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BEVEZETÉS 

A GYÓGYSZERÉSZETTÖRTÉNET a gyógyszerészet mul t j á

nak, kialakulásának, fejlődésének, fordulópontjainak 

feltárásával - a GYÓGYSZ.EROGYI SZERVEZÉS tudományos mód

szereivel e változások politikai, t á r·sadalmi, gazdasági 

összafüggései.nek feltárásával segiti elő a gyógyszerészet 

mai problémáinak megoldását. A gyógyszerészettörténet 

korszerü oknyomozó történelem szemlélettel, a szervezés 

tudomány egzakt módszereivel, elsősorban a statisztikai 

módszerrel meg tudja szabni a feladatokat, megjelöli a 

fejlődés irányát. 

Az ország megyéiben folyó gyógyszerésztör·téneti 

kutatások, melyek legtöbbször helytörténeti kutatások 

célszerü összefogásával alakulhat ki egységes kép pá

lyánk multjáról és fejlődéséről. Ennek a munkának egyik 

láncszemét szeretném nyujtani VESZPRÉM MEGYE gyógyszeré

szetének felkutatásával és bemutatásával. 
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1. A disszertációs munka célja _és .ielentősé~ 

Veszprém megye területe az ország egyhuszad részét 

képezi. Területe, népességének adatai, gazdasági, tár

sadalmi viszonyai jellemzőek lehetnek az országos állapot 

általános jellemzésére. Veszprém megye, a Balaton és Ba

kony környéke kétezer éves kulturális történetével a szü-

lőföld legmélyebb, kiélhetetlen élmény egész életünkre. 

"A bennünk szunnyadó lokálpatriotizmust nem hagyjuk gaz

dátlanul, hiszen hazánkon belül a részeiben is gazdag 

örökség számbavétele az egésznek is igen hasznos ••• 

Jó érzés ilyen nagy multu táj fiának lenni, mint a mi 

megyénk." [1] 

Munkám célja felkutatni és bemutatni a gyógyszeré-

szet megjelenését Veszprém megyében. Nyomon követni a 

gyógyszertári hálózat kialakulásának és fejlődésének 

folyamatát az első gyógyszertár alapitástól a gyógyszer

tárak 1950-ben bekövetkező állami tulajdonba vételéig. 

Feltárni és elemezni azokat a gazdasági, társadalmi és 

egészségügyi viszonyokat, amelyek meghatározták a gyógy-

szerészet megjelenését, a gyógyszertárak tipusait, munká-

ját, körülményeit, a gyógyszerészek képzettségét, felada-

tát, társadalmi- gazdasági helyzetét. 

A korszak társadalmi- gazdasági hátterét tekintve 

feudálkapitalizmus, kapitalizmus, imperializmus, mely 

mennyiségi váli:ozasokafhozoft, ·de alapvetően egységes 
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tőkés termelési módra épült. 

A viszonylag nagy számban fennmaradt, gyógyszerészet

re vonatkozó levéltári adatok és tárgyi emlékek képezik 

az alapját vizsgálataimnak, 

2, A disszertációs munka feladatai 

A téma feldolgozását a megye közigazgatás történeté

nek áttekintésével kivánom kezdeni, melyet a megye terü-

letváltozásai indokolnak. 

Feladatomnak tekintem statisztikai módszerrel elemez-

ni a gyógyszertári hálózat fejlődésének dinamizmusát, 

feltárni a létesitésre ható gazdasági és társadalmi ténye

zőket, leirni a gyógyszertári hálózat kialakulásának rész-

letes történetét. Levéltári anyag, források, dokumentu

mok, a szakirodalom alapján felkutatni és analitikus vizs

gálat alá vonni kivánom a megye városaiban,igy Pápán, 

Veszprémben, Várpalotán, Devecserben és a megye további 

helységeiben létesi.tett gyógyszertár·akat, vizsgálva a 

gyógyszertárak alapitési körülményeit, gazdasági viszo-

nyait, tulajdonviszonyát. A megye területén több olyan 

muzeális értékü és jelentős gyógyszerészi multtal rendel

kező gyógyszertár müködik ma is, amely országosan is ki-

emelkedő: "Gránátalma" patikamuzeum /1757/, "Fekete Sas" 

gyógyszertár /1747/, "l<arlovitz László" gyógyszertár 

/1740/ alapitással. 
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A munka során figyelembe veszem a köztörténet, a 

helytörténet, a tudománytörténet, a társadalomtudomány 

történet eseményeinek hatását, hogy bemutatásra alkalmas 

modellt alakitsak ki. 

A gyógyszertárhálózat helyrajzi vizsgálatát végzem. 

A gyógyszertárak személyi és tárgyi feltételeinek vizsgá

latán keresztül azok szakmai müködését kivánom bemutat

ni. Nyomon követem e gyógyszerészek gazdasági és társa

dalmi helyzetét és a gyógyszerellátó tevékenységet. 

3. A disszertációs munka módszere 

A téma jellegének megfelelően a gyógyszerügyi szer

vezéstudomány és a tör·ténelemtudomány módszereit alkal

mazom. A történelmi jellegü kutatások során elsődleges 

forrásként levéltári és irattári dokumentumokat, másod

lagos forrásként irodalmi anyagot, egyes esetekben az 

interju módszerét igyekeztem alkalmazni. Alkalmazom to

vábbá a szintézis módszerét is ez általános jelenségek 

feltárására, bemutatására. Az eredményeket egységes szem

pontok szeri.nt a szervezéstudomány statisztikai módszerei.

vel értékeltem. Adataimat grafikonok, táblázatok, térké

pek, fényképek és fénymásolatok utján teszem szemléletessé. 

A vizsgálatomat kiszélesitem, összehasonlitést végez

ve más megyék gyógyszertárhálózati adataival. 
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TÁRGYALÁSI RÉSZ 

I. ~szprém megye fejlődésének főbb tényezői 

1. yeszprém megye közigazgatés történetének átte

kintése,kialakulásától 1950-ig 

Veszprém megye ősidők óta lakott hely. Lovas köz

ség mellett talált őskori leletek bizonyitják, hogy 

70-80 ezer évvel ezelőtt a veszprémi fennsik déli peremén 

vörös festékanyagot bányászott itt az ősember·. 

A bronzkorban behatolt a Bakony rengetegeibe, a vaskor

ban a Balatoni felvidék egyes pontjain erős földvárakat 

emelt. A római hóditók i.e.-i első évtizedben hóditották 

meg. A környék római kori rommaradványait Veszprémfajsz 

közelében levő Baláca pusztán tárták fel [ 2} 

Árpád a honfoglaló vezérek közül "Szalók apját, 

Osbőt meg Osét küldötte ki végre, hogy menjen Veszprém 

városa felé, s hóditsa meg annak a földnek összes lakos

ságát." ( :3:1 A honfoglaló magyarok emlékét a Bakony vidé·

kén számos ősmagyar személynévből lett helynév /~utas, 

Tevel, Szalók, Ősi/, sirlelet /Nagyvázsony, Várpalota/ 

őrzi. 

A megye I. István király országterületi felosztásá

ban már szerepel. Veszprém város ekkor jut nagyobb jelen

tőségre. A király 1009 körül püspökséget, Gizella király

nő pedig sz-ékesegyházat alapit és .a várost állandó lakó-
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helyéül választja. ''A veszprémi basilikénak, melyet maga 

épittetett bőven ajándékozott mindenfélét." [3] 

A veszprémvölgyi apácakolostor görög nyelvü alapitó le

vele egyik legrégibb hiteles oklevelünk. 

Egyes hagyományok szerint Veszprém város melletti 

Csatár hegy alatti mezőn verték le a somogyi Koppány ál

tal vezetett pogánylázadást [ 4·1. 
Nagy hatással voltak a vidék életére a III. Béla ki

rály kiséretével 1182-ben Clervaux-ból érkező cisztercita 

szerzetesek, akik 1182-ben alapitották meg a magyarorszá

gi anyakolostort, a zirci apátságot [5]. 

1435-ben Veszprém megye szerepel Zsigmond király él-

tal szervezett honvédelmi rendszer· 58 megyéje között. A 

megye járási beosztására az első forrás az 1488-ik évi 

dikalajstrom, mely négy járást sorol fel. Az egyes járá-

sokat az ott illetékes szolgabir·ó nevével jelöli. Az 

1. járás megfelel nagyjából a XIX. századi veszprémi és 

enyingi, a 2. a zirci, a 3. a pápai, a 4. a devecseri 

járás területének [s]. 
A Rákosmezei országgyülésre 1.505-ben pedig már köve-

tét is elküldi a megye. A török hadak kevéssel Mohács után 

jelentek meg megyénkben. A megszállás kezdetén 1552. ju-

nius l-én Veszprém vára árulás folytán török kézre kerül. 

Az 1553-ban készült lajstrom szerint a megye portáinak 

87,8 %-a török uralom alatt áll. E másfél évszézad alatt 
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a Balaton vize és a Bakony hegysége a török elleni harc 

ter·mészetes védvonalát jelentették, Nagy éhinség, falu

pusztulás kisérte az 1664. évi. vasvári békét. Majd 1683-

bari, amikor a török Bécs alá vonult, Pápa és Veszprém is

mét a kezükre került és különösen Pápa környéke szenve-

dett nagy károkat. 

A Rákóczi szabadságharcban Veszprém megye mér a harc 

megindulásakor fontos központja volt a dunántuli kuruc 

mozgalmaknak. Veszprém 1704-ben Heiste labanc tábornok 

seregének eszeveszett rombolása nyomán a pusztulás képét 

mutatta. 

A szabadságharc veresége, a Szatmári béke után III. 

Károly leromboltatta a sok küzdelmet megért végvárakat. 

A következő másfél évszázadban a megye életét a feudaliz-

mus jellemezte, s a nagyszámu betelepitett, nagyobbrészt 

német nyelvü lakosság szilárdan támogatta a Habsburgok 

uralmát. 

Az 1741. és későbbi években kelt nemesi. [ 7 J, s más 

összeirésok, valamint az 1773. évi hivatalos helységnév-

tár /Lex/ "Felső" /superi.or/, "Középső" /medius/ és "Alsó" 

/infe rio r/ névvel jelöli a há r·om jé rést azok fekvése sze-

rint. Az 1780. évi nemesi összeirásban jelennek meg a já

rások magyar nevei: pápai, devecseri, és veszprémi járás. 

A történelmi Veszprém megye határai a XVIII. sz, végére 

alakulnak ki véglegesen~[sJ• Veszprém vármegye térképét 
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1780-ban az l. ábra mutatja be. 

A három járésra történt beosztés két és fél szézad 

után szOnik meg és II. József összeirásában [s] vissza

tér a középkorban ismert négy járás: a pápai, devecseri, 

veszprémi és cseszneki járás. Ez utóbbi a pápai járás 

keleti, kisebb fele. A négy járáshoz 170 falu és 276 di-

verticula tartozott. Városai: Veszprém, mint püspöki vá-

ros, 9 mez5városa: Devecser, Mez5komárom, Marcalt5, Vár-

palota, Pápa, Tüskevár, Somlóvásárhely, 

Mindegyik rendelkezik vásárjoggal. A[2. 

Nagyvázsony, Zirc. 
1 

ábrajtOnteti fel 

Veszprém megye járásait és városait, valamint oszlopdiag

rammokkal a városok és járások lakóinak számát a XVIII.sz. 

végén. 

Ez a beosztás jobban megfelel a közlekedés-földrajzi 

helyzetnek és a gazdasági vonzás törvényének és ezért meg

marad a XIX. században is. Kisebb területmódositások tör-

téntek 1836-ban, amikor az 1836: XXVIII. tc. kapcsán So

mogy megyét51 Siófokhoz, tehát Veszprém megyéhez csatol-

tak egy területrészt. A cseszneki járás székhelye a sza-

badságharc után Zirc lett. Zirc ekkor még kisközség, de 

népesedési fejl5dése már megindul, szemben Csesznekkel, 

amely feudális kiváltságainak megszünésével visszaesik. 

Zirc lesz a hazai ciszterci apátság gazdasági, igazgatási, 

kulturális központja. Nagyközséggé 1889-ben fejlesztik. 

A Bach-korszak_terüle_trendezése két részletben megy 
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végbe. Első szakaszában az 1850-es években több községet 

csatolnak át Veszprém megyéhez Zala megyétől. Második 

szakaszában Veszprém megyét a soproni kormánykerülethez 

osztották be, s ez 1860-ig igy is maradt. 

Az abszolutizmus idején a veszprémi járásból kiválik 

az enyingi járás, s ettől kezdve 1950-ig a megyének öt 

járása van. Az[r. táblázatia megye öt járásának nagyságát, 

jellemző adatokat mutatja be a mult század közepén 1869-

ben. A legkisebb volt a járások között az enyingi járás, 

a legnagyobb mind a községek számát, mind népességét te

kintve a pápai járás. 

Az 1871. XVIII. tc. a rendezett tanáccsal nem biró 

mezővárosokat nagyközséggé, a közös jegyzőt tartó falvakat 

kisközséggé minősitette. 

1933-ban Enying határából lcisebb területrészeket So-

megy megyéhez csatoltak, ugyanakkor Veszprém megye terü

lete megnövekedett Ádánd és Szabadhidvég Somogy megyei 
r ' 

községek területének egy részével !L 8 j. 
1944-ben 176 község és város volt a megyénkben. A 

megye határai a felszabadulásig nagyjéból állandók. A 

felszabadulés utén több reform szabályozta a közigazga

tási szervezetet. Igy 1946. január l-én a balatonfüred1 

járást a szentantalfai körjegyzőség kivételével Zala me-

gyétől Veszprém megyéhez csatolták át 

1950-ben a tapolcai, kesith-elyi, sümegi jár ások ide-



I.sz. táblázat 

A megye járásai a mult század közepén /1869/ 

1 Járás 

! :--

neve l<özségi. száma Járás népessége 

_, 

1 Veszprémi 35 36 575 

Pápai 50 39 548 

Devecseri 47 34 :307 

Zi rei. 38 38 564 

Enyingi. 15 26 212 

Vórosok: 

Veszprém, Pápa 2 26 225 
·---------------·-· 

Lösszesen: 187 201 431 
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csatolásával, végül a megye szélein fekvő községek el, 

illetve idecsatolásával alakitották ki a megye területét, 

Igy a megyének 10 járása és 2 városa volt. 

Veszprém megye népességének fejlődését 1785-től 

1949-ig al II.. táblázat] mutatja be, a megye területét pe-
r e l 

dig al3. ábra.J 

2. Veszprém megye gazdasági és társad2lmi viszon..::i::ai, 

mint a gyógyszertári hálózat kialakulását megha

tározó tényezők 

Egy megye gyógyszertárhálózatának fejlődése nem vizs

gálható csupán szaktörténeti adatok alapján, hanem olen

gedhetetlenül szükséges megkeresni és feltárni azokat a 

gazdasági, társadalmi alapokat is, amelyek a gyógyszerészet 

megjelenését, az egyes gyógyszertárak létesitését lehetővé 

teszik, A gyógyszertárak létesítésének igénye és lehető-

sége szorosan összefügg az adott terület gazdasági, társa

dalmi fejlettségével. Ezért ezeknek a tényezőknek a vizs

gálata feltétlenül szükséges. 

Megyénkben a XX. századig a legelterjedtebb gazdál

kodási ág a földmüvelés. A föld nagy része agyagos, vagy 

köves. A legjobb minőségü földek a Tapolca völgyében és 

Mezőlak vidékén találhatók, legkisebb a termés a zirci 

járásban, A Marcal, Tapolca és Torna folyók gyakran elön

tik a földeket, -s elhordják a humuszt, 1720-ban az egy-



II. sz. t á bl áza t 

Veszprém megye népességének fejlődése /1785-1949/ 

Terület : 3981 km' 

r-~--- Népesség száma Népsürüs~~l 
' ! --

1 

1785. 140 749 35,4 

' 
1 1804, 155 594 :39 ,1 
1 
1 

1 1850. 189 308 47,6 1 

1 

1869, 201 431 50,6 

1880, 208 487 52,4 

1890. 215 280 54,l 

1900, 222 024 55,8 

i 
1910. 229 776 57,7 

! 1920. 232 554 58,4 

1 1930. 24.3 '700 61,2 1 
1 
1 
1 
1 1941. 266 865 67,0 1 
1 

i 
1949, 277 969 69,8 1 

1 

L -----··- -----
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3. ábra. Veszprém megye területének alakulósa 1700-1956-ig. 
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nyomésos és háromnyomásos rendszert alkalmazták. A gyü

mölcs és szőlőtermesztésre utaló Almádi és Vinár neve még 

a középkorból származik. ~elentős szőlőterm6hely a Somló, 

valamint Enying környéke. 

Az állattenyésztésben a szarvasmarhatartás és juhte

nyésztés jelentős, a Bakony erdőiben sok sertést makkol

tattak. Az urbéri har·cban a legelő fontos szerepet játszik 

/Pápa, Balatonkenese, Várpalota/. Fellendül a gyapjuterme

lés, A halészat és vadászat urasági monopólium, az erdő 

fáinak piacra szállitásáért fizetni kell. 

Veszprém megye ipara az egész Dunéntulon jelentős he

lyet foglal el. Az iparnak két formája ismert a céhes és 

a háziipar. A céhek müködése főként Pépán és Veszprémben 

bontakozik ki, a XVIII. században, majd Várpalotán is je

lentőssé válik. Legjelentékenyebb a fekete és szürke szür

anyagot készitő csapók céhe. A pápai csapók a Tapolca fo

lyón, a veszprémiek a Séd folyón, a várpalotaiak Péten bé

reltek kallómalmokat. A második helyen a malomipar áll. 

A Tapolca, Torna és Séd folyókon tömegével vannak vizi

malmok. Legtekintélyesebb a pápai vizimolnárok céhe. 

Pápán a XVI. században 10 vizimalmot irnak össze, közűlük 

a Fehér, a Márok, Tizes és Tövises középkori eredetüek. 

A legkorábbi. ipari mühely Pápán a papi rmalom. Uvegfuvó 

üzemek Lókuton, Pénzesgyőrön, Urkuton, a lődi erdőségben 

vannak. 
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A megye feudális társadalma két osztályra tagolódik, 

nemesek és nem nemesek osztályára. Az előbbiek részben 

mint mezővárosok polgárai, az utóbbiak a jobbágyok, me

lyeknek csak egy része volt szabadmenetelü, nagyobb ré

szük az örökös jobbágyok csoportjába tartozott, 

A nem nemesi osztály gazdasági magabirásában legfejlettebb 

rétege a földesuri városok népessége, amely élen jár a 

feudális urak elnyomása elleni küzdelemben. A városi tár

sadalom legtekintélyesebb eleme az iparüző népesség, az 

"opifices", A lakosság 1/6-a. A második réteg - önálló 

házzal és igával rendelkező parasztság, földesuri függése 

nagyobb. A harmadik réteg a házatlan zsellérek "lakók", 

akik bérmunkából élnek, a lakosság 1/4-e, A legfüggetle

nebb réteg a kereskedők és boltosok, az össznépesség né

hány százaléka. 

A jobbágyi terhek: a tized, melyet a veszprémi és 

győri püspöknek', s a kilenced, melyet a földesurnak köte

les fi.zetni. A XVIII.sz. első felében a földesur sok he·-· 

lyen megszünteti az addigi urbáriumot és emeli a terhe

ket. Emiatt a jobbágyok sok esetben elfutottak és a földe

ket üresen hagyták, főként a Tapolca völgyében, Pápa kör

nyékén és tőle északra, az enyingi járásban. Ezért a föl

desurak - Eszterházyak, Zichyek, zirci apátság - a pusz

tán maradt falvak ujratelepitésébe kezdtek. A betelepi

tet:t ;J.aJ;osok magyarok, néme_t_ek, szlovákok, magyar 1/5, 
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német 3/5 részben. A közép és kisnemesség és a kuri.ali.s·· 

ták a megye nemesi társadalmának szerves részé.t alkották, 

s tulnyomó részben magyarok. A megyei életben fontos sze

repet játszottak. 

A XIX. sz. első felében felvirágzik a kisipar. A vá

rosokon kivül még 16 ipari jellegű település található 

a megyében. Ezek közül kiemelkedik az urkuti és ugodi üveg

bánya, a bakonynánai mészégető, a bakonykoppányi márvóny-· 

bánya, az ajkarendeki üveghuta. A nagyobb üzemek, gyárak 

Pápáni Veszprémben, Várpalotán, Herenden találhatók. Ezek 

közül legfontosabb Winter Mátyás pápai félporcelán gyára 

és a kislődi kőedényüzem. A Kislőd határában található 

porcelánföldet használták fel. Gyógyszerészeti szempontból 

azért jelentősek, mert patikaedényeik külföldön, Ausztriá

ban is keresettek voltak. 176G-1880-ig müködik a megye 

egyetlen vashómora. Pápa két országos vásárán jelentős 

forgalmat bonyolit le. 

A XIX. sz. végén a kisipar jelentősége csökkent, meg

szűntek a céhek, s a helyükbe lépő ipartestületek nem tud

ták megvédeni a kisipart a tőkeerős nagyiparral szemben. 

Megszűnik a Pápai Porcelángyár, papiripar, csapó és timár

ipar. Fellendül a gyáripar. Pápán a század végén dohány

gyár, szövőgyár, 1910-ben husfeldolgozó üzem létesül. Vór

palotán a bányászaté a vezető szerep, szénosztályozó és 

erőmü épül, APét:t-N±trogén Müvek és a Kőolaj ipa r·i Te lep 
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1930-ban épült. Veszprém fejlődését a vasut hiánya jelen

tősen hátráltatta, s iparosodását csak a felszabadulás 

alapozta meg. A Herendi Porcelángyár világhi.rüvé vált. 

Ajka ipari fejlődése az lff78-ban létesült üveggyárral 

indult meg. A II. világháboru előtti években alapitották 

az aluminiumkohót és a timföldgyárat. Zirc fejlődésében 

döntő tényező volt a földosztás, mely megszüntette a cisz

terciek 3297 holdas birtokát. Zirctől vasuti szárnyat épi

tettek Dudarig, a Középdunántuli Szénbányászati Tröszt 

ipartelepéig, kialakult a Zirc-dudari. i..parvidék. 

Veszprém megye gyógyszertári hálózatának kialakulá

sát a gazdasági fejlődés igényei határozták meg, A városok 

gazdasági fejlettsége egyben biztosi.téka is volt a gyógy

szertár jövedelmezőségének és a gyógyszerész megélhetésé

nek, A gyógyszertárak számának növekedése összefüggésbe 

hozható a gazdasági és ipari fejlettségen kivül egyrészt 

a lakosság számának emelkedésével, másrészt a városok és 

ipari települések vonzáskörzetével, valamint az itt tar

tott népes vásárokkal is, Ez utóbbiak helye a patikák te

rületi elhelyezkedését is nagymértékben meghatározta. 
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II. A gyógyszertári hálózat kialakulésénak és 

fejlődésének vizsgálata 

1. A gyógyszerészet megjelenése Veszprém megyében 

Veszprém megye legrégibb gyógyszerésztörténeti emlé

ke a római korból fennmaradt és 1778-ban Tapolcafőn talált 

5 cm magas réztébla, melyet akkor "néhai való Kazay Sámuel 

debreceni nemzetes patikári.us uram ismertetett, 

A réztábla latin szövege igy szól: 

1 
1 

SIBILLA 

UNGUENTARIA 

LIBERTA 

SEPT: SEVERI IMP. 

VENDIT 

CROCOMAGNA 

INl/,P, 

RHISPIA 

A felirást teljesen Ernyey ~ózsef magyarázta meg 

1898-ban. Tovébbé a szövegből Ernyey meghatérozása szerint 

az tüni.k ki', hogy Sibi.lla, Septimus Severus császár szaba·-

dos nője kenőcskészit6 /unguentaria/ volt és Rhispia 

/Veszprém/ utcéin árult. A Crocomagna /alighanem Crocomag-

ma/ Ernyey szerint, amylum, crocus, gumi arab,, myrrha és 

rózsalevél porból készült trochiscus-massa.• [1~ 

Ez a táblácska az első gyógyszerreklámnak is tekinthető. 
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A honfoglalás korából tudjuk, hogy a vizek gyógyító 

hatására sokat adtak a természetimádó pogány magyarok, 

különösen a forrásokat kedvelték. A völgyi forrásokat ál

talában gyógyító erejüeknek tartották. Igen régi okleve

leinkben említett gyógyító forrás Veszprémben a ''bélpok

losok kutja" /puteus leprosorum/. Ezeket a gyógyitó forrá

sokat a későbbi keresztény korban szent kutaknak /aquae 

sac rae/ nevezték el. Gyógyi tó célokra vi.züket messze vi

dék re elhordták. 

Az első gyógyi.tó tevékenységet a Magyarországra jött 

Szt.Benedek rendi szerzetesek fejtették ki. Regulájuk a 

vallásgyakorlat, a különböző iparágak, a földmüvelés és 

a tudományok müvelése mellett "legszentebb kötelességUk• 

a betegek gyógyítása és ápolása volt. A gyógyitás tudomá

nyát a szerzetesek a teológiával kapcsolatban magában a 

rendházban nyerték. Ugyanitt menhely /xenodochium/, kór

ház /hospitale/ és gyógyfürdő /balnearium/ is állt a 

betegek /infirmi/ rendel.kezésére, A gyógyítás azonban, a 

korszellem értelmében nem annyir·a gyógyszeres volt, r.lint 

inkább fizikai és vallásos. A fizikai gyógymódok közül 

leginkább a hidroterápiát alkalmazták. Első rendházaik 

egyike Pannonhalma mellett, az 1086-ban Bakonybélben ala

pított rendház volt. A rendházaikban a kórház mellett 

alighanem gyógyszertár is volt. A farfai ugyanis ugy van 

lei rva, hogy a betegek -rende~kezésére négy szoba volt 
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nyolc-nyolc ággyal, ötödik a fürdőszoba, hatodik a gyógy-

szertár. 

A zirci monostorban, melyet a Clervaux-ból éd<ezett 

cisztercita szerzetesek 1182-ben alapitottak, a könyvtár 

mellett gyógyszerszoba is volt. Fráter Lukács ciszterci 

szer·zetes egyszemélyben "betegápoló és gyógyszertáros" 

feladatát is ellátta ~l~. A szerzetesek gyógyitását el

látó szakképzetlen, betanitott fráter lehetett, aki azon-

ban sű r·gős szűkség esetén, humani t á ri.us é rzésekt61 indi. t -

tatva a lakosságot is ellátta ingyen gyógyszerekkel. Ekkor 

valósult meg először, hogy ha ritkán i.s, de szervezett ke-

retek között /rendház/ juthatott a beteg gyógyszerhez, 

Veszprém, mint a dunántuli őskeresztények székhelye, 

már a magyarok bejövetele előtt virágzó keresztény hit

élettel dicsekedett, Igy valószinű, hogy még Szent István 

alapitotta a veszprémi főiskolát /Universitas regia 

Vesprimiensis/. 1276-ban IV. /Kun/ László uj adományokkal 

gazdagitotta. Az adomány-levélben hangsulyozza, hogy a 

főiskola /studium generale/ már a kereszténység kezdete 

óta "a szabad mesterségek" nevelő iskolája volt [1aj, 

IV. László király alapitólevele szerint az egyetemnek már 

akkor· i.s olyan ó1-iási könyvtára volt, hogy akkori érté!<·-

ben háromezer márkéra becsülték. Volt-e később orvosi ka-

ra is; nem tudjuk, Mikor szűnt meg a veszprémi egyetem, 
- l 

azt sem tudjuk, de a XV; szilzadban már nem működik ll3J. 
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A XVII. században az orvosi. mesterséget még külfö1-· 

dön kellett tanulni. "Tanult doktor alig van a két ma

gyar hazában. Sokszor még a városokban is borbélyok, 

füvesemberek, javasasszonyok, fürdőmesterek, hóhérok fog

lalkoznak gyógyitással, legjobb esetben a gyógyfüvekhez 

értő nemes asszonyok." [14] Majdnem egy évszázadnak kell 

eltelni ahhoz, hogy minden megyének képzett "fizikusa", 

főorvosa legyen. 

E korszak legnagyobb orvos egyénisége a pápai keres-· 

kedő Pápai Pár·i.z Ferenc /1649-1716/ a "Pax Corporis" i.ró-

ja. Könyve széleskörü szakmai, vagy házi használatra szánt 

sebészeti. ismereteket, otthon is elkészi.thető orvoss[,g-

recepteket, belgyógyászati és gyermekgyógyászati kórismét 

és gyógymód javaslatokat tartalmaz uttörő módon magyar 

nyelven. A magyar orvosi könyvek hi.ónyát pótolja, sajnos 

sokszor orvost is pótolt. "A sok ügyefogyott szegények

nek hasznokra," Í1sl Pápai Páriz Ferenc, bár messze sza-
L J 

kadt Pápától, mindvégig idevalósinak vallotta magát és 

használta a Pápai előnevet, A pápai Városi Kórház falán 

márványtábla őrzi. emlékét a bejárati kapu mellett, 

A gyógyitást és a gyógyszerészetet megyénkben ez 

időben a chirurgus céhek végzik. Erről tájékozódhatunk 

"A pápai helv. hitv, chirurgusok panaszai és céhszabá-

lyai 1751-ben" fennmaradt irataiból: 

"II. Idea, Art. 4"Us; Ame-sre-rr-Effldeket pénzen fel ne 



·-· 19 -

válthassa, hanem csinálja meg és tizenkét próbákat kell 

főzni, melyek rendszerint ezek: Emplastrum Diachillium 

cum gummis, Emplastrum de Meliloto, Emplastrum Oxicroceum, 

Emplastrum Oefensivum rubrum, Emplastrum Septucium, 

Emplastrum Adrupturas, Emplastrum Gratia Dei, Ungventum 

nervi.um, Ungventum de Althae, 

És ha elsőben rosszul főzi, visszavettessék, hogy mást 

főzzön, s nemkülönben ha másodszor is rosszul főzi, és ha 

harmadszor· i.s rosszul, tehát elküldet tessék, hogy többet 

tanuljon. 

Ha jól főzi, tehát a Czéh hüségére megesküdtessék, és ezen 

articulusok előtte elolvastassanak. 

Art.23-tius. Minden mesterlegény hittel legyen köteles az 

pörselyhez, ugy a mühelyben való mindennemü orvosságokhoz, 

eszközökhöz és szerszámokhoz." [16] 

Ebben az időszakban Veszprém megyében', hasonlóan az 

ország több megyéjéhez, a magyarországi gyógyszertárak 

1747. évi statisztikája szerint: "l. Egyetlen gyógyszertár 

sincsen a következő vármegyék területén: Arad, Bereg, Bé-

kés, Csanád, Liptó, Máramaros, Sáros, Szepes, Tolna, Ugo-

csa, Veszprém, Zólyom és ~ász-Kun kerületben, Ezekben a 

megyékben nemcsak gyógyszertárt, de még egy képesitett 

gyógyszerészt sem találtak." [ 17] 

Ezt a mególlapitást helyesbitenem kell. Ha figyelembe 

vesszük, hogy: " ••• ~ régi ü:llíben-gyúgyszerész hi.án egyik, 
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másik városi gyógyszertár évekig szünetelt. A gyógyszer-

tárak alapitási évéül rendesen azt az évet tették, amikor 

legutoljára ujra megnyilt," [is] A pápai "Városi gyógy

szertár· a Megváltóhoz" felálli.tását az évkönyvek 1740-·re 

teszik. Bognár Imre Ede: Pápa település földrajza c. kön}-

vében i.rja, hogy 1542-ben kórház is van Pápán, gyógyszer

tár fennállásáról e korból csak feltételezéseink vannak. 

Későbbiekben emliti, hogy a Városi gyógyszertár egy 1775-

ben kelt városi okmányban szerepel először, amikoris gaz

dát cserélt. Sajnos ez az okmány már nincs meg ~19~. 
Az Országos Levéltár belügyminisztériumi iratai között 

szerepel Voita ;:József pápai polgármester 18'74/:35.30 sz. 

alatti jelentése, a veszprémi alispáni hivatalnak 1874. 

évi 8729 k.i. számu felhivására közli: • ••• miszerint a 

Pápán létező két gyógyszertár közül az egyiknek tulajdo-

nosa: Szabó Sándor czimezve "a megváltóhoz" az engedély 

okmány tüzben megégvén, csak azt tudhatni, hogy mór 1775-

ben létezett, reáljoga a 2208/60 számu kor·mányrendelettel 

18n megállapitva, a másik "Gránát almához"czimzettnek tu-

lajdonosa az irgalmasrend, alapitási ideje 1757, Törzs

jogát az 1757. május 2-án szám nélkül kelt királyi rende

lettel nyerte," [ 20] 

Helyesbitenem kell a gyógyszerészi évkönyvek azon 

adatát is, mely szerint a veszprémi "Fekete Sas'' gyógy

szertárat 1797-be n 13l<Jp:i_t9tJá_l<,. __ y_aJój áb9n a gyógyszert á-
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rat a XVIII. sz. első felében állithatták fel, mert 1747-

ben a pápai orvos vi.zsgálta meg, a tulajdonos ekkor Rezner 

Károly volt í 21]. A megye első gyógyszert árainak alapitá··· 
L . 

si évéül ezeket a levéltári adatokat kell elfogadnunk, 

2. A megye egészségügyének és ezen belül a gyógyszc-

részet kialakulásának vizsgálata a megyegyülési. 

jegyzőkön)Nek tükrében a XVIII. századbar!. 

Hazánk egészségügyére nagy hatással. volt a Habsburgok 

uralkodása. Az 1723-ban létrehozott Helytartótanács egész-

ségügyi rendeletek egész sorát hozta és hajtotta végre. 

Az országban a pestis dühöngött 1737-41-ig. Az 1738-ban 

megalalcult Egészségügyi Bizottság legfontosabb feladata 

a járványok terjedésének meggátlása volt [22]. 1738-tól 

kezdve a Helytartótaniics megtiltotta a kuruzslóknak és 

gyógyszerárusoknak a gyógyitást, de teljesen megakadályoz

ni. nem tudta. Utasi tást adott ki gyógysze rárszabvány ki

dolgozására, és 1745·-ben elrendelte Torkos János pozsonyj_ 

főorvos !lltal 1742·-ben megjelentetett árszabvány, a "Taxa 

posoniensis" használatát. 1750, évi március 10-én kiadott 

rendeletében a gyógyszertárak vizsgálatáról és az erről 

készitendő jelentések iránt intézkedett. 

Veszprémben az 1750. május 5-én tartott Megyei Közgyü-

lés 10. pontja alatt ismerteti a Helytartótanács rendele-
----- -- --------

tét, melyben előirja a megye gy6gyszertárainak a városi 
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orvos által való ellenőrzését. /\ közgyülési jegyzőkönyv 

16, pontja alatt a veszprémi gyógyszertár állapotáról, 

illetve a végzett ellenőrzésről a megyei orvos és F'ranncr 

János pápai orvos jelentést tesznek. A nevezett orvosok 

a gyógyszertárat a nem megfelelő gyógyszerektől negtiszti

tották 1211. 
L -' 

1752-ben kirólyi rendelet hagyta meg a törvényhatósá-

goknak, hogy legalább egy közpénzből fizetett orvost és 

ahol sebész céh nincsen, sebészt alkalmazzanak. 1751-ben 

Pópán müködik még a chirurgusok céhe: "Papense hoc Chirur-

gorum Contaterniurn Articulis- ut vocant- Cehalibus per 

Comitem quondam Török de Enyingi Anno adhuc 1610 provi-

sum ••• Excellcntissimi Comitis Francisci Esterházy modcrni 

huius Oppidi domini terestis Anno 1717 respectu universo-

rum huius oppidi üppificum ••• ut Chirurgi praedidis Can-
' ' ' fessionibus addicti ••• „ l23j A céhet 1610-ben gróf Enyingi 

Török földesurasága alatt alapi.tották, 1717-ben gróf 

Eszterházy Ferenc is elismerte működésüket és ebben az 

1751-ben irt "A pápai helvét hitvallásu chirurgusok pa-

naszai és céhszabályai" c, könyörgő levélben müködésük 

további engedélyezéséért folyamodnak, 

A közegészségügy fejlődését mutatja, hogy ekkor 

Veszprémben mér emlitik a véros kórházét, megyei orvosót 

és patikáját. Pépán a kórhózat 1757-ben "Eszterházy Ferenc 
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gróf alapitotta, eredetileg négy szegény férfi beteg 

széméra, ugyanakkor gyógyszertérat is létesitvén, s az 

egésznek a vezetésével, s a betegek épolósóval az Irgal-

mas Rendet bizta meg, melynek néhény tagja mér 1730-ban 

Pépéra jött, az akkortójt gyakorta pusztitó pestises be

tegek épol.Eíssra." 1241 Veszpr·ér:i vór-r:iegye 1757. február 
L J 

12-én Pépón tartott Közgyülésén a 30. napirendi pont alatt 

ismerteti gróf Eszterházy Ferencnek a Helytartótanácshoz 

február elsején kelt levelét, mely szerint a gróf az ir-

galmasokat Pépón letelepiteni széndékozik, s 6ket alapit

vénnyal lótja el. Közli levelében Őfelségével, hogy a 

letelepitett irgalmasok nemcsak adómentességben részesul-
. 1 

nek, hanem a gyógyi.tés nemes munkójét is ollétjók '25J'· 
l. 

1759. utón mér a városi fizikus elött kellett vizs

' l 
g~t tenni a gyógyszerészeknek l26j• 

Veszprém v~rmegye 1759. augusztus 12-én Veszprémben 

tartott közgyülésén a 16, pont alatt foglalkozik a gyógy-

szerészekkel, Ezzel kapcsolatbar1 közli a Helytartótan11cs 

julius 24-én kelt rendeletét, mely szerint a helybeli or-

vosok, vagy ezek hiányéban a megyei ti.szti orvosok küte-· 

lesek a gyógyszerészeket szakmai ismereteik fel61 ellen6-

rizni, s err61 jelentést tenni. ''Apothecarii circa Artis 

peri.tium per Physi.cos Comitotensi.s examini.demandatur." '27 

A v6rmegye 1763. méjus 11-én Veszprém püspöki v0ros

ban tar·tott kö::gyülésén -<J 2-5-.---riapirendi pont alatt egész-· 
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ségügyi kérdésekkel foglalkozik. A megyei tiszti oivos 

kéri azon gyógyszerészek eltévolitését, akik az ujabb 

gyógyszerekkel nem rendelkeznek, a meglévő gyógyszere-

ket pedig magas éren és nem az orvos előirésa szerint 

adjék, amivel aztón sok esetben csak kórt okoznak a be-

tegnek: - ezek helyett megbizható gyógyszerészeket kell 

alkalmazni. A bóbék vizsgóztatésa nagyon indokolt, mivel 

sokak tudatlanséga, mér sok szerencsétlenség forrósa volt, 

ügyelni kell arra, hogy csak az arra alkal.masak végezzék 

ezt a felelős munkét, A sebészek pedig, ha valamilyen 

belső betegséget akarnak gyógyitani, az óltaluk alkalma-

zott gyógyszerekről és el6irósaikr61 téjékoztassék az or-

vost is, hogy vele 6sszhangban legyenek. A kereskedőket el 

kell tiltani a gyógyszerek órusitésétól. 

Fentiek hatékonyabbó tétele érdekében a szolgabiró 

idézze meg a kereskedőket, sebészeket, bébókat, s ismer-

tesse velük a hatérozatot, A bribék alkalmasségi vizsgójét 

pedig az orvos végezze e1[2sJ. Ugyanezen k6zgyülés 15. 
r , 

pontja sze1-int uj gyógyszerészi. óllés létesitteti k 1 29'. 
L .J 

Pópén 1763, julius 20-én Fellner Oakab épitész veze-

tésével megkezdték a kórhóz és abban a gyógyszertór épité-

sét. 1768-ban ez a p~pai Irgalmas kórház 9 beteg ellét~sé-

ra bővult. 

1769·-ben 11ária Terézia rendeletére orvoskarral bővul.t 

az 1635-ben alapi.tótfriág'jszcffffffafTegyetem, ahol a gyógy-
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szerészek képzése is megkezdődótt, 1770-ben a kir0lynő ki-

adta az általános egészségügyi szabályzatot, a "Generale 

Normativum i.n Re Sani tati.s"-t, mely kisebb módosi .. tásokk21 

1848-ig alapja lett az o r·szóg egé szségugy i igazgat ós e.inak 

[ 30]. Egyi.k legfontosabb feladata a j círványos betegségek 

terjedésének megakadólyozós~ volt: fertőzótt területei: le-

zárásával, karantén elrendelésével, kózlekedés megszigori-

t:..ísóvaleo /\z orvosok, sebészek, b:JbLlk és fürdősök íi1Uködésó·-

nek ellenőrzését is az Egészsógugyl 3izotts0sra b~zta, 

Elrendelte, hogy minden egyes megye alkalmazzon képzett or-

vost. Megyei sebészek és gyógyszerészek alkalmazósát kóte-

lezővé tette. Hangsulyozza, hogy legyen elegendő b21ba és 

minden vármegyében legal6bb egy nyilvános gyógyszert~r. 

Előirta a gyógyszerészek egyetemi bizottstig előtti vizsga-

kótelezettségét. Az osztrák gyógyszerkönyv alkalmazásjt kő-

telezővé tette, Elválasztja az orvosi és gyógyszerészi. hi-

vatóst, tartalmazza az orvosi és gyógyszerészi eskü szőve-

gét, Megtiltja a gyógyszerek gyógyszertáron kivüli órusi-

tósót. Egyetemi. provisort kellett alkalmazni. Az óllami 

ellenőrzés tehót megvalósulhatott. A kórhózakat elkülóni-

ti a szegényhózaktól és az agghózaktól. AZ Irgalmas rendiek 

fenntarthatjók kórházaikat. 

1774-től kezdve egy évre emelték fel a gyógyszerészek 

egyetemi képzésének idejét, és ettől kezdve esek vizsgózott 

gyógyszerészek lehei:-tek--a--gy6-gyszeTtoírak vezetői. 
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1786·-bon II. József megszervezi az országos „ .r:." 
1 oo r· .... 

vasi hivatalt". Minden megyei és szabad királyi városi 

orvosnak évenként egyszer /juliustól·-október·ig/ meg kel·-

lett vizsgálnia törvényhatóságilag a területén lév6 

gyógyszertárakat. A jelentéseket a Helytartótanács Egész-

ségügyi Osztálya vizsgálta felul, majd a jelentést az or-

szégos főorvosnak küldték ót, hogy a szakkérdéseket vizs-

gálja felül és tegye meg észrevételeit. 

Ásványvizek után kutatva az 1794. május 16-án 

10 873. szám alatti legmagasabb udvari rendelet a fizi-

kusokat u,j ra felhivja az ásvónyvizek kutatására: "ad 

examen aquarum mineralium" és az 1795/96. rendeletek a 

kért adatok beküldését ujra megsürgetik, Egy évtizeddel 

később, 1805. áprili.s l-én kelt 116'3. sz. rendelet azt 

adja meg a fizikusoknak, hogy a gyógyszertár vizsgálatok 

alkalmával intézzenek kérdéseket a gyógyszerészekhez a 

' l kör·nyéken esetleg található gyógyforrásokról 1 31 i. Igy 
l 0 

fedezik fel és vizsgál.jók meg a legtöbb gyógyforrést 

/balatonfüredi, hévizi gyógyforrások/. 

Veszprém vármegye 1794. december 9-én tartott közgyü-

lésén a megyei tiszti orvos a gyógyszertórakról szóló je-

lentést előterjeszti, ''Apothecarum visitatio submittum," 

[32]. 1797. január- 27-én 241. pont alatt a 11egyei gyógy

szertárak Lítogatósr.\ról szóló jelentést megküldi 33 '• 

1797. ápri.lis 2Eí-cín a megy-ei kozgyulés 233. oldal 59. p. 
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alatt Trencsén vármegye magistratusa arról tójékoztatja 

megyénket, hogy Pusita Jónos gyógyszerész gy6gyszert6r6t 

eladja és az érdeklődő a gyógyszertár óllapotét a hely-
r ' 

szi.nen szemrevételezheti '34 ! • 
J 

A megyei közgyülés 1797.december 9·-én tartott ülésén meo·-· v 

küldik a jelentést a Helytartótanácshoz a megye gy6gy-

szertórainak vizsgólatéról ós a legutóbbi évben leggyaic

rabban előforduló betegségokröl ~351. 
L j 

összefoglalva megéllapithatjuk, hogy megyénk egész-

ségügye és gyógyszen§szete a ):VIII. sz. ·-ban i.ndul ol a 

fej lödés u t j 3n. f.\z o rsz ógos vi .. szo ny oknak megfelelően mu·-· 

ködik még a chi.rurgusok céhe, de mír a jé:rv~:nyok lekuzcló-

séro Egészségügyi Bizottság alakul. A helytartótanácsi 

rendeleteknek megfelel öen a kuruzslók és gyógyszer,érusok 

müködését betiltjók. A megye két vórosóban Póp~n kettö és 

Veszprémben egy gyógyszortór müködik. Pópón egy polg~ri és 

egy szerzetesi alapitéssal, Veszprémben egy polgóri alapi-

tóssal. Megvalósul a gyógyszertórak megyei fizikus ~ltal 

történő rendszeres ellenörzése. !1 megyei vi.szonyok teh,,t 

a XVIII. szuzadban megfelelnek az orsz:'igos szintnek. 

3. Veszprém megye egészségugyének és gyógyszerésze-

.tének fejlődése a XIX. szózadban. 

180le november 1:3-,ón k6telez6vé v~lt Magyarorszógon 
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bécsi uj érszabGly: "Taxa medicamentorum pro Regno Hunga-

riae et ad nexis partibus edita." 

Az 1805. januór 9-én tartott megyei közgyüléson 11. 

sz~m alatt olvastólc fel a Helytartótanucs 1804edccc~bcr 

4-én 26618 szóm alatt kelt leirat~t, melyben közli a mc-

gyével, hogy l<unczy J~1nos által nyitandó gyógyszert'.\r ut-

jóban a megye óltal felhozott akadólyok nem birnak olyan 

jelentőséggel, hogy ezen m{isodik gyógysze,:::r .létrcjöt•cót 
r l 

megakadólyozzók 1 3Gf. 
' j 

Az 1805. januór 29·-én tartott megyei közgyú1és 56, 

pontja a1att a megyei orvos előterjeszti jelentését e cie-

gyei gyógyszertórak óllapotjról, a veszprémi és pópa! 

gyógyszertórak vizsgólatóról nemkülönben az 1804-ben e.lő-

forduló betegségekről, olt~sokról, óllati fertőző beteg

ségekről ~37 J. 
' ' 1 A gyogyszeresZG< tartoznak a gyógyszerészet körül 

fennálló törvényeket és szabólyokat pontosan betartani és 

segédszemélyzetük ~ltal is betartatniu A gyógyszcr·t~r tu-

lajdonosa és kezelője nem okleveles segédszemélyzeténol: 

müködéséórt, ugyszintén a gyógyszer·el< jó ~in0sógóórt, tisz·-

tasógóért, helyes kiszolgóltatóSliért felel6s. Okleveles 

segédek snjót raúk6désLlkért felelősek els5sorban 1 3S 1 ~ 
~ 

A r.iegyei pénzt.:Jrban a szegén·yck !:öltsége:_nek ki.f5;.:o·-

tésér51 szóló nyugt1k mór név szerint is feltünteti!< a 
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pénztár az 1803-04 év első félévére kifizeti- 39j
1
4. sz. 

l 
ábra.! A nyugtán szereplő Frantz Ádám a veszprémi későbbi 

j 

"Fekete Sas'' gyógyszertár gyógyszerésze és tulajdonosa, 

Vajbl Barnabás pedig a pápai irgalmasok gyógyszerésze. 

A nagy pesti.sjárványok és a napóleoni háboruk során 

az átvonuló, vagy állandó katonaság betegeinek ápolására 

menedékházak létesitésére serkentették az érdekelt megyéket 

a helytar·tótanácsi rendeletek · 40 •• 

Megyénkben is igénybe vesznek erre a célra minden 

meglevő kórházat, ·· ••• több sebesek hozattak Pápára, ró-

szint az Irgalmas Barátok Klastromába, akkor a felkelt 

Nemes Seregek ott lévő Ispotállyába ••• részint pedig az 

Irgalmas Barátoknak akkor a Benediktinusok Klastromában 

tartózkodó Ispotál.lyakba," r41J Ilyen célra használták fel 
l. J 

junius 15-21-ig a Szt. Ilona Ispotályt is [42j. 

''A Frantziák Pápán vagyis a Pápai 1809-1810, Esztendőbeli 

Polgári Ispotályok leirása"-ból betekintést nyerhetünk a 

sebesült katonák ellátására, ezen keresztül a korabeli 

közegészségügyi viszonyokra, ",,,megparancsolták, és egy 

betegnek napjában kétszer, regvel 9 órakor és délután 

4 órakor fél-fél font hust megfőzettetni, fél-fél font 

kenyeret és egy messöly bort ••• a szOkséges orvosságokat 
r 

a Mi.seriek pati.kájából." : 43' " ••• A sebeket langyos vi.z
J 

be elegyitett több, vagy kevesebb Kámforos égett-borral 

tiszti ttattuk és köt-ö.z:-t-e-t-t-8.J<:-." -f-44-
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Felsorolja az orvosok és gyógyszerészek, egyéb személyzet 

nevét. "Patikáriusok voltak Barnabás, Andrasech, Landa

lin, Korporits, és Bisistye." i4Sl Sok esetben előfordult, 
i ; 

hogy a sereg tagjai. önkényesen magukkal vittek orvosságo

kat a patikából. " ••• hanem a Patikából is; amely orvosság 

nékiek tettszett, tsak elvitték, ha praescribáltak fel se 

tették kinek. Azért is én azt az egyútt lévő Comi.ssionak 

jelentvén azonnal kiadatott, és a patikába felragasztatott 

parancsolatban megtiltatott, hogy senki, ha csak a hadi 

Commissárius alá nintsen Irva, vagy az Ispotályhoz nem 

tartozi.k, a Pati.kából Orvosságot ingyen kérni. ne meré

szeljen." [46] 

1810-ben rendeletet adnak ki az Insurrectioról fenn-

maradó patikaszerek iránt /l.sz. melléklet/. 

Az 1810. évi. Megyegyúlési Jegyzőkönyv 115. lap 128. 

sz. alatt: "A Megyebéli Patikák mult 1809-ik Esztendőben 

tett orvosi vizsgálatáról készült Tiszti Tudósitásai a 

Megyebéli orvos uraknak a főbb Rendelkezések értelmében 

a N.M.M.K.H. Tanátsnak fel.küldetni fognak." Í5~ 
l_ J 

1809-ben megalakult a Budapesti Gyógyszerész Testu-

let, mely később kiinduló pontja lett az országos szer-

vezkedésnek és ezzel előmozditotta az önálló magyar gyógy-
r -. 

szerészet kialakulását és fejlődését !51. 
1. J 

1813. január 26-án megjelenik a Pharmacopea Austria-

ca I., 1814-ben a-P-f=la-rmacopa2---Aus.triaca II., mely Magyar-
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országon is hatályos lett az addig érvényben lévő 1774, 

1780 és 1794-95-ik évi Pharmacopea Austr-iaca Provincialis 

mellett. A gyógyszerárszabások is sürün változtak. Igy 

1804 és 1815 között, alig 11 év alatt nem kevesebb, mint 

6 taxa jelent meg Budán latin és német nyelven. A gyógy-

szert1frak ellenőrzésekor ezek betartását is fi.gyelembe 

kellett venni, 

A megyében a gyógyszertárak száma tovább növekszik, 

Az 1815-ik évi március 13-i Közgyülésen a várpalotai pa

tikát anyapatikának ismerik el. 

Az 1815, május l-én tartott i<:isebb Gyülés 53. pontja 

szerint: "Azon Nagy Méltóságu Magyar Királyi Helytar·tó 

Tanáts folyó esztendei 28-ik Mártiusban költ K. Levelében 

8645.-ik szám alatt rendeli, hogy a Megye kebelében lévő 

Patikár·i.usok a Bécsben 1814.-ik Esztendőben az orvosságok 

ára eránt kiadott Patikai Árszabások megtartására kötelez-

tessenek. Melly Rendelés megtartása eránt való felvigyá-

zás Zsoldos János első és Puchli Ignátz második rendes 

Orvos Uraknak ajánltatik." 

A veszprémi megyegyülés 1815. évi augusztus 26-i 

Kisebb Gyülése 14. pont alatt felküldi jelentését: "Mégis 

azon N.M.M.K.H, Tanáts f.é. Julius 18-án 20380.sz. a, költ 

kegyes Levele mellett a Megyebeli Patikák Megvizsgálásáról 

Rendes Orvos Urak által készitett és folyó esztendej 13-i.k 
-----

Martzi.usban felku.ldOf_f_;:Jeientésekre az Orvosi Facultás ál-
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tal tétetett észrevételeket szükséges használás végett 

méltóztatik megküldeni. Mellyek Zsoldos János Első és 

Puchli Ignácz 2.-ik rendes Orvos Uraknak kiadatni rendel

tetnek.· 52 i 
J 

Ugyanezen év november 18-i K6zgyülés 29. pontja alatt: 

"Patika Szerek Tariffája K6z61.tetik ••• Az Austriai. Németh 

Tartományokban felsőbb helyen meghatározott Patikabeli 

Szerek árénak feljegyzéseit küldi meg, haszonvétel vé-

gett." 54 

Az első magyar nyelvü gyógyszenfrszabás az un. "Budai 

árszabás" 1829-ben jelent meg, ehhez 1831-ben egy pótlást, 
r 

1838-ban egy Supplementumot adtak ki l53 . 
Elrendelik az orvosok számára a receptek jobb olvas·

hatósága érdekében a mennyiségek betüvel való kiirását is. 

Erről győződhetünk meg az 1820. szeptember 28-i Kis Gyülés 

6. pontja alatt: ''Orvosi szereknek, mellyel< a Szegény Adó

zók és Rabok Számára a Patikákból adattak kifizetésre ren-

deltetik, egyszersmind parantsoltatik, hogy ezentul az 

Orvosi Recipék olvashatóbb jelekkel és az Orvosság mennyi-· 

sége ne számmal, hanem Betükkel irattassanak, mely rende-

1és az orvosoknak tudtokra adattatni rendeltetett." 54 

A közegészségügyi helyzet még mindig szomoru képet 

nyujt. A hi.mlő leküzdésérn bevezetik a védőoltást. Az 

1820-ik évi januér 1-i Közgyülés 31. pontja szerint a 

Helytartótanácshoz feTkuTa:rl< :-"-Og'/anekkor a Tehén himlő 



A pápai járásban kolerában megbetegedettek száma 1831-ben 

------···-·-
Község neve Det egek Meghaltak Felgyó- Még be·-

száma száma gyultak tegek 
!'---·- --------

Békás 20 2 6 12 

Dáka 31 8 12 18 
1 

: De reske 24 12 8 4 

1 Mezőlakon a Cholera megszunt 
1 
1 

1 Nyárád 
1 

49 8 12 .31 

1 Jákó 28 8 4 16 

l 1<éttornyulak nem kuldte be a jelentést 

Kovácsi. 41 8 18 15 

J<up 10 5 3 

Borsos Győr 10 2 5 5 

Ki. s Ganna 13 5 

' l<is Ganna 32 12 

Nóráp 56 9 7 56 

Salamon nem kuldte be a jelentést 

Ugod 41 27 14 

Ad ász Tevel nem ki.Jldte be a jelentést 

Homok Bödöge 2.6 4 5 

Nagy Tevel 8 6 2 
-- - ----- ------- --- -----------

Tapolczafő 9 4 6 2 
_ _, 



beoltésának a mult Esztendőben tőrtént előmeneteléről 

szóló Tiszti Tudósitését, mely a Deputationak bemutatta-

tott." 55i 
J 

Az 1831-.32. évi nagy koler·ajérvány Veszprém megyében 

is felütötte a fejét. Igen szomoru állapotokról számol be 

a "Veszprémi Centralis Deputatio a Cholera dolgában". Az 

18.31-ben Palotán tartott gyülés 9. pontja szerint: "Palo

tán a Cholera valósággal kiütvén heten megbetegedének és 

négyen meg is haltak. A 248. pont szerint: Pápai bels6 vé-

rosban 148 betegből meghalt 11 - Pápai alsó városban 48 

betegből meghalt 16 - Pápai felső városban 90 betegből 

meghalt 3 - a Cholera Ispotályban 16 betegből meghalt 2." 
e l 

1
56i A pápai járásban kolerában megbetegedettek számát a . J 

III. téblázatimutatja be. 
J 

Hasonlóan nagy kolerajárvány dult 1848-ban erről 

számol be az 1848. julius 4-i Bizottmányi Ulés 1419. pont

ja: "Cholera, mely oláh országban uralkodik, már az ország 

határain is mutatkozván, e megye az intézkedésekre felhi-

vatik ••• A Földmüvelés - ipar és kereskedelmi miniszter 

Klauzál Gábor Ur folyó évi julius hó 9-én kelt Rendeleté-

ben e megyével i.s tudatja - hogy e járvány szelídebb, mint 

az 1831-ben dühöngő Cholera." 

Az 1848. október 3o-i jegyzőkönyv 2386. pontja alatt: 

• ••• a megyének egyes vidékén nevezet szerént Szilason és 

Déghen a járiányH_m_ar is mutatkozott.::" 57 'A kolera tovéb-
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bi terjedéséről számol be az 1848. december 4-i Bizott

mányi ülés 2764. pontja: "Mezőkom.:íromban november 30-ón 

a Cholera kiütött. Ennek folytán Cseresnyés Sándor Főor-

vos Ur kiküldetik, hogy a helyszinen a szükséghez képest 

intézkedjék és Pestre az e tárgyban mUködő Országos Bi

zottmánynak jelentést tegyen," ! 58i Az 1849, évi. junius 
L 

14-i Bizottmányi ülés a kolera megfékezésére előirja: 

"Cholera elleni Festetics-csöppöket a gyógyszertórakból 

használati utasitás kérése mellett maguknak előnyösen 

megszerezzék, hogy igy a gyógyszer mindig kéznél lévén; 

a netalán mutatkozó betegség tovaterjedése gátoltassék. 

A megyei orvosok ezen orvossóg jegyzékét, alkalmazós vé

gett a megyében lévő minden orvos és se bé sz urakkal kö·

zölni tartoznak," 1 59~ ' J 
Az 1849. évi junius 30, Dizottmányi Ulés 695. pont-· 

ja alatt: "Cholera gyógyitásban készitett utmutatóst fő

orvos Cseresnyés Sándor Ur beadvón, ez kinyomatni és ki-
i -

osztani hagyatott." c6~ 

A reformkor az egészségügyi kultura fellendülését 

hozta mag óval. 1831-ben lét rej öt t az első magyar nyelvü 

orvosi és gyógyszerészi szakfolyóirat az "Orvosi. Tár". 

1848-ban a "Gyógyszerészi Hir·lap" i 61', majd l862··től fo-
L ~ 

l 
a ''Gyógyszerészi Hetilap" ,621. Addig a gyógy-

c -
lyamatosan 

szerészek szómóra publikóciós lehetőséget az orvosi szak-
i"'" ., 

sajtó biztositort-:--531-;--ls41=1ye-n11reg-indult a Magyar Orvo·-· 
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sok és Természetvizsgálók Vándorgyi.iléseinek sorozata, 

melynek megrendezésére 1912. márciusában Veszprémben ke-
r 

rűl t S or i 64' l J • 
A fellendülés megyénkben is megmutatkozott. A gyógy-

szertárak száma emelkedett. Az 1835, évi augusztus 28-i 

és szeptember 12-i l<is Gyűlés 1803. pontja alatt: "Devet-

serben Fritz Antalnak a patika felállitása megengedte

tett." [6s] 

A gyógyszertárak mükbdésének ellenőrzését a rendele-

tek megszi.gori.tják. Az 1937. évi. december· 11. Közgyűlés 

2634. pontja alatt: "Puchly Ignátz Vármegyei rendes Első 

Orvos Ur a Pápai Gyógyszerórosoknak f.é. Szt.András Hava 

8-én történt megvizsgálása alkalmával a Pápai Israeliták 

Ispotályokban titkon a felsőbb Rendelések ellenőre felá.L-

litott Patikában találtatott Szerek és Recipék összveiré-

sát a H,M,J<.11. Tanótshoz l.eendö felterjesztés végett be-

mutatvcln. Fö Orvos Ur·nak ezen hivatalos Je1entése minden 

kapcsolataival a Pápai Israelitáknak Orvosi Szereiknek zár 

alóli felmentésére és használhatása végett bényujtott fo-

lyamodásokkal egyetemben a N,M.M.K.H. Tanótshoz felter-

j esztetni rendeltetik."\66\ A válasz nem késik soká: Az 
l J 

1838. Mártius 1-ik Kis Gyűlés 167, pontja értelmében ''A 

N.M. Helytartó Tanáts az 1829-i szeptember 1-sö 22743 sz. 

a.: Kbzhirul bocsájtatott legfelsőbb rendelésénél fogva 

az Izraeliták a Gy6gy_szii_r__árusB_á_güzésétőL .. Ggyátalyában 
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el vagynak tiltva, a Pápai Izraeliták Kórhózában titkon 

felállitott Patika eltöröltetvén, ••• ilynemü áthágásától 

... d" 1 ··1 1 „ r5·71 r;5 'b ;', JOVen ore szorosan e. t1. tassana<. 1 1: • a ra : 
L .J L _: 

A fokozott ellenőrzések mellett még mindig előfordul-

nak a lakosság körében mérgezések a gyógyszerek zugárulósa 

következtében: "Cseresnyés Sirndor Orvos Ur a Helységrül 

Helységre vándorolni szokott azon /ugynevezett Borsos Tó-

toknak/kik némi. nemü eszközök árulása mellett oly orvosi 

szereket, sőt mérgeket is árulván mellyekkel mind maguknak 

mind másoknak gyakran bajt, de halált is szerezhetnek -

legközelebb Pápán előfordult szerencsétlen esetekncil fog-

va is - a hasonló orvosi szerek Drulhatását a megyében 

eltiltani kérvén." 168' "A történhet6 visszaélések annál 
' J 

biztosabban elkerültethessenek - Járás Fő és Al sz.Biró 

Uraknak ezennel ujra meghagyatik, hogy amint hasonló Háza-

lókat a Megyében s illetőleg Járásaikba béjönni tapasztal-

nának - azoknak áruit - ha köztük ne talán orvosi szerek 

is találkoznának, orvos urak által vizsgálat alD vétessék, 

s az egészségnek kárt okozókat, azonnal lefoglalják." 

A Helytartó Tanács az árszabás betartását is ujra 
r l 

előirjal /6. óbra/ •j 
1843-ban adják ki a ''Taxa Medicamentorum" Budae 1843. 

Magyarország és a hozzákapcsolt tartományokra alkalmazva 
r 

/lati.n, magyar, német nyelven/. A: 7., B. ábral a Veszprém 
L ~ 
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Ilh.ae;trrissind, · JReveirand~ssimii, Spe~tahHe~, lfillt'l 

Magnifici , PeirHhirntresi item , mo Geneir@t]Ji 
1 

Domnnnü ~ Nohia olhseli·vaimdissiimü ~ 

34'0ill !\dvolutum Taxae Mcdicamentorum dc dato 116. Ju· 

/

nii 11829. suh Nro 1166@0. puhlic1atunn Supplemen· 

tu1n, pharmaca pretio aucta et diminuta perhibens, 
tamquam modernis materíalium p:retiis accomodatum, 
lPraetitulmitnGDomirmllltionibuü V estris cum· eo transponi-
tur: ut , medicamenta in codcnll designata, prae:rnissa 

in aui gremio puhlicatione, incle a :11. Januarii ~ff~tu· 
ri anni 1l85fill secunc!um idem · supplementum usquie 

ulteriores OrdLines taxari <lisponant. Elencho taxali aJh. 

hinc medio Oircularium Ordinuurn de dato ft8 Octohris · 
1Ut511. Nro''. ~78@7. l:ran.sposito cum praedicto fl. 
Januarii 118~9. termino extra vigore1n ponendo. Da
tum ex ConsiHo Regio Locumtenentíah Hungarico, 
Budae die decima tertia mensis l\'f ovemhris, Anno lW.i. 

Iesimo, Octingentesimo, Trigeciimo Oct.mvo, celebr111tto. 
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lin 9 loco: !Jíu§ge!ó~e§ ponc : !Uufgcfó~eé 
3 6 !D1in ~miücf qjíg IDimölliícE·cfc[íg. 
30 """""" 6a[~etc:jiir.te $a[\)rtcrfáme. 
3 7 ante: Acid . pJTO-lignosum, dele: signum 'f 
i 8 loci;i: Serupulus pone: Scrupulus 
29, 32, 35 loco: Láng Lang. 
11, 14 loco: liiandola l!Iondola. 
i 7 · loco: liiando!add/;; .aiondolade'l 
34 spitituosae spirituosae. 
i 1 Ldngos L_angos 
29 J7:lezgagyántds l>fé;:.gagyantas. 
23 l:isdtett lesdtett. 

4 Centauri Ccntnurii. 
8, 11-Reó'mbarafoná;:.at-- ra&arbaraforrdr.at. 

14 17.!oszcati llloszlati,. „ 

11 i!Iandolaolaj Afoltdola!J/aj. 
i 7 Ime!ygyö!.:e'rpor Íme!ygyöl.drpor. 
18 - !Bct1r.mtim6c~11focr !Sntrnm\Dmöel+•nbcr. 
22 tragaganth.ae tragacantl1ae. 
15 . m'.nfrG[iunm %1Uif crmm. 

- 2 4 'Jfof 'J!uf. 

8, ébra. Az 1843, évi gyógyszerérszabés hétoldala a gyógyszeré
szek sajét kezü aléiréséval 
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ját mutatja be. A hátlapon kézi.r·ássa.l rávezetve: "ad 

3043/84:3 Beadvsz. 844. február 5. j.r.n. Veszprémben 

tartott Közgyülés 670. Hogy alább irottak 1843.-i.k évben 
-én november 14 kihirdettetett, bizonyitjuk" gyógyszeré-

szek s.k. 

A Taxa előirja a gyógyszerészek kötelességeit "Először: 

Kötelessége mi.nden gyógyszerésznek az ehhez csatolt ár-

szabást mind addig pontosan betartani, mig a N.M,M.K. 

Helytartótanáts szükségesnek találandja az idő körülmé

nyeihez képest némelly változásokat a gyógyszerek áraiban 

megrendelni, vagy egészen uj árszabást kihirdetni. 

Másodszor_:_ l<ötelessek a gyógyszer·észek a gyógyszerek ké

szitésében magukat az 1836-ban kiadott ausztriai gyógy-

szerkészitési rendelethez mindaddig, mig más rendelet ki 

nem adatik, szorosan tartani, - Ha pedig olly gyógyszerek 

kivántatnának, mellyel< az érintett készitési rendeletben 

nem foglaltatnának, akkor azok készitési módja az 1820, 

1814, 1812, 1794, 1780 és 1774 évekbőli kiadásokban ké-· 

szen keresendő, és - mivel jelen árszabásban felvétetni 

feleslegesnek találtattak - áruk is a régi árszabás sze

ri.nt lészen meghatározandó. ··• ~negyedszer·: Valahány

szor és bármely módon a gyógyszerész ezen kegyelmes fel

sőbb rendelettől eltávoznék, mindannyiszor tiszti ügyészi 

keresetbe fog idéztetni., és az illető hatóság által a tény 

valós ágához és Ílilfi1:e-t-e-t-t---na~y-s4g4J-1-0z képest vagy pénzbeli, 
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vagy más illető büntetéssel, vagy végre gyógyszertára kibe

csülésével fog bünhődni. l<ötelességukben álland pedig az 

illető hatóságoknak és azon helyen ahol a kir. tudomány

egyetem létezik az orvosi karnak, különben pedig a hely

beli rendes orvosoknak általában a gyógyszertárakra külö·-· 

nösen pedig ezen árszabásnak minden helyen és időben leg-
,- ' 

szorosabb megtartására lngnagyobb figyelemmel ügyelni .• " .701 
L J 

"Komikus. Nem volt magyar gyógyszerkönyv·, hanem hat 

osztrák gyógyszerkönyvön keresztül közel 100 esztendőre 

kellett visszamennünk, ha bizonyos gyógyszereket el akar

tunk készíteni, ill. meg akarták taksálni, másutt a viló-

gon egyre·- másra jelentek meg a gyógyszerkönyvek. Nem vál

tozott a helyzet a "Phar·macopea Austri.aca edi.to quinta 

1855" és a "Neue Arznei -Taxa Zur österreichischen Phar-

macopea vom Jahre 1855" megjelenésével sem.· lnl 
L .J 

Az 1848-as minisztér·ium fennállásának rövid ideje 

alatt, haladó rendelkezéseket hozott: 859-86.sz. alatt 

intézkedett a gyógyszertárak felállitásáról. 5840-666 sz. 

alatt ti.sztázta a kérvényezés jogát. 1387-137.sz. alatt 

kimondta, hogy a gyógyszertárakat nem szabad szükség nél

kül szaporítani. 2210~236 sz. alatt rámutatott, hogy a 

gyógyszerészek bizonyos vonatkozásben állami tisztvise

lőknek tekintendők. 837-92 sz. rendelet közli, hogy nem 

engedélyezi fiók gyógyszertárak felállítását, mivel azol; 

a gyógyszertárak- :iogaz-i-eél-j-áva-1~~-sze nem egyeztethetők, 
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s elismerte a város ama jogát, hogy a gyógyszertárakat 

ő v1.zsg álj a meg. 

A Veszprém megyei Bizottmányi 

számolnak ezen intézkedések megyei 

73;' 74]. 

ülés jegyzőkönyvei be
r 

foganatosi tásáról l72', 

A gazdasági élet nehézségei a gyógyszerek árának 

emelkedését vonj a maga után. Az 1848. -·i k évi november 

14.-i Bizottmányi ülés 2473. pontja alatt: "A Honvédelmi 

-én Bizottmány 1848 november 9 6262/695 sz. a. költ rende-

letében némely külföldi gyógyszerek árának felemelését tu-

datja. Ezen rendelet a megyei főorvos uraknak oly utasi-

tással fog kiadatni, hogy tartalmáról a Megye kebelében 
,. ' 

lévő gyógyszerárusokat értesitsék." l7aj A november 27-i 

ülés 2667. pontja alatt: • ••• a gyógyszerek árának feljebb 

szökkenése tekintetéből meghagyatik, hogy a közgyógyinté

zetek, s a házi pénztár terhére kiszolgált és kiszolgálta

tandó gyógyszerek árának 3/4 része azonnal készpénzbe ki-

fizettessék, 1/4 része a netalán fennforgó számitási hi

bákra biztositékul hagyatván." [16] 

A politikai helyzet egyre élesedik. 

A szabadságharc leverése után az osztrák taksák let-

tek kötelezőek Magyarországon. A Pharmacopoea Ausztriaca 

V,-el egyidejűleg megjelent 1855. évi "Arznei Taxa", me

lyet Bécsben adtak ki, 1872-i.g volt érvényben. Az első 

magyar hivatalos---9y&gysze-r---á-rszabv-ány 1872-ben jelent meg, 
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a Pharmacopoea Hungarica I-hez kapcsolódva. Ez már a 

régi. oszt rák orvosi suly rendszer helyett a g rammsul y-

rendszert vezette be. 

1857. december 19-én megjelent Őfelsége leirata, 

mely szerint 607-1857 sz. kormányhatósági rendelet sze

rint • ••• reáljoguaknak tekintendők mind ama gyógyszertá-

rak, amelyek az 1851.év előtt lettek felállitva - ha az 

engedélyezési okiratban nem volt világosan kitüntetve, 

hogy a gyógyszertár személyes üzleti jogu. Ez esetben is 

kötelesek voltak a tulajdonosok a rendelet kibocsátásá

tól számitott két éven belül a reáljogra való igényüket 

bejelenteni, illetve az erre vonatkozó bizonyitékaikat 

bemutatni." 

Veszprém megyében is tisztázni kell ebben az id6ben 

több jogi kérdést, Példaként emlitem: Adler Manó enyingi 

gyógyszerész személyes üzleti jogának kérelmét /1865/. -

Adler Manó halála után az enyingi gyógyszertár személyes 

üzleti jogának átruházását Adler Imrére. - Palotán a 

Würfl féle gyógyszertár gyökös jogának elismerését. -

Siófoki gyógyszertár átruházását, - Orvosok által létesi

tett kézi és házi. gyógyszertárak jogának felLllvi.zsgálatat. 

A megye közegészségügyi helyzete az 1873. évi. kolera

járvány következtében siralmas. "100 688 lakosból meghalt 

1 652." ~77J A járványok leküzdésében részt vett az egész 

megyei egészsé9ügy-i--Sz.e+v-ez~-t-.-A--megye .egészségügyi sze-
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[

. l 
mélyzetét az IV", V. • VI. táblázatj tünteti fel, 

A megye közegészségügyi viszonyain több intézkedés

sel próbálnak segiteni, A magyar királyi Belügyminiszté

ri.um 1874. évi 79:38 számu i.ntézvényével hozzájárul Palo-

tán a kórház müködéséhez. 1874, szeptember 13-·án Vermes 

Illés alispán felterjeszti a Belügymi.nisztériumhoz " ••• Zi r-· 

cen Erzsébet nevü kórház épitésére vonatkozó társulatnak 

3 példányban elkészített alapszabályai.t, •• • l7BJ A megye 

orvosi. ellátásáról Dr. Pilli.tz Benő megyei első főorvos 

1874. május l-én Veszprémben kelt jelentése tudósit: "Ad l./ 

Veszprém megye területén csak 5 község u.m, Veszprém, Pápa, 

Palota, Szilasbalhás és Szent-Gál tart községi orvost. 

Ad 2./ 182 község saját orvost nem tart," [19] A himlő ter

jedésének megakadályozására a megyei főorvos megszervezi a 

körzetesitett oltást lsoJ. Az 1875. évi III, t.c. 3. §-a 

nyilvános betegápolási. alap létesitését irja elő, Megyénk-

ben "az egyenes államadó minden egyes forintja után éven

ként 1/2 dr.betegápolási pótadó kivetése határoztatott," [81] 

A megye gyógyszerellátásának megjavitására a Bel~gy-

minisztérium engedélyezi. a si.ófoki gyógyszertár felállitá-

sát~ mely egyuttal a megye tizedik gyógyszertára, "Siófo-

kan egy személyes jogu gyógyszertárnak a felállitását ezen

nel engedélyezem és ezen jognak a szokásos pályázatnak 

emelletti ki.vételes alkalmazását ••• Szigethy Nándor okle-

1 6 .( 11 " rs21 ve .es gy gy.szer„.sz-r~--nem---e- - .enz-em.- l j 



IV.sz. táblázat 

Kimutatás az összes egészségügyi személyzetről Veszprém 
megyében 1873-75. évben 

187:3 .. év 

Orvos tudo rak száma 
a./ Hivatalos alkalmazásban 

1. Közhivatalban 
közegészségügyi tekintetben 5 

kórházban 
mint gyógyorvosok 

kórházon kivül 
2. Községi hivatalban 

közegészségügyi tekintetben 2 
kórházban l 

mint gy6gyorvosok 
kórházon kivül 

3. Testületeknél, vagy magánosoknál 
általános célr·a 7 

b./ Nem alkalmazottak összesen 
ezek között van szemorvos 

fogorvos 
szülész 
állatorvos 

10 
1 

9 

Sebészek száma 23 
a./ Hivatalos alkalmazásban 

1. Közhivatalban 
Közegészségügyi tekintetben 3 
mint gyógyorvosok kórházban 

kórházon kivül 
2. Községi hivatalban 

közegészségügyi tekintetben 
mint gyógyorvosok kórházon kivül 

3. Testületeknél, vagy magánosoknál 
általános célra 6 
Nem alkalmazott összesen 11 
ezek között van szemorvos 

fogorvos 
állatorvos 

Állatorvosok száma 16 
1. Hatósagoknal 2 
2. Községeknél 1 
3. Testületeknél vagy magánosoknál 1 
Nem alkalmazottak összesen 11 

ezek l<ozött van a1.-i.atcrvo_s_ 9 
gy6gykovács 7 

1875 év 

23 

6 

2 

1 

7 

11 
2 

10 

24 

4 

3 
l 
4 

7 
14 

17 
1 
l 
1 

12 
9 
8 



IV.sz. táblázat folytatása 

Szülésznők 
a./ Hivatalos alkalmazásban 

1. Közhivatalban 
2. Községi hivatalban 
3. Területnél, vagy magánosnál 

általános célra 
b./ Nem alkalmazottak összesen 

Ezek között van egyetemi ok
.levéllel 
főorvosi engedménnyel 

Gyógyszerészek 
a./ Gyógyszertári. főnök 

1. Gyökös joggal 
2. Személy joggal 

összesen: 
b./ Segédek 

1. Okleveles 
2. Nem okleveles 

összesen: 
e./ Gyakornokok 

120 

5 
1 

114 

35 
79 

10 
7 
3 

10 
8 
4 
4 
8 
3 

229 

5 
1 

22'3 

39 
184 

10 
7 
3 

10 
8 
4 
4 
8 
5 

Megjegyzés: Egy megyei főorvos egyszersmind kórházi orvos, 
egy járási orvos és egy honvédorvos egyszersmind vasuti 
orvos és egy községi. orvos egyszer·smind uradalmi orvos, 
szintugy egy szülész egyszersmind szemorvos lévén. 
Az orvostudoroknál az egyes ki.tételi számok, az összes 
számmal össze nem vághatnak, a sebészek közül egy városi 
és kórházi orvos lévén, az egyes ki.tételi. számok az összes 
számmal össze nem vághatnak. 



!'..:_sz. táblázat 

Gyógyszerészek kimutatása Veszprém megyében 1874.évben 

.-----------------·-·--- --! 

Helység Gyógyszerész neve Segéd neve Gyakornok nevel 

·-----·------ -·i 
' 

Devecser Balogh Ignác 

Palota Gömbös Antal Hazai Géza 

Veszprém Ferenczy Károly 8runkala József 

Zirc Vekerle János 

Veszprém Szente Károly Hankóczy Ede 

Nagyvázsony Szele Elek özvegye Szele Rudolf Zavodnik Ede 

Enyi.ng Adler Imre 

Pápa Szabó Sándor 

Siófok Szigety Nándor 

Kraker :József 

Biró :János 

Dux Ernő 

Fleischmann 

Manó 

1 

Mester Sándori 

1 

--------~---·----' 



vr.sz. táblázat 

Orvostudorok kimutatósa Veszprém megyében 1874, évben 

Helység Orvos neve kora vallása 

Pápa l,Léíwy Lészló 32 iz ro 

2.schuk ;:József 43 r.kat. 

3.Pscherhofer Samu 71 izr. 

4,Steiner ;:József 35 l.Z r „ 

5,Makara György 50 r. ka t (t 

6, J<rausz Miksa 43 izr"' 

Siófok 7,Neumann Adolf 46 izr. 

Lepsény 8,Trosztler Miksa 45 izr. 

szül.helye oklevele 

Pápa 1885 Bécs 

Pápa 1857 Pest 
1857 Bécs 

Neszmély 1831 Bécs 
/J<om á rom m/ 

Pápa 1859 Bécs 

Kori tzo l846 P0st 
/Nyitra m,/ 

Bocs ár 1855 Pest 
/Torontál m,/l855Bécs 

Veszprém 1856 Bécs 

Bittschilza 1858 Bécs 
/Torontál m/ 

minéísités 

orvos, segésztudor, 
szülész 

orvos, szülészmester 

orvostudor/Pápa vá
rostól évi 200 forint/ 

orvos, sebésztudor 
szülész 

orvostudor /Veszprém 
várostól évi 950 Ft. 
orvos, sebésztudor 
szülész /honvédségtéíl 
és a magyar nyugati 
vaspályétól évi 600Ft/ 
orvostudor /a déli va
suttól évi 480 Ft/ 

orvos és sebésztudor 
/mint járási orvos a 
megyétéíl 300Ft~ a va
sut i társaságtól 450 
Ft,össz, évi 750 Ft/ 

Az adatokat Dr,Pillitz Benő megyei főorvos 1874, ápr. 19-én Veszprémben kelt Jelentéséből vettem 
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Ugyanakkor· a Belügymi.ni.sztérium 33437/1874 jegyzőkönyvi 

szám alatt elutasítja a Pápa városában felállitandó har-

madik gyógyszertár tárgyában az 1870-ik évi 17688 számu 

felterjesztést. • ••• a fennálló szabályok értelmében oly 

helyen hol már létezik gyógyszertár egy ujabbnak felálli

tása i:s elkerülhetetlen ••• helyi. főorvosnak a jelentésé-

ben ezen szükségesség kimutatva nincsen ••• egy harmadik 

gyógyszertár felállitása a népesség számához képest szükség-

1 H :·3·31 te en. L ·j 

A gyógyszerészek számára kötelező "az uj gyógyszerren-

delési szakm.ány" betartása: "M.Ki.r.Belügyminisztér·ium, 

::Jegyzőkönyvszám: 34238. 

A kért gyógyszerrendelvényezési szakmány tárgyában. 

Folyó évi ••• uj gyógyszerrendelvényezési szakmányból kért 

60 magyar szerkezetü példány a czimzettnek szükséges hasz-

nálat végett leküldetik. 

Ferenczy Károly gyógyszerészmester Veszprém 

Szente Károly Veszprém 

Szabó Sándor Pápa 

Balogh Alfréd Pápa 

Esztergár Sándor gyógyszertár kezelő Palota 

Balogh Ignác gyógyszerászmester Devecser 

Adler Imre gyógyszerészmester Enying 

Szale Rudolf Nagyvázsony 

Wekerle ::József-----------

Szi.gethy Nándor 

-Zirc 

Siófok" ;04J· 
L . 
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A nyilvános gyógyszertárak mellett a kézi és házi 

gyógyszertárak segitik a betegek gyógyszerellátását, me

lyek felállitásának feltételeit a gyógyszertárak és gyógy-

szerészekre vonatkozó szabvány 5 §-a igy határoz meg: "Házi 

gyógyszertár tartása csak oly becsületességekről ismeretes 

és bizodalmat érdemlő orvosoknak a vizsgálaton átment sebé-

ezeknek engedendő meg, kik egy rendes gyógyszertártól 1 

mérföldnél távolabb laknak, továbbá a fürdőorvosoknak, ha 

a fürdőhelyen nyilvános gyógyszertár nem létezik,"~~ 

"A kézigyógyszertárak tartására jogositott orvosok és 

sebészek csak a legszükségesebb gyógyszerek és életmentés-

hez szükségesek tartására vannak jogositva. A sürgős ve-

szély esetét kivéve nem kötelezhetők arra, hogy a nagykö

zönség számára is kiszolgáltassanak gyógyszereket. A tar-

tani. köteles szereket a törvényhatóság határozhatja meg 

és a kézi gyógyszertárakat is a törvényhatóság engedélye

zi." [a~ Számuk az ország területén a századfordulón 

50-re emelkedett ~87], ebből a megyei főorvos 1881-ben 

készitett kimutatása szerint Veszprém megye területén 9 

házi és 2 kézigyógyszertár müködött 
r -

lesi • 
L J 

A M. l<ir. BM.VIII/a ügyosztálya 4012/1875 sz. jegy-

zőkönyvében intézkedik Veszprém megye hatósága területén 

lévő házi és kézigyógyszertárak iránt: • ••• folyó évi ja

nuár g-én 99 sz.a. kelt jelentéséből értesülvén, hogy a 

megye területi§n-anny-i---h-áz-i--és-k-étitiy-égysze rtár létezik, 
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mint sehol az orszég többi részeiben, s6t mint a czimzett 

maga állitja számos ilyen áll fenn minden hatósági enge

dély nélkül •••• azon házi és kézigyógyszertárakat, melyek

nek tulajdonosai vagy nem birnak engedéllyel, vagy azt be-

mutatni vonakodnénak azonnal szüntesse be, vidéken kézi, 

vagy hézigyógyszertér tartéséra, különös helyviszonyoknél 

fogva a közegészségügy érdekében szükségesnek mutatkozott, 

a térgyalést az illetőnek kérelmére inditsa meg, ide ter

jessze fel." fs9l 
1. J 

Vermes Illés alispén jelenti: " ••• a Veszprémi szolga-

birói jérés területéhez tartozó Berhida községben lakós 

Pollék Séndor és Goldberger Lipót sebészeknek és Mayer 

József Kéroly sebész és szülész városlődi lakosnak hézi 

gyógyszertára van, azonban ennek tarthatására engedéllyel 

nem birnak, megjegyeztessék egyébként, Goldberger Lipót a 

mult hónap elején elhalván házi gyógyszertéra bi!ói zár 

alá vétetett, Továbbá a Zirczi szolgabirói járáshoz tarto

zó B.M.Szombathely községi lakos Steringerl Zsigmond or

vos birtokában szinte létezik kézigyógyszertár, s ezt mér 

l83lik évtől régi gyakorlata alap,ján ••• „ ~9oJ :· ••• szt, 

Gélen engedélytelenül fennálló hézi gyógyszertár betil-

tasson. Szilasbalháson, Lovászpatonán az illet6 orvosok 

beterjesztett folyamodésai folytán a másolatban mellé

kelt f, é. 3917 és 4090 sz. végzéseimmel engedélyeztettem, 

Oéghen pedig a-tul-aj-dor:ws--g-r-6-f---$estetics Agoston szintén 



VII.sz, táblózat 

Gyógyszerészek kimutatása Veszprém megyében 1875. évben 

Devecser 

Zi re 

Palota 

i 

Ves~prém 

1 

VesJprém 
i . Nag)!vázsony 

1 

Eny:irng 

Pápa 

Pápa 

Siófok 

1. Balogh Ignác /segéd 1. Radeli Vince 34 éves r,kat. Miskolcon született 
nem okleveles/ 

2. Vekerle ~ános - gyógyszertára: Szent Bernát, 1850-től dolgozott 

3. Gömbös Antal gyógyszertára reólJogu /gyakornok 1. Tr8lyanszky Károly 
17 éves Enyingen született/ 

4. Ferenczy Károly /segéd 2. Brunkala ~ózsef gyógyszerészmester 
3. Schweiger Gyula 21 éves r,kat, Orményen született 

/Nyitra m./ · 

5. Szente Károly /segéd 4. Hankóczy Ede gyógyszerészmester/ 

6, szale Ede özvegye /segéd 5. Szale Rudolf gondnok 
Gyógyszertár neve: Segitő Mária, alapitási év 1855, gyakornok 2, Zavodnik Ede 

7, Adler Imre - gyógyszertár személyi joggal alapitva 1852 örökség 
gyakornok 3, Fleischmann Manó 

8. Szabó Sándor /segéd 6. Kracker ~6zsef 
7. Láday Viktor 20 éves r.kat. Besztercebányán született, 

felszabadult 1874.máj, 1,/ 

9, Balogh Alfréd - valódi joggal olapitotta az irgalmas rend -
39 éves r.kat, Vépen /Vas m./ született, oklevél: Bécs 1864. 
gyógyszerészmester 

/segéd 8, Paulovics Elek 24 éves 
született, nem okleveles/ 

10, Szigethy Nándor - gyógyszertára 
országi Gyógyszerész Testület -

Szent Lélek, 
személyi Jog 

r.kat. Egerben /Heves m,/ 
gyakornok 4. Stadler Márk 
2o éves r.kat. Kőrösmerőn 
/Maros m/ született 

Veszprémben, 1874 december 3lén 

alapitva 1870 - általános Magyar
gyakornok 5. Modra Pál 14 éves 
ref. Dunapatán született 

Dr. Pill1 tz Benő 
megyei elsőd főorvos 
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felhivatott, hogy engedélyét mutassa elő, vagy annak meg

adásáért folyamodjék, azonban még függőben van, s miután 

ezen gyógyszertár szükséget pótql és részben jótékonysá

got szolgál, s emellett megbizható kezekben és jónevü ura

dalmi orvos kezelése alatt van, erre nézve szigoru rend-

• ff ~ · 1 szabályokkal sietni czélszer·ünek nem lattam. '911 "Ajka 
e j 

községben Grünfeld Zsigmond kör és kőszénbánya orvosnak a 

Nagyméltóságu BM. 18741k évi julius hó 6án 25163 sz.a. 

kelt kegyes intézvénye értelmében engedélyezett házi 

gyógyszertára,,," Lg~ 

A VII,táblézat:"A gyógyszerészek kimutatása Veszprém me-

gyében az 1875, évben"- mutatja be. 

Döntő fordulatot hozott az 1876, XIV. t,c, a köz-

egészségügy rendezésér·ől szóló törvény megalkotásával, 

A gyógyszertárakat kivették az ipar kötelékéből, "Köz

egészségügyi intézmények" lettek. "128 §. szerint a gyógy

szerészek kereskedőknek nem tekinthetők, a gyógyszerészi 

üzletre vonatkozó cégbejegyzésnek hely nem adatik." 
- l 
9.3, 

L J 

A kőzforgalmu gyógyszertárak és "házi" gyógyszertárak fel

állitását a Belügyminisztérium engedélyezte, Ez utóbbiakat 

",,,intézeteknek, kórházaknak, uradalmaknak, gyógyintézet

tel biró vállalatoknak ••• „ 1 941 
L o 

A közegészségügyi törvény megállapitotta a gyógysze

részet közegészségügyi jellegét, szabályozta a magyar 

gy.ógyszerészet.e_t_, __ s-1.B-y_annak_ILe_szprém megye.i fejlődését. 
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Veszprém Város Tanácsülési és Képviseleti Közgyülé

séről felvett jegyzőkönyvben az 1878. január 17-én tar

tott Tanácsülés 31.II/7. szám a1att: "Dr,Pillitz Ben6 me

gyei főorvos urnak 1877. évi. december hó 4-én .346/1878.sz. 

a. kelt és a vármegye területén lev6 összes gyógyszer·tá·

rak hivatalos megvizsgálása alkalmából észlelt hiányok 

pótlása iránt tett hivatalos előterjesztését." • ••• 1877. 

december 17-én 10370 sz.a. a hiányosságokat pótolták" és 

a veszprémi gyógyszertárakat kifogástalan állapotban le-
r 

vőknek tünteti ki l95j • 

A megye egészségügyi ellátottságáról Véghelyi Dezső 

alispán beszámolójából értesülünk: "Jelentés Veszprém vár

megye állapotáról az l8811k évre. 

Orvostudor 28, sebész 19, gyógyszerész 11, állatorvos 16, 

okl.szülésznő 68, főorvosi képesi.tő okmánnyal 121. 

Gyógyszertárak 10: Veszprém /2/ és Pápa /2/ r.t. városban, 

továbbá: Enying, Siófok, Vár-Palota, Zi.rcz, Nagyvázsony és 

Devecser községekben. Ezen gyógyszertárak közül 6 reál, 

4 személy jogu. 

Ezen ki.vül házi. gyógyszertár: 2, kézi 9~ 

Kórház van tényleg 5 és 1 ápolda, mi.ndezen intézetek ma-

gánjelleggel birnak. 

Kórházak vannak: Veszprém, Pápa és Vár-Palota. 

Elmebetegek ápoldája Pápa városban létezik," Lgaj 
Az. országos adatokkal_iJ$SZeY_eJ:~e_megyénk .egészségügyi. in,-
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tézmények tekintetében jó helyen áll, A történelmi Ma-

gyarország területén a XIX. sz,-ban 33 nyilvános közkór

ház állt, melyet 1848 előtt épitettek. 3-10 ággyal müköd

tek, a Veszprémi. Községi. l<ór·ház lü ággyal [ 97] • 

Mindezek a tényezők hozzájárultak ahhoz, hogy a megye 

gyógyszertárainak száma fokozatosan emelkedik. 1882.szep

tember 22-én 12226 sz. a. önálló személyes üzleti joggal 

kap engedélyt Grammanecz Zoltán Berhidán gyógyszertár fel

álli t ására [90]. 1883·-1889-ig az Ajkán, Pépán a harmadik, 

Lovászpatonán, Varsányban, Csöglén és Ugodon létesült 

gyógyszertárakkal számuk a század végére 19-re emelkedik, 

4. Veszprém megye egészségügyének és gyógyszerésze-

tének fejlődése a XX. században 

Az uj gyógyszenárak felálli tását hosszu harc előz-· 

te meg. A Belügyminisztérium uj gyógyszertár felállítása 

előtt meghallgatta a teh11eti főorvos, a törvényhatóség 

körében létező gyógyszerészek véleményét a gyógyszertár 

felállitására befolyást gyakorló helyi körülményekről. A 

jelentésnek ki kellett térnie arra, hogy a gyógyszertár 

felállítására közérdekből szükség van-e, az uj gyógyszer

tár elégséges forgalomra számithat-e anélkül, hogy más 

már fennálló gyógyszertár forgalmát veszélyeztetné, meg

felelő-e a lakosság száma, a pályázatért folyamodók közül 

ki lenne a legérdemeseb-o---{-g'1J • 



Ezért példaképpen egy gyógyszertár sikertelen ala-

pitási kisérletét is le kivónom irni, Szápár község 1909-

ben önálló gyógyszertár felállitásáért folyamodott a Bel

ügyminisztériumhoz. A megyéhez véleményezésre leküldött 

kérelemre a következő felterjesztés érkezett: "Veszprém 

vármegye közegészségügyi választmánya tekintve, hogy Szá

pár községben állandó orvos; ki. az ott felálli.tandó gyógy·

szertárat állandó felügyelet alatt tartaná nem lakik, 

••• Szápár község egyike a vármegye legkisebb községeinek 

••• Szápár község a rossz közlekedési viszonyok miatt a 

szomszédos községektől különösen téli időnek alatta csak 

nehezen megközelithető. Szápár községben egy személy jogu 

gyógyszertár engedélyezését a közegészségügy érdekében ál

lónak nem tartja." [100] 

1909-ben megalakitották az Egészségügyi Bizottságot, 

a megye községeinek közegészségügyi szolgálata céljából, 

A bizottságba a képviselő testület az orvosok közé Csep

csányi Lehel gyógyszerészt is jelölte [10~ , 

Balatonfőkajáron, Mezőkomáromban, Pápán a negyedik, 

Veszprémben a harmadi.k; majd 1910-ben a veszprémi. negyedik 

gyógyszertár fel.állitásával a megyében 24 gyógyszertór 

müködött, 

A Tanácsköztársaság 133 napos fennállása idején a 

közegészségügy területén csak kevés elképzelést tudtak 

m.egvél.l.ó si.t a.ni~ __ .l\ __ m_e_g_y_e_i_g.y-6_gy_sZBs_t_ár:_a_k_ komm unizólás át 
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megkezdték, Irásos emlékek után kutatva akadtam rá a 

Pápai Helytörténeti Muzeumban a Városi gyógyszertár 

1919-es leltérkönyvére, mely a szocializélést dokumentál

ja, kézzel irott r10~. /2.sz. melléklet/ A gyógyszerész 
L .J 

alkalmazottak nehéz megélhetési viszonyain, a rossz szol-

gélati feltételeken, a rossz munkaid6 beosztésoni a lakás-

helyzeten is segiteni akar a Tanácsköztársaság Intézőbi-

zottsága. 

A Pápai Közlöny 1919. április 27-i számának 4. olda-

lón olvashatjuk: "A gyógyszertárak munkaideje. A Tanécs

köztérsaság pápai intézöbizottséga a közegészségügyi mun

kások szolgélatkó?essége érdekében elrendelte, hogy május 

hó l-től kezd6dőleg a helybeli négy gyógyszertár a vasér

nap délutáni és az éjjeli inspekciós szolgálatot havonta 

felváltva végezze oly módon, hogy az emlitett időben csak 

egy gyógyszertár tartson szolgálatot. Május hó folyamán a 

vasárnap délutáni és az éjjeli szolgálatot a Városi gyógy

szertár végzi, junius hó folyamén a Piatsek gyógyszertór, 

julius hó folyamén az Irgalmasok gyógyszertára, augusztus 

hó folyamén Németh Dezső gyógyszertára." ~O~ 
Kinevezték az üzembiztosokat. Tervbe vették és meg

kezdték a segédmunkások szociális és természettudományi 

oktatását. Április 26-án rendelettel szabályozták a munka

béreket. A Forradalmi Kormányzó Tanács május 3-án a munka-

bért a szakképze-t-tsé.g--SZ-@-1'."i-P.:t--.állapitotta meg. ;:Jelentős 
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intézkedés volt az; hogy a gyógyszertárakat szakemberek, 

vagyis gyógyszerészek vizsgálják meg [io4] • 

A Tanácsköztársaság leverése után a gyógyszerellátás 

és a betegbiztositás megjavitására megalakul az OTBA. A 

megyében jelentősen szaporodott a gyógyszertárak száma, 

s javult a gyógyszerellátás. 

1930-ban a megye lakosainak száma 243 700, orvosok 

száma: -122, gyógyszertárak száma: :38, egy orvosra jutó 

lakosok száma: l 998, egy gyógyszertárra jutó lakosok 

száma: 6 586 .[ l\,o..y-y-..c ~h. ~ 6~-- í,(_p··1.Á:v~~-ú,,l~ J~ f -'] 

A közegészségügy legnagyobb problémája a tüdőbetege-

ket gondozó intézetek létrehozása. Csolnoky Ferenc dr, 

igy vázolja a veszprémi helyzetet: "Városunk területén 

mintegy 400 tüdővészes szegény beteg van, akik részben 

a tudatlanságból, részben a költségek hiányából betegsé

güket elhanyagolják; nem gyógyítják és bajukkal családju-

kat, környezetüket, de még a velük érintkezőket is fertőz-

' hetik." ?05j 

Városok, megyék, községek által fenntartott tüdőbe

teg gyógyintézetek állami és biztositó intézeti hozzájá-

rulásokból tar·tják fenn magukat. Az 1943. évre Enying 

4.696.- P-t, Pápa 5.450,- P-t, Zirc 4.630,- P-t kapott 

erre a célra, Ugyanakkor tbc-s osztályok hiányában a kór

házakban bizonyos ágyszámot biztositanak gümőkóros bete-

gek számára: a pápai Irgalmas kórház 12 ágyat, a veszprémi 
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városi kórház 34 ágyat, a zirci jórósi kórház 6 ágyat 
- ' 

106 • A veszprémi kórházat 1942-ben bővi.tették '1071. 
e j 

A pápai Irgalmasrendi kórház az 1943, juliusi kimutatás-

ban 134 ágyszámmal szerepel. 

A kórházakban csak gyógyszerraktár üzemelt. Magiszt

rális gyógyszereket a városi, illetve az Irgalmasrend 

gyógyszertárából szerezték be. 

A II. vilógháboru jelentős kórokat okozott az egész-

ségügyi ellótós, gyógyszerellátás és intézményeink terü-

letén egyaránt. A bevonuló csapatok lefoglalták a gyógy

szertárak készleteit és a kórházakat. A városok nagy köz-

épületei.t szükségkórházakkci alakitották. A gyógyszerészek 

közül többen hadikórházakban teljesitenek szolgálatot, a 

lakosság sulyos gyógyszerhiánnyal küzdött, A hóboru utáni 

infláció miatt a gyógyszerek beszerzése is nehézségekbe 

ütközött, 

A felszabadulás, majd a gyorsütemü ujjéépités, az 

egészségügyi és szociális ellátás ujjószervezése tette le-

hetővé, hogy a gyógyszertárak aránylag rövid idő alatt 

megkezdhessék egészségügyi feladataik ellátását, Az 1948. 

XXX, t.c. meghatározta a gyógyszerészet feladatait. A 

gyógyszertárak állami felügyelet alatt álló közegészség-

ügyi intézmények. Gyógyszert csak gyógyszertárak szolgál

hatnak ki, Elrendelte a gyógyszertárak rendszeres egész

ségügyi~ igazgatis-i:-é-s---szaii:ma:t--e-l-l-unő rzé sé t• 
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A megyében végrehajtott közigazgatási terDletrende-

zéssel 1946. január· l-én a balatonfUredi j ár·ás :i.decsato-

lásával, majd 1950-ben a tapolcai, keszthelyi, sümegi já-

r·ások idecsatolásával és az enyingj. jár ás elcsatolásával 

kialakult uj megyehatárok mellett - megyénkben 1950-·re 46 

gyógyszertár képezi a gyógyszertári hálózatot. 

1950-ben megalakult Egészségügyi Minisztérium lehet6-

vé tette az egységes elvek szerinti irányitást, ezzel kez-

detét vette a s~ocialista egészségügy alapjainak leraká-

sa ~loe] . 

III, A gyógyszertári hálózat fejl6désének statiszti

kai vizsgálata 

1. A gyógyszertári hálózat fejl6désének statisztikai 

adatai 

A rendelkezésemre álló irodalmi és levéltári anyag 

adatai alapján Veszprém megye els6 három gyógyszertára a 

XVIII.sz. első felében került felállitásra. A XIX. sz. 

els6 felében elődeink három gyógyszertárat alapitottak, 

A dicsőséges magyar szabadságharc elbukása és az azt kö

vető elnyomás kedvezőtlenül hatott a gyógyszertári háló-

zat további fejlődésére, igy az 1850-·1870-es években négy 

gyógyszertár került felállitásra. Ez csak a kiegyezés, a 

konszolidáció és az időközben kiharcolt egészségügyi in-
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tézkedések eredményeként következhetett be. A századfor

dulón a megye területén összesen már 19 gyógyszertár mü

ködött. Ez a szám a XX. század első felében kétszeresére, 

38-ra növekedett. 

A XVIII-XX. században 1950-ig alapi. tot t gyógyszertárak 

jegyzékét a[vrrr. táblázatba~ foglaltam össze. A táblázat

ban feltüntettem az alapitási évet, a hely nevet, jogvi

szonyt, régi és jelenlegi nevét. 

A teljesség kedvéért a XIX. és XX. században alapitott 

kézi és házi gyógyszertárak adatait a ~x. táblázatban] tün

tettem fel. 

A[x. táblázatban] foglaltam össze a megye terület ren

dezései után 1950-ben a megye gyógyszertárainak jegyzékét. 

A táblázatban feltüntettem a helység nevét, a gyógyszertár 

jogviszonyát, alapitási évét, a gyógyszertár régi nevét Cs 

az államositás utáni számjelzését. 

A gyógyszertárak száma 46-ra emelkedett. 

A gyógyszertárak állami tulajdonba vételét követően 

a gyógyszertári hálózat alakulásában más jellegLl, minősé

gi változások történtek. A nagyobb városokban a gyógyszer

tárak célszerübb területi elhelyezésére került sor, gyógy

szert árat kaptak addig el nem látott területek. 

Megváltoztak a gyógyszertárak berendezései, megnövekedett 

munkájuk. ;:Jelentős egészségügyi. intézménnyé alakultak. 

A gyógysze·rt·áraic-sz-ám-sze-rü--növekedését grafikusan i.s 



A gyógyszertári hálózat időrendi fejlődése hely, az alapitás és tulaJdonviszony feltün
tetésével .1950-ig 

Alapitási 

év 

1740 

1747 

1757 

1804 

1813 

1834 

1838 

1852 

1856 

1866 

1869 

1882 

1883 

1884 
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Hely neve 

Pápa 

Veszprém 

Pópa 
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Várpalota 
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Enying 

Nagyvázsony 

Szentgál 

S1óf ok 

Berhida 

;Jogviszony 

reálJogu 

reólJogu 

sze r.ze t es rendi 

reáljogu 

gyökreálJogu 

reéljogu 

személyi 

személyi 

személyi 

személyi 

személyi 

személyi 

Ajka személyi 

Szilasbalhás személyi 

Pápa személyi 
Lovászpatona személyi 

Elnevezés ;Jelenlegi elnevezés 

Arany Sas, Megváltó, 7/27. "l<arlovitz László" 
Városi 

Fekete Sas 

Gránátalma 

Arany Oroszlán 

Szentháromság 

Szentháromság 

Szent Bernát 

Megváltó 

Segi tő Má r1a 

Aranysza ~as 

Szentlélek 

Angyal 

Remény 

Őrangyal 

Őrangyal 

Őrangyal 

7fi43. 11 Fekete Sas" 

7/25, és "Gránátalma" 

patikamuzeum 

7 / 4o. "Oózsavé rosi" 

7/39, "i<abay ;Jénos" 

7/13. 

7/46. 

/Fejér megye/ 

7/23. 

7/31. 

/Somogy megye/ 

7/9. 

7/1. 
/Mezőszilas·, Fejér megye/ 

7/28. 
7/21. 



AlapitElsi 

év Hely neve Jogviszony Elnevezés Jelenlegi elnevezés 

1887 Veszp rémva rs<iny fiók,személyi Őrangyal 7/44. 
1888 Csögle személyi Isteni Gondviselés 7/12. 
1898 Ugod személyi Isteni Gondviselés 7/36, 
1902 BalatonfőkaJér személyi Turul 7/4. 
1904 Mezőkomérom személyi Őrangyal /FeJér megye/ 
1907 Pápa személyi Szent Anna 7/26. 
1907 Veszprém személyi Pódua1 Szt.Antal 7/41. "Arany Oroszlán'' 
1910 Veszprém személyi Őrangyal 7/42, "l<igyó" 
1913 Balatonalmádi személyi Balaton 7/3. 
1913 Csetény személyi Hygiea 7/11. 
1914 Városlőd személyi Szent Antal 7/38, 
1916 Bakonyszombathely személyi Madonna /l<om á rom megye/ 
1918 Balatonkenese személyi Csillag 7/8. 
1922 Siófok /fürdő/ személy1,f1ók Szentlélek /Siófok-l<il1ti Somogy m./ 
1923 Hajmaskér személyi Isteni Gondviselés 7/14. 
1923 Dég fiók, személyi /Fejér megye/ 
1926 Pápateszér fiók,személyi Megváltó 7/30. 
1926 Somlószöllős fi6k,személy1 7/32. 
1928 Lepsény fiók, személyi Turul /FeJér megye/ 
1928 Pépakovácsi személyi Szeretet 7/29. 
1930 Sur fiók,személyi Hygiea /l<omárom megye/ 1930 Nyérád személyi Arany J<alász 7/24, 



IX.sz. táblázat 

Veszprém megye kézi és házi gyógyszertárai az alapitási 

év alapján 

Kézi gyógyszertárak: Házi gyógyszertárak: 

/Hely ne;-;- Alapi.tási Hely neve Alapi-tási 1 
év év 1 

~~·~-~~·~~·--1 
Szilasbalhás 

Szentgál 

Bakonycsernye 

Bakonybánk 

Laj oskor:1á rom 

Ajka 

Tliskevár 

Vaszar· 

1875 

1875 

1875 

1875 

1877 

1881 

1944 

1944 

Szi.lasbalhás 1875 

Dég 1875 

Bakonyszombathely 1875 

Be rhi.da 1875 

Lovészpatona 1875 

Városlőd 1875 

-

-· ~::~. 1 1 
Balatonfőkajár· ~ 

Mezőkom á r·om 



A gyógyszertári hálózat az 1946. illetve 1950. évi területrendezésok után 

Helység neve :Jogviszony A1apitási év Elnevezés :Jelenlegi elnevezés 

Ajka személyi 1883 Remény 7/1. i 

badacsonytomaJ 
' . 

személyi 1911 Angyal 7/2, 
'Balatonalmádi személyi 1913 Balaton 7/3. 
balatonfőkaJér személyi 1902 Turul 7/4. 
balatonfüred /fürdő/ reál 1797 Oroszlán 7/5, "Schulek Elemér" 
balatonfüred /falu/ Megváltó 7/6. 
balatonfüzfő 7/7. 
~alatonkenese személyi 1918 Csillag 7/8. 

o rhida személyi 1882 Angyal 7/9. 
1 

tsabrendek személyi 1899 Szt,László 7/10, 
i 
Csetény személyi 1913 Hygiea 7/11. ' Csögle személyi 1888 Isteni Gondviselés 7/12. 
Devecser reál 1834 Szentháromság 7/13. 
Hajmóskér személyi 1923 Isteni Gondviselés 7/14, 
Héviz személyi, fJ.ók 1910 Lótusz 7/15. 
Keszthely személyi 1897 Őrangyal 7/16. 
Lesencetomaj személyi 1927 Szt.Antal 7/17. 
Keszthely reál 1745 Két Oroszlón 7/18. 
Kővágóörs személyi 1926 Kővágó 7/19. 



~.sz. táblázat folytatása 

Helység neve :Jogviszony Alapitési év Elnevezés :Jelenlegi elnevezés 

Köveskál személyi 1891 Magyar l<o rona 7/2o. 
Lovászpatona személyi 1885 őrangyal 7/21. 

1 

személyi 1895 Megváltó ftlagyargencs 7/22. 
1 

ta~y~ázsony személyi 1856 Segit/5 Méria 7/23. 
,yarad személyi 1930 Arany Kalász 7/24, 
~ápa reál 1757 Gránátalma 7/25. 

1 

táp a személyi l9o7 Szt. Anna 7/26. 

~::: 
reál 1740 Megváltó,Városi 7/27. "l(arlovitz Lészló" 
személyi 1884 Őrangyal 7/28. 

ápakovácsJ. személyi 1928 szeretet 7/29. 
ápateszér személy:i. 1926 Megváltó 7/30. 

Szentgál személyi 1866 Aranyszarvas 7/31. 
Somlószöll6s személyi 1926 Isteni Gondviselés 7/32. 
Sümeg reál 1760 Megváltó 7/33. 
Tapolca személyi 1830 Oroszlán 7/34. "Winkler Lajos" 
Tapolca személyi 1922 :Jézus szive 7/35. 
Ugod személyi 1898 Isteni Gondviselés 7/36. 
Ukk személyi 1929 Szt,István 7/37. 
Városlőd személyi 1914 Szt.Antal 7/38. 



x.sz. táblázat folytatása 

Helység neve ;:Jogviszony Alap1tási év Elnevezés ;:Jelenlegi elnevezés 

Várpalota gyök reál 1813 Szentháromság 7/39. "Kabay :János" 
~eszprém reál 1804 Arany Oroszlán 7 /40. 11 Dózsavárosi" 
'v!e szp rém személyi. 1907 Pádua1 Szt.Antal 7/41, ''Arany Oroszlén 11 

i - . 

személyi 1910 Őrangyal "l<igyó „ V4
1

e sz prém 7/42. 
~eszprém reál 1747 Fekete Sas 7/43. uFel<cte Sas" 
~eszprémvarsany személy1 1887 Őrangyal 7/44. 

alaszántó személyi Szt .Antal 7/45. 
~irc személyi 1838 Szt .Be rni!it 7/46. 
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l 
ábrázoltam az alapitási évek eloszlásában,/XI. táblázat~. 

l J 

A gyógyszertárak számszerü adatainak időszakos meg-

oszlásban történő vizsgálata az adott időszakban a megyé-

ben müködő gyógyszertárak számára ad felvilágositást. El6-

nye, hogy 

nal[ /XI:I. 

ezen jól értékelhető, folyamatos a fejlődési vo-
l 

táblázat/1. 
J 

Az adatok számitásánál a vizsgált korszakot egység

nek vettem, Az igy képezett bázisviszonyszámok a fejlődés 

százalékos növekedését mutató statisztikai sort adtak 

[;xrr.r. táblázata. 

A megye gyógyszertári hálózatának számszerinti fejl6-

dését mutató XI. táblázat adataiból az alábbi megállapitá-

sokat vontam le: 

a./ A XVIII. században még Mári.a Terézia egészségügyi 

törvényeit megelőzően is mór :3 gyógyszertár muködött a 

megyében: Pápa város területén kettő és Veszprémben egy. 

Ez időben még Pápa a megye legnagyobb városa, megelőzi 

Veszprémet. Ugyanakkor az országnak több olyan vármegyéje 

is volt; ahol egyetlen gyógyszertár sem mOködött. 

b./ A gyógyszertárak további alapitásóra Veszprém 

város fokozottabb fejlődése következtében a következő két 

gyógyszertár felállitóséra itt került sor. A kereskedel-

mi utak, mezővérosiasodás nagyobb vonzáskörének megfelelő-

en még Várpalotán, Devecserben, Zircen alapitottak egy-egy 

gyógysze rtár-at-. 
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e./ A szabadságharc bukésa és az abszolutizmus kora 

jelentősen akadályozta a gyógyszertári hólózat fejlődé

sét, igy két évtized alatt négy gyógyszert ér nyi:k meg: 

Enyingen, Nagyvózsonyban, Szentgólon, Siófokon egy-egy 

gyógyszert ó r. 

d./ A közegészségugyí törvény életbelépése, a f1agya1· 

Gyógyszerkönyv megjelenése, az Országos Gyógyszerész Egye·

sület megalakulésa egy normális fejlődési folyamatot indít 

meg, amely folytatódik az 1900-as években is. 

e./ A XIX. és XX. szózadfordulóra a megye két városá

ban Pópón és Veszprémben mór négy-négy gyógyszertór mükö

dött, 

f./ A gyógyszertórak tulajdonviszonyait vizsgálva a 

következő képet kaptam: A megye területén öt reóljogu, 

egy gyökreóljogu polgári gyógyszertár, egy szerzetesrendi 

gyógyszertór muködött, a többiek pedig személy jogu polgó

ri. gyógyszertárak voltak. Az 1946-50 közötti i.dőszakban a 

területi ótcsatolósok következtében a reóljogu gyógyszer

tárak száma 8-ra emelkedett, a gyökreóljogu egy, és szer

zetesi egy változatlan maradt, a többi polgári jogu gyógy-

A vizsgálatok eredményeként mególlapitottam, hogy a 

történelmi Veszprém megye területén müködő 38 gyógyszer

tár alapítási év szerinti megoszlása a következő képet 

mutatja: 
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1800 előtti alapitEÍsu 3 gyógyszertár 7,90 C' 
,J 

1801·-1850 közötti " 4 " 10,50 (•' 
/Q 

1851-1900 " " 12 " 31,60 C.! 
/0 

1901-1930 " „ 
19 50,00 (, 

e' j 

38 gyógyszertár 100,00 ,, 
;O 

Mivel az 1946, illetve 1950·-ben bekövetkezett megye-

határ módositással a legrégibbtől a legujabb időben alapi-

tott gyógyszertárak kerültek megyénkbe, vagy csatoltak el 

tőlünk hosszu századokon át Veszprém megyéhez tartozó gyógy-

szertárakat - ezt az időszakot nem vonom be a fenti alapitá-

si évek szerinti megoszlás vizsgálatába, mert ez a növeke-

dés százalékos értékelését meghamisitaná. 

A fenti megállapítások és adatok azt mutatják, hogy az 

ország politikai, társadalmi, gazdasági, egészségügyi ese-

ményei jelentős hatással voltak a megye gyógyszertári háló-

zatónak kialakulására, 

2. A gyógyszertári.hálózat fejlődési szakaszainak 

meghatározása 

A feltárt adatok és a készitett táblázatok tanulmányo-

zésakor a gyógyszertéri hálózat fejlődésében három különbö-

zö tipusu fejlődési szakaszt különböztettem meg. 

I.szakasz: A gyógyszerészet megjelenésének szakasza 

.1740-1804-ig 

1740-ben Pápán polgári 
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1747-·ben Veszprémben polgári 

1757-·ben Pópén szerzetesi alapJ.tásu gyógyszertár·at 

óllitanak fel. 

Ebben a fejlődési szakaszban létesített gyógyszertórak tu

lajdonformái vegyesek /egy szerzetesi és két polgári/. 

A gyógyszertárak felállítása között az i_ntervallur.i 7 év 

és 10 év. 

II.szakasz: A lassu fejlődés szakasza 1804-1880-ig 

Ebben a szakaszban sorra jelennek meg a gyógyszertá

rak a megye gazdaságilag fejlettebb mezővárosaiban. 

Veszprémben létrejön a másodilc gyógyszertár, Palotán, De

vecserben, Zircen, Enyingen, Nagyvázsonyban, Szentgálon, 

Siófokon alakul gyógyszertár. A gyógyszertóralc száma mint

egy megnégyszereződik. 

Megmutatkozik a reformkor serkentő, majd az 1850-1860 kö

zött a szabadságharc utáni önkényuralom hatása. 

III,szakasz: A továbbfejlődési szakasz 1880-1950-ig 

A kiegyezést követő kedvezőbb gazdasági és politikai 

viszonyok következtében a kisebb helységekben is megnyilt 

a lehetőség gyógyszertárak felállitáséra és azok fenntartá

sára. Ekkor alakult ki a hálózat mintegy háromnegyede: 49 

év alatt 27 gyógyszertár létesült. 

Az :r. vi.l.ágháboru i.dején stagnáló fejlődés utón is

mét emelkedik a gyógyszert~rak száma, amig a fejlődést a 

II.világhábo_r:JJ ___ uJ_r_a_y_i~za nem veti_, __ _ 
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3. A gyógyszertári hálózat területi e~oszlósa. 

A gyógyszertári hálózat területi eloszlásának vizs

gálatakor d6nt6 je1.ent6ségünek látszik az adott terület 

földrajzi adottságain tul település-fejl6dési viszonyai

nak vizsgálata. A település fejl6désének meghatórozó té

nyez6i a létrejöttét befolyásoló földrajzi, gazdasági- és 

társadalmi adottságok, A gyógyszertárak fejl6désénck egyik 

legalapvet6bb tényez6je az adott település fejlettségének 

szintje. 

A XVIII·-XIX. századi. Veszprém megye térképeit tanul

mányozva megállapitottam, hogy a települések a megye k6zép

s6 részén, az erd6s, hegyes Bakony területén ritlcábbak, 

mint a megye többi részén. A Kisalföld és a Bakony talól

~ozásánál, az utak és folyók mentén, a v0sórhelyek kiala

kulása biztositottók a gazdasági alapot az els6 gyógyszar

tórak létrej6ttéhez. 

1840 körül a megye gyógyszertári. hálózatának eloszlú·

sa egyenetlen, A legkedvez6bb ellát~sa a veszprémi jóri;s

nak volt. Területén három gyógyszertár mLik6dött; Veszprém~ 

ben 2, Várpalotán l. Itt 11 970 lakosra jut egy gyógyszer

tár. A pápai járásban, ahol 2 gyógyszertár mLiködött Pépán, 

13 292 lakosra jutott egy gyógyszertár. A devecseri j~rós

ban 1 gyógyszertér müködött Devecserben, mely 34 672 lakost 

látott el. A cseszneki jórósban 1 gyógyszertér mDködött 

Zi.rcen 27 9or-:ra1<os-Efliaras3T<:f; Tehát a 1egRedvezőtlenebb 
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Veszprém, FeJér és Bács-Kiskun megye gyógyszertári hólózatának fejlődése létesitési év, 
hely és tulajdonviszony szerinti megoszlás alapJán 

Veszprém megye FeJ ér megye Bács-Kiskun megye 
Éve Helye Tulajdonvisz. Helye TulaJdonvisz, Helye Tulajdonvisz. 
1740 Pápa polgári 
i 741 Mór polgári 1743 Székes fehé rvá r polgári 1744 l<ecskemé t polgári l747 Veszprém polgári 
Í757 Pápa szerzetesi 
Í765 Kalocsa uradalmi 1784 Székefehérvc\r polgóri 788 

BaJa polgári i802 l<unsze ntm j_ kl ós polgári Í804 Veszprém polgári 
Í806 Székesfehérvór polgóri Í813 Vórpalota polgóri ' 1817 l<iskunhalas polgári Í819 Adony polgóri Kiskunfélegyháza polgári l821 Csákvór polgéri Kecskemét polgári. 1830 Lovasberény polgóri 

Martonvasár polgári 1833 
Kiskőrös polgári 1834 Devecser polgári Székes fehé rvá r polgári Dunavecse polgari 
Izsák polgári 1835 Cece polgári Bácsalmás polgári 1838 Zirc polgári 

1843 
BaJa polgilri 
Jánoshalma polgári 
Kecskemét polg2ri 
Szabad szállós polgéri 



XIV,sz. táblOzat folytatása 

Veszprém megye FeJér megye 

Éve Helye TulaJdonvisz. Helye TulaJdonvisz, 

1850 
1852 
1856 
1858 
1860 
1862 
l864 
!l.865 
!J..866 
iI.867 

~869 
~870 
:l872 
:1875 
1876 
11880 
1881 
,1882 

1883 
1884 
11185 
1885 
1886 

EnyJ.ng 
Nagyvszsony 

Szentgál 

Siófok 

Be rh1da 

Ajka 
Szilasbalhós 
Lovászpatona 
Pápa 

polg ri 
polg ri 

polgár::. 

polgár::. 

polgári 

polgári 
polgár::. 
polgári 
polgóri 

Bicske 

Kálóz 
Dunapentelle 
Sá rbogá r·d 

E rcs J. 
Kápolnásnyék 
Seregélyes 
Székesfehérvár 

Vál 
Polgárdi 
i'iór 

Sóskut 
Érd 
Alcsut 

Perkáta 

polgf'lri. 

polgári 
polgári 
polgári 

polgári 
polg3ri 
polgári 
polgári 

polgári 
polgári 
polgári 

polgári 
polgári 
udvari 

polgári 

Bócs-Kiskun megye 

Helye 

DunapataJ 
Kiskunmajsa 

Solt 

Baja 
Tiszakécske 

Tulajdonv1sz. 

polgári 
polgári 

polgári 

polgári 
polgári 

HaJÓs polgári 
Kiskunfélegyhóza polgári 

Baja 

Mélykut 
Soltvadkert 
Sükösd 
Vaskut 
<=ülöpszállás 

polgári 

polgári 
polgári 
polgári 
polgári 
polgári 



! 
XIV.sz. táblázat folytatása 

Veszprém megye Fejér megye Bács-Kiskun megye 

Éve Helye Tulajdonvisz. Helye TulaJdonvisz. Helye TulaJdonvisz. 

1887 Veszprémvarsány polgári Kecskemét polgári 
Kiskunhalas polgári 

1888 Csögle polgári LaJosmizse polgári 
1889 Kecel polgári 
]890 Bácsbokod polgári 
JÍ892 Bodajk polgári Alpár polgári 

J893 

Hercegfalva polgári Fajsz polgári 
Székesfehérvár polgári 
Aba polgári Foktő polgári 

j894 

l<atymór polgári 
Tas polgári 

Etyek polgSri Harta polgári 

1 

l<e rekegyh 8za polgári 
Kiskunfélegyháza polgári 

! l<alocsa polgéri 
ll896 Uszod polgári 
JÍ897 Sárosd polgári Gara polgári 
l898 Ugod polgari Rácalmás polgári 
]900 Csávoly polgári 
1901 Foktő polgéri 
1902 GalatonfőkaJár polgári 
!903 Madaras polgéri 
1904 Mezőkomórom polgóri GaJa polgári 
1904 Kecskemét polgári 

Kiskunfélegyháza polgéri 
Kiskunhalas polgári 

1906 Vértesacsa polgári Apostag polgári 
1907 Péipa polgári Nagyláng polgári l<ecskemét polgári 



Veszprém megye FeJér megye Bács-Kiskun megye 

Éve Helye Tulajdonvisz. Helye Tulajdonvisz. Helye TulaJdonvisz. 

1907 Veszprém polg ó ri 
1908 Soponya polgári 
1910 Veszprém polgári 
11911 Kecskemét polgárl 

J<iskunmaJ sa polgari 
!1912 Hercegszántó polgári. 
tJ.913 Balatonalmádi polgári Nádasladány polgári Kecskemét polgári 
! Csetény polgári Kiskunhalas polgári ~914 Városlőd polgári Bácsalmás polgárl 

1 

Bátya polgári 
Kiskőrös polgárl 

1 Kiskunfélegyháza polgári 
tJ.915 Alap polg8ri Tiszakécske polgári 
11916 Bakonyszombathly polgári Szalkszentmárton polgári 1918 Balatonkenese polgári 
r922 Siófok/fürdő/ polgári Székesfehérvár polgári Kecskemét polgári 

Székesfehérvár polgóri 
!1923 Hajmáskér polgári Iszkaszentgyörgy polgári Izsák polg á rJ. 

Dég polgári ;:Jánoshalma polgór::. 
;:Jászszentlészló polgári 
Kiskunhalas polgári 
Szabadszállás polgári 
l<unbaJ a polgóri 

1925 Mélykut polgári 
Nagybaracska polgári 1926 Pápateszér polgc\ri Kisláng polgári Csengőd polgéri 

Somlószöllős polgéri Orgovóny polgóri 
Szank polgflri 

1927 Kecskemét polgári 
Kecskemét polgári 



xrv.sz. táblázat folytatása 

Veszprém megye Fejér megye 

Éve Helye TulaJdonvisz. Helye TulaJdonvisz. 

1927 
1 

192s 
1 

1~29 
! 

1~930 

lj931 
1!932 
11!933 
]934 
]935 
]935 

1942 
1947 
1949 

1950 

Lepsény 
Pápakovucsi 

Sur 
Ny órád 

polgéri 
polgóri 

polgóri 
polgéri 

Baracs 
Sérszentmihóly 
Csókberény · 
Sárbogárd 

polgári 
polgári 
polgón. 
polgfiri 

Sárkeresztur fiók polgári 
Pusztaszabolcs polgári 

Bicske 

Ercsi 
Gárdony 
Tárnok 

polgár-1 

polgári 
polgári 
polgóri 

Bács-Kiskun megye 

Helye Tulajdonvisz. 

Szal<:már 
Tompa 
Lajosmizse 

l<e ce 1 
Kunszentmiklós 
Lakitelek 
Borota 
Keleh1a 
~liske 
Kiskunfélegyháza 
Dávod 

Rém 
Bugac 
Hetényegyháza 
l<ecskemét 
Tataháza 

polgári 
polgári 
polg1fri 

polgéri 
polgór1 
polgéri 
polgári 
polgór:c 
polgér1 
polgóri 
polgán. 

polgári 
polgári 
polgóri 
polgóri 
polgári 



')01 § sz G táblézat ----
A gyógyszertári hálózat fejlődésének statisztikai adatai 

időszakos megoszlásban Veszprém, Fejér, Bács-Kiskun megyében 

-----------------
Veszprém megye Fejér megye Bács·-·Ki.skun megye 

A gyógyszertárak 

----· 
száma összes nöneke- száma összes növeke- száma összes növeke·-

dés %·-·OS dés %-os dés %-·OS 

-··---------------------- ------------·----
-1740-·ig 1 1 2,1 1 1 2,1 
-1750-ig l 2 4,3 1 2 4,2 1 1 1 
-1760-ig 1 3 6,5 2 4,2 1 1 
-1770-·ig 3 6,5 2 4,2 1 2 2,2 
-1780-ig 3 6,5 2 4,2 2 2,2 
-1790-·ig 3 6,5 1 3 6,3 1 3 3,1 

i-1800-ig 3 6,5 "' 6,3 3 3,1 ./ 

1-1810·-·ig 1 4 8,7 1 4 8,3 1 4 4,1 
1-1820-ig 1 5 lo,9 1 5 lo,4 2 6 6,2 
i-1830-ig 5 lo,9 3 8 16,7 1 7 7,2 
1-1840-ig 2 7 15,2 2 Jo 2o,8 4 11 11,4 
1-1850-ig 7 15,2 1 11 22,9 4 15 15,6 
1-1860-ig 2 9 19,6 11 22,9 2 17 17,7 
1-1870-ig 2 11 23,9 7 18 37,5 2 19 19,7 
1-1880-ig 11 23,9 3 21 43,7 3 22 22,9 
1-1890-ig 7 18 39,1 4 25 52,o lo 32 33,3 
1-19 00·-·ig 1 19 41,2 7 32 66,6 13 45 46,8 

01-1910·-ig 5 24 52,l 2 34 7o,7 8 53 55,2 
1-1920-ig 5 29 62,9 2 36 74,9 11 64 66,6 
~l-1930-ig 9 38 82,5 7 43 89,5 2o 84 87,5 
~31-1940-ig 38 82,5 5 48 loo,o 6 9o 93,7 
~41-1950-ig 8 46 loo,o 48 loo,o 6 96 loo,o 
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helyzet a devecseri jérásban volt. 

Veszprém megye járásaiban és városaiban az utháló-

zat bő~ülése, a vasut megjelenése a XIX. század közepén 

a kereskedelmi és ipari centrumok kialakulása a település 

sürüséget kedvezően befolyásolta, A két világháboru között 

az iparosodó körzetek népsürü~ége emelkedett, igy a gyógy-

szertári hálózat továbbfejlődése is az egyenletes eloszlás 

felé haladt. A gyógyszertóri hálózat területi eloszlását 
r ~ 

Veszprém megyében a, 9, és lü. ábrajmutatja. 

4. Veszprém megye gyógyszertári. hélózatán~_s~ha-, 

,s onli tó vizsg;\la t.§_ Fejér- és Bács-Kiskun megyék 

gyógyszer!ári hálózatának adataival 

A gyógyszertári hálózat fejlődésének reális értékelé-

séhez, általános következtetések levonásához, másik két 

megye gyógyszertári hálózatának fejlődésével vetettem ösz

sze adataimat''; melyeket a [ XIV ~, [ XV j, [ xvij, LXVIIj t 9bl ázatok 

mutatnak be. 

Választásom azért esett erre a két megyére, mert mind-

kettő hódoltsági terület volt, és fejlődésük szintén a 

XVIII. század!Jan indult meg. 

Fejér megye keleti oldalon határolja Veszprém megyét, 

területe egységes volt közigazgatásilag a tárgyalt korszal:-

ban. 
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Bács-Kiskun megye esetében a mai megye közigazgatá

sának területi adatai szolgálnak a vizsgálat alapjául. A 

Trianoni Békeszerződés következtében alakultak ki a megye 

mai határai, Pest; Pilis, Solt, Kiskun vármegyékből és a 

szomszédos megyékből, terület átcsatolásával. Igy, mint 

egy önkényesen kihasitott földrajzi terület adatai a reá

lisabb értékelést segitik elő. 

A három megye adatait összevetve nególlapitható, hogy 

gyógyszertári hálózatok fejlődésének vannak közös és elté

rő vonásai, Ennek okát az egyes megyék gazdasági, politikai 

és t á rsudalmi fejlődésének ld.ilönbözősége adj a. Közös voná

suk az azonos tör·ténelmi mult: mindhórom megye hódoltsógi 

tedJlet volt, 

A XIX. században is szabad királyi város Székesfehér

vár. Budapest közelsége, majd a Dunántul két fő vasutvona

lának megépülésével a fővárosból délnyugat felé irányuló 

forgalom fő elosztója lett. A nagyobb népsürüség és e té

nyezők magyarázzák a Veszprém megyéhez Viszonyitott na

gyobb gyógyszertár szám létrejöttét, 

A három megye gyógyszertárainak t~rületi eloszlásóban 

is eltérés figyelhető meg. Ez szoros összefüggésben áll a 

megyékben kialakult népsürüségi viszonyokkal. Bács-Kiskun 

megye népsürüsége észak felé haladva nő, a déli részen 

egyenetlenebb. Fejér megye középső részén /mór és Székes

f eh é rvár kö r nyékej-·nayy"1Tb-cefitt-t1ill{)k--t et t-ék le h e t övé az 
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első gyógyszertárak kialakulását. A megye déli részén 

ritkább a népsürüség. Veszprém megye területén a nagyobb 

cent rumok /Pápa, Veszprém/ piaci helyei a siksóg és hegy·

vidék találkozásánál adták meg a lehetőséget az első 

gyógyszertárak létrejöttéhez. A Bakony-vidék kivételével 

a népsürüség egyenletesnek tekinthetö, 1840 körül a dunán

tuli megyék voltak viszonylag sürün lakottabbalc, a század

forduló után 1910-ben már az alföldiek. A két világháboru 

között az iparosodó körzetek népsürüsége emelkedett meg. 

A vizsgált korszak végén 1949-ben Veszprém megye népsürü

sége 69,7 fö/km"; Fejér megyében 67 fö/km', Bács-Ki.skun me

gyében 70,0 fö/~' a népsürüség. Mindezek magyarázzák a 

három megye gyógyszertári hálózatának időbeli és nagyság

rendbeli különbözöségét, 

Bács-Kiskun és Fejér megyékben a kormány ipartelepi

tő politikája következtében a nagyobb centrumok felduzza

dó lakossága maga után vonta a helységen belüli több gyógy

szertár kialakulását, mig Veszprém megyében csupán Pápa és 

Veszprém rendelkezett 4-4 gyógyszertárral, Siófok 2 gyógy

szertárral a vizsgált korszak végére, addig Fejér megyében 

SzékesfehérvEÍr 8, Ercsi 2, l'·iór 2 gyógyszertórr~l, El{1cs

Ki.skun megyében Ki.skunhalas 4, Kiskunfélegyháza 6, Kecs

kemét 12 gyógyszertárral birt. 

Fejlödésük a XVIII. szLÍzadban indult meg. A török, 

küruc-;;,labaht, osz-n·l3irli-a-dak--csa-tározésai 1 a Rákóczi sza-
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badségharc eseményei területükön zajlottak le. Ez az oka 

annak, hogy a gyógyszertéri hélózat fejlődése csaknem 

egy i.dőben, az 1740-es évek elején i.ndult 01eg m.i.ndhárom 

01egyében. Lényeges eltérés mutatkozik az alföldi- és du

nántuli mezővárosok kialakulósa között. Az alföldi mez6-

városok lényegében a környező falvak pusztulása következté

ben duzzadtak fel, Lakosságuk a mezővárosokban keresett 

menedéket, a falu müveletlenül maradt földjeit pedig a 

mezővérosokhoz csatolták. A Duna-Tisza közén az elnépte

lenedő falvak lakói.nak mezővárosba tfü1örulése, valami.nt a 

nagy állattartással és marhakereskedelemmel kapcsolatban 

kialakult vésárhelyek biztositották a gyógyszertárak ki

alakulásának feltételeit. 

Fejér megye területének legnagyobb részét a Mezőföld 

lösztáblái alkottók, mely az alföldies vidékhez teszi ha

sonlóvá. A Vértes hegység dolomit és mészkőröge, a M6r1-

árkon tul a Bakony-hegység keleti vége barnaszén és bauxit 

telepeivel, valamint a Velencei-tóval pedig inkább a szom

szédos Veszprém megyéhez hasonlit, Fejér vármegye székhelye 

Székesfehérvár I. Istv~n király korában királyi székhely 

volt, kiváltságokkal rendelkezett /fehérvári törvénynapok, 

majd országgyülések, koronázási és temetkezési hely/. 

Fejér megye a török uralom előtt Magyarország legsürübben 

lakott területeinek egyike volt. A török uralom alatt el

nép teleriédetr;--A----;WTI-;;;)(V'ITI:.--szúzadban szerbek és németek 
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települtek be a magyarok mellé. A neoacquistica comissio 

m0k6dése nagy latifundiumokat hozott létre területén. Méria 

Terézia 1777-ben ujból megalapitja a p0sp6kséget Székefe-

hérváron. Az egyhézi. és világi nagybi r·tok barokk és rokokó 

épületeket teremtett itt, de nyomésukkal erősen gátolták 

gazdasági és kulturális fejlődését. 

A fejlődés I. szakaszóban a hórom megye fejlődése 

egybeesik. A II.szakaszban Veszprém megye fejlődése lema-

A III. szakaszban Bács-Kiskun megye fejlődése dinamikusabb. 

rad, Fejér és Bács-Kiskun megye fejlődése egyforma marad. 

Ez még szembetűnőbb, ha fejlődési szakaszonként tesszük 

vizsgálat tárgyává az egy év alatt létrejött gyógyszertá

rak számát, melyet a\xvIII. t3blózatj mutat be. Viszony:i -

tósi alapul Veszprém megye általam kimutatott fejlődési 

szakaszait vettem. 

A gyógyszertárak tulajdonviszonyait 6sszehasonlitva 

is találunk eltéréseket a három megye területén. Veszprém 

megyében az I. szakaszban egy szerzetesi, két polgóri, 

Fejér megyében három polgári, Bács-Kiskun megyében egy 

egyházi f6ldesuri uradalmi szer·zetes kezelésü /l<alocsa/ 

és két polgári tulajdonviszonyu gyógyszertár létesült. 

A II. és III. időszakban mindhárom megyében polgári gyógy-

szertárak alakultak. Katonai "mezei patika" mük6désér61 

Veszprém megyében vannak adataink. A napóleoni háboruk 

idején a megyén--át'J_onul6 csapatoknak voltak időszakos 



XVIII.sz. táblázat 

Veszprém, Fejér és Bács-Kiskun megyék gyógyszertári há-

lózatának fejlődési szakaszai és az egy évre jutó gyógy-

szertáralapitások száma 

---1 
-----·--------:_e_s_z_p._·e_' m_. _m_. ____ F_e_J_· é~„:..-~c s =!<is kun m • 1 

I. szakasz 

1740-1800 

II.szakasz 

1801-1870 

TII.szakasz 

1871-1950 

---·-----g_1_ó_g_y_s_z_e r. t ár/ év __ / 

0,05 0,05 0,05 

1 

0,11 0 ,21 0,23 

0, .3.3 0,41 0 ,9G 1 ________ ] 



- 64 ·-

gyógyszertéraik, bér a megyei insurrekcios seregek a 

pépai és veszprémi patikákból is vittek el gyógyszereket 

[109~ ~l~. A polgári gyógyszertárak k6z6tt ismert forma 

volt egy-egy orvos, vagy sebész tulajdonában <:'illó és maga 

kezelte hézi gyógyszertár, ami tulajdonképpen nyilvánosnak 

tekinthető, hiszen nem csupán cselédjét látta el. A XIX. 

és XX. században Veszprém megyében 8 házi és 8 kézigyógy-

szertár mük6d6tt. 
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IV. Egyes települések gyógyszertára kialakulásának 

;vizsgálata 

A gyógyszertárak létesitésének kérdését részletesen 

Pápa, Veszprém,Várpalota, Devecser gyógyszertárai eseté

ben vizsgáltam. E különböző strukturáju településeken a 

gyógyszerészet megjelenése modelül, s igya korszak gyógy

szertárainak történelmi vizsgálatához példaként szolgál

hat. A megye többi gyógyszertóránál csak a legfontosabb 

adatokat mutatom be, hiteles levéltári okmónyok alapján, 

l. ,Pópa 

Az "oppidum" Pépa a XVIII-ik században, a barokk 

fénykorában lesz a Dunántul Athénja, amikor gróf Eszter

házy Károly egri püspök személyében európai látók6rü, 

nagy vagyonu főurat kap földesurául. A város mai forrnój6-

nak rendezett utcóinak, nagy barokk főterének plébónia

templomával és az Eszterházy kastéllyal való kialakitésa 

az ő érdemük. A legnagyobb forgalmat a Fő téren bonyclit

ják le, a belőle kiinduló Felső- Hosszu utcában /mai 

Fő u.B./ állitották fel a város és egyben a megye első 

gyógyszertárát. 

"Ar_§.!J.L.Sas", vagy "Megváltó", vagy "Vérosi gyóqy

szertsr 

A gyógysre-r-ész-i---évJ<iin')'vok t9r1u~~ga szerint 1740-ben 
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reál joggal alapitották. • ••• az engedély okmány tüzben 

megégvén, csak azt tudhatni, hogy mér 1775-ben létezett, 

realjoga a 2208/60 számu kormányrendelettel lőn megélla

pitva." [2aj Egy 1775-ben kelt vérosi okmányban szerepel 

először, amikor is gazdét cserélt 191 • 
J 

A gyógyszertár tulajdonosáról tehát semmit sem tu·-

dunk. A szájhagyomány arról beszél, hogy ezen a helyen 

már a török időktől gyógyszertár állt. Lehetséges, hogy az 

első gyógyszerész az idetelepült ferences szerzetesek kö

zül került ki. 1757-ben az irgalmasok gyógyszertára is 

megalapul. Az első konkurencia harc korán jelentkezik. Az 

1813, augusztus 12,-i megyei közgyülésen 451. lap 41.sz. 

alatt a pápai könyörülő barátoknak az ujonnan más által 

felállitandó Patika eránt beadott panaszok az Uradalomhoz 

utasittatik: "A Pápai Irgalmas Barátok szerzete Közönsé-

gesen jelenti, hogy noha az ,/ alatt bémutatott Fels. 

Mária Therésia Királyné által megerősitett fundationalis 

Levelek szerint Pápán több Patika nem lehetne az övékén 

kivül, s az eddig valót is tsak ők engedték meg, a meghalt 

Szegény Patikárius tekéntetéből mégis most bizonyos Bisitz

ky nevü Pápai születés nyakokra Patikát éllitani szándéko

zik, könyörög azért a Convent, hogy Privilegialis levelek 

tekéntetéből más nyakokra jönni szándékozó Patikariusok a 

letelepedéstől akár Curialis, akár Censualis Házakra nézve 

t í1 fassánák er;- --
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Mely kérés, minthogy a Könyörgő Levél sem az illet5 

Földes Urasággal nem közöltetett, sem ennek észrevétele 

s feleletje az érant be nem mutattatott ezen rövid uton 
r 1 

el nem i.ntéztetteti.k." ll09j 
Megakadályozniuk azonban nem sikerült. 8isitzky 

Ignác neve mér ott szerepel a megyei patikusok között. 

A patika neve az "Arany Sas". 

A szegények részére az 1828.évre kiadott gyógyszerek ki-

mutatésának aléirásaként olvashatjuk: 

"administr·atorum Ignatius 8isitzky 

Pharmacopeus ad Auri Aguillam 

r 1 r ·1 
Anno 1828." llllJl /L.: 11. ébra/~ 

Bisitzky után Gréf Vilmos a gyógyszertár tulajdonosa. 

Ő azonban nem elégedett a bevétellel. 1834-ben Melik Oózsef 

sümegi. gyógyszerésszel együtt Devecserben patika feléllité-

sáért folyamodik, 

"Melik Oózsef Sümeghi s a 2472 p.a. Graf Vilmos Pápai Pa

tikáriusok folyamodésa, melyben magokat Devetser Mez5véro-

sában Patikának feléllitésa tekintetéből fels5bb helyen 

aj éltatni. kéri.k." L ll2j 

A gy6gyszertér felállitésát a Helytartótanács Fritz 

Antalnak engedélyezte, mivel ö még gyógyszertárt nem birt. 

Gréf Vilmos 1836-ig lehetett a gyógyszertár tulajdonosa. 

Az 1835, junius l3ki Kis Gyülés 822,p. szerint a megyebeli 

szegényebb adóf1-z11"t-6k---s--Ra~ek-s~-ámára-f.ordito t.t orvos s égo k 
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áraként Gráf Vilmosnak 34 forint 26 kx-t fizetnek ki 

~1aj. Tehát ebben az évben még ő volt a gyógyszertár 

tulajdonos. 

Gráf Vilmos után Zink József a tulajdonos, Hiszen 

az 1836. november 19.-i Kis Gyülés 1863.p. alatt • ••• ki

szolgált gyógyszerek jegyzékét azon utasitéssal küldi 

vissza, hogy azon jegyzékben ki.jelelt o rvoss ágoké rt, össz·-

vesen járó 115 fori.nt 42 2/4 kx pengőben Zink József és 

Kopeczkij Kajatán 

kifizet tessenek." 

gyógyszereseknak az illető 
~ ., 1 l 
lll4j [ /L,: 12. ábra/! 

pénztárból 

A gyógyszertárban 1835.december 9-én végzett gyógy-

szertár ellenőrzéskor Cseresnyés Sándor fizikus ellenőrzi 

az orvosságok árszabását, "Hogy ezen orvosségok rendes 

árszabás szerint találtattak bizonyitom. Cseresnyés Séndor 

physikus. • [;L.: 13, ábra~ Ugyanakkor figyelmezteti a 

Patikárius urat, hogy a jövőben a szegénységet igazoló 

cédulákat na kapcsolja a receptek mellé. 

A betegek száma ekkor emelkedhetett, mert 1836,au-

gusztusban ismét kiütött a kolera, bár ez a járvány sok-

kal enyhébb volt, mint az 1831-es, amikor meghalt minden 

tizedik ember. Pápán minden esztendőben sok áldozatot szed 

a tüdővész, az összes halálozás 20 %-át teszi ki. A gyer

mekhalandóság 10 éves korig 40-50 % volt ~151. 
L C 

Az 1843-ik évben Mór·y Antal volt a pápai gyógyszerész, 

ahogy azt·····a veszprérn-i--Al-l-amci.--L--av-él.tárban őr:<:ött Taxa Medi.-
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camentorum hátlapján lévő sajátkezü aláirása bizonyitja. 

Működéséről semmit sam tudunk. 

A gyógyszerészi évkönyvek tanusága szerint 1862-ben 

Röszler József a gyógyszertár tulajdonosa, a "Megváltóhoz" 

cimre változtatta a gyógyszertár nevét. 

Dr·.Pilli tz Benő megyei főorvos 1873.-ik évj_ kimuta-

tása szerint a gyógyszertár tulajdonosa Szabó Sándor gyógy-

szerészmester, aki 41 éves rk. Kalocsán /Pest m./ született, 

oklevelét 1855-ben Pesten szerezte és a gyógyszertárat va-

lódi joggal birja. 

A gyógyszertárában már két segédet is alkalmaz: Kruker 

József 50 éves rk.vallásu Pétervári /Szerémség/ születésü, 

aki Bécsben 1852-ben szerzett gyógyszerészmesteri okleve

let. Biró János oklevéllel nem rendelkezik. Szabó Sándor 

1878-ig birja a gyógyszertárat. 

1879-1881-ig Baranyai István a gyógyszertár tulajdo-

nosa. Dr.Kerényi Sándor megyei I.főorvos Veszprémben 1882. 

január 18-án kelt megyei gyógyszertárak vizsgálatáról irt 

jelentésében közli: "Pápán a "Megváltóhoz" czimzett gyógy-

szertár kezelésére vonatkozó Dgy a tulajdonos elhalálozása 

folytán tárgyalás alatt van." [115] 

1882-től Baranyai István örökösei Techet Adolf gyógy

szerészt bizzák meg a gyógyszertár kezelésével. ő a gyógy-

szertárat, mint tulajdonos 1883-1890-ig vezeti, Techet 

Adolf a pápai Kálvári-a---teme-tűben--nyugszikő Fekete márvány 
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siremlékén a következő felirat áll: "Itt nyugszik Techet 

Adolf pápai gyógyszerész szül.1847.jan.2. meg.halt 1889. 

febr.28. Béke hamvaira". 

Techet Adolffal egy gyógyszerész dinasztia indult 

életutjára. Halála után örököse leánya lett, Karlovitz 

Lászlóné. 1890-ben Mersits Jánossal kezelteti a gyógyszer

tárat, majd lB91-1899-ig Iliás Elek a bérlő. De már itt 

gyakornokoskodik Karlovitz Lászlóné fia Karlovitz Adolf 

i.s. Az i.tt elsajátitott magas szakmai szinvonalnak és 

egyéni képességeinek ékes bizonyitéka a következő emlék-

lap, melynek eredetije a pápai "Gránátalma" patikamuzeum

ban van kiállítva. 

Magyarországi Gyógyszerész Egylet ·1 
Alulirott igazgatóság az 1890-ik évben kihirdetett \ 

és az irodalmi alapból származott egyleti pályázat 1 

alkalmával a pályamunkák birálóbizottság 1 
! 

egyhangu véleménye alapján az első díjat 

140 arany frankot 

tekintetes Iliás Elek urnál Pápán mDködő 

K a r 1 o v i t z A d o 1 f 

gyógyszerész gyakornoknak ítélte oda. 

Budapest 1892 évi junius hó 23-án 

a magyarországi gyógyszerészegylet központi 

igazgatósága 

Eiszinfer Gusztáv 
Zboray Béla 

biráló bizottság elnöke egyleti elnök 



14. óbra. A pépa "Vérosi gyógyszertór" épülete, utca-front 
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Tiz év mulva már ő a tulajdonosa a gyógyszertárnak. 

Az eddi.g földszintes gyógyszertár épületet Fa Mihály épi.-

tész tervei alapján a századforduló klasszicista stilusá-

ban átépitteti emeletes házzá. A földszinten a gyógyszer

tár, emeleten a lakás foglal helyet. Valóságos ujraalapi

tásnak felel meg ez a hatalmas arányu bővités. Dr,Kolbe 

Lajos nyug. pápai. főorvosnak, Karlovitz László gyermekko·· 

ri barátjának. elbeszélése alapján az utcai folyosó kapu

bejárat baloldali oszlopának alapköve alatt van elhelyezve 

az alapitólevél, az aznapi ujságok és egy 10 és egy 20 ko-

ronás arany pénz. 

A gyógyszertár uj nevet is kapott "Városi gyógyszer

tár a Megváltóhoz". Ezzel is jelképezni akarta, hogy ez a 

gyógyszertár a város betegeit látja el, mig az Irgalmas 

rend gyógyszertára elsősorban a kórház betegeit. A gyógy-

szertár officinája nagyon szép volt, vastagon csiszolt 

rézkeretes üveg szekrényajtókkal, márványlapos tárákkal, 

a pulpitussal és a bőr ülőkékkel a betegek számára [i.17]. 

A gyógyszertár épületét a ~4. ábra~ Karlovitz Adolf arc

képét a[l5. ábra]mutatja. 

Karlovi.tz Adolf élénk közéleti tevékenységet folyta-

tott. A város leggazdagabb "virilis"-ei közé tartozott, 

1925-től m.kir. kormányfőtanácsos. 1915-től a pápai Taka

rékpénztár elnöke volt. 

1919-től a~ylig')"-5ZELt árban do]_si_ozot t Suchomel Róbert 



15, ábra. l<arlovitz Adolf ar·cképe 
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gyógyszerész, a Tanácsköztársaság idején a gyógyszertár 

szocializáló megbizottja. A 2.sz. melléklet, mely a gyógy

szertár 1919.április 25-i leltárát mutatja be, dokumen

tálja a gyógyszertár szocializélésát. A leltárból részle

tesen megtudjuk a többi alkalmazott nevét, beosztását, 

fizetését, ellátását. 

A gyógyszertárban gyakornokoskodik Karlovitz Adolf 

fia, Karlovitz László, akit névadójának választott a jog

utód 7/27.sz. gyógyszertár. Karlovitz László arcképét a 

16. ábra mutatja be. Gyógyszerészi diplomáját Pesten sze

rezte meg. Tudományos érdeklődése nem hagyja nyugodni és 

Zürichben vegyészmérnöki diplomát is szerez. 1928-ban ha

zatérve betársul apja gyógyszertáréba, ahol tovább foly

tatja kisérletes munkáit. Korszerűen felszerelt gyógyszer

tár ez, ahol mér a vákumdesztillálás és kolloid kémiai ki

sérletek is elvégezhetők. Kombinált fejfájás csillapitó 

tablettéjuk a "Cador" tabletta az 1945-ös kiadésu Dr.Isse

kutz s.: Gyógyszerrendelés I. kötetében is szerepelt. 

/Dr,Kolbe Lajos szives közlése./ 

Elévülhetetlen érdeme Karlovitz Adolfnak és Karlovitz 

Lászlónak az V. kiadásu Magyar Gyógyszerkönyv szerkesztő 

bizottságában és szakbizottságában való részvételük. 

Karlovi.tz László, mint tudományos munkatárs a gyógyszer·

könyvi táblázatok kidolgozásában működött közre. Karlovitz 

AdolLpedig az_Ac!deridum __ 03;;:~_rkesztésében, mint felkért szak-



16. ábra, Karlovi.tz László arcképe 
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értő és tanácsadó vett részt. A felszabadulás után elin-

dult Gyógyszerésztovábbképző Könyvsorozatban megjelent 

"Szinonima visszakereső szótér 

az v. Magyar Gyógyszerkönyv hivatalos /vezető/ gyógyszer-

neveihez. Dsszeállitotta: Karlovitz Adolf gyógyszerész, 

Függelék: Népies gyógyszernevek, Budapest. 1957." 

A gyógyszertárat 1950-ben államositották, s mint a 

Veszpr·ém megyei Tanács Gyógyszertári Központja 7/27.sz. 

gyógyszertára folytatta müködését, Az 1965-ben statikai 

okokból az épület használhatatlanná vált, igy a gyógyszer

tár· bezárása után, 1980-ban uj épületben nyi.lt meg és mi.nt 

"Karlovitz László Gyógyszertár" üzemel a Fő u, 24-26.szám 

alatt. 

"Gránátalma'' gyógyszertár 

A XVIII. század folyamán Pápa viiros lakosságát több

ször meglátogatják a járványok /tifusz, pestis/, amin nem 

is csodálkozhatunk, hi.szen még a Tapolca folyóvizét ha sz-

nálják ivásra. Eszterházy i<éroly "Vizvezeték terve", hogy 

a Tapolcafő-i források vizét csövekkel vezessék be; nem 

valósul meg f11~. Ahhoz, hogy a betegeken segitsen, az 

Irgalmas rendet megtelepiti, melynek néhány tagja m:'ir 1730-

ban Pápára jött, az akkortájt gyakorta pusztitó pestises 

betegek ápolására. 

1757. január 19-én Bécsben kelt és Mária Terézia ki-

rálynő által 1757, évi május 2-án Bécsbe~ j~váhagyott ala-

' \ 



- 74 -

pitólevéllel a Magyar Irgalmas rend részére Pápán tekinté-

- ' 
lyes alapitványt létesitett lll9j. 

Veszprém vármegye 1757. február 12-én Pápán tartott 

közgyülésén a 30, napirendi pont alatt ismerteti gróf 

Eszterházy Ferencnek a Helytartótanácshoz február l-én 

kelt levelét, mely szerint a gróf az irgalmasokat Pápán 

letelepiteni szándékozik, s őket alapitvánnyal látja el. 

Közli levelében Őfelségével, hogy a letelepitett irgalma-

sok 

t ás 

nemcsak adómentességben részesülnek, 
r 1 

nemes munkáját is ellátják L25J• 

hanem a gyógyi ·-

1757. julius 28-án érkezik meg a többi szerzetessel 

együtt frater Elzeany Márton gyógyszerész és frater Weis 

Gerald algyógyszerész a legszükségesebb szerekkel és or

vosságokkal és a várban kapnak ideiglenes lakást, Gróf 

Eszterházy Ferenc a "Zöldfához" cimzett vendéglőt rendezi 

be számukra kórház céljaira. 1757.szeptember 16-án foglal

ják el ünnepélyes keretek között, Ekkor alapitja meg ga

lánthay gróf Eszterházy János Ferenc kancellár és testvé

re Eszterházy Károly egri püspök a kórházat: • ••• eredeti-

leg a pápai- ugodi hitbizomány négy szegény férfi betege 

számára, ugyan akkor gyógyszertárat 
e -i 

is létesitvén." l241 
J 

Az alapitó levél eredetiben latin és német nyelven 

két példányban maradt ránk, az egyik az Eszterházy család, 

a másik az Irgalmas rend birtokában van. 

Idézet az alapi-t-0--l~v-élbííL:---"tJiu_t_án_ el.őre 1áth;3t ó, hogy 
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fenti 9000 forint ••• valamint a Rend institutiói sze-

rint való ingyenes gyógyszerek kiszolgáltatására nem 

elégséges, megengedem- negyedszer önöknek, Irgalmas test-

véreknek a magam, örököseim és azok örökösei nevében örök-

id6kre, hogy Pápán nyilvános gyógyszertárat nyissanak,hogy 

abból gyógyszereket szabadon kiszolgáltassanak ugy, hogy 

senkinek másnak- bárki lett légyen is az- bármikor a jog 

megadassék." r119Ji 
L . 

Itt müködik 1763-ig, amikor julius 20-án Fellner Ja-

kab épitész vezetésével megkezdik a kórház és abban a 

gyógyszertár ép:i.tését a mai helyén. Az épitkezés befeje-

zésér61 nincsenek pontos adataink. A mai épületb61 is meg

állapitható, hogy eredeti épitése idején nagyméretüre ter-

vezték. A ház földszintjét az orvosságtár foglalta el, mig 

az emeleten lev6 "kóroda"-ban ápolták a betegeket, 

A régi gyógyszertár bejárati ajtaja helyén ma is aj-

tó van a kórházi portával szemben, A patika ajtó felett 

egy eredeti festésü faliképet láthatunk.Sajnos a falikép 

csonka. A mostani ajtót kés6bb vágták a falba és ezzel meg-

csonkitották a falfestményt. Az ajtó helyén er·edetileg egy 

lényegesen kisebb, félkörives záródásu ajtó lehetett. A 

kép egy korabeli gyógyszertárban szorgoskodó puttókat áb

rázol. Az egyik mérlegen méricskél, a mási.k a deszti.lláló 

üst mellett dolgozik, A kép bal oldalán egy vörös fejken

dfrs -kékcsillago·s-küpwnyü--mtJm±a---ál"1-,--talapzatán a szöveg 
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"Mumia aegyptica". Az alul levő hordón ez olvasható: 

"F.F.M. Papae 1782 Mineralia". A röviditések értelmezé

se sok vitéra adott okot. Dr.Hegedüs Lajos feloldása sze

rint: • ••• a pápai ferences irgalmas testvéreknél 1782-ben 
r 

egyiptomi mumia és ésványi anyagok szerezhetők be." ll20j 

Az Élet és Tudományban megjelent cikket lektoróló 

Dr.Rádóczy Gyula szerint: " ••• az emlitett szövegrészek 2 

falikép különböző helyein találhatók, össze nem függnek, 

össze nem olvashatók", az ő feloldása szerint: "Fundave-

runt fratres misericordianes Papae 1782. - Alapitottók az 

irgalmas testvérek Pápán 1782-ben," Ll2~ 

Egyetértek Dr.Rádóczyval abban, hogy a szöveg való-

ban nem folyamatos és inkébb az egész gyógyszerkincset 

akarta ábrézolni a festő, aki tökéletesen másolta a Dis-

pensatorium Viennense 1770 l.oldalán lévő képet, melyen 

azonban semmilyen felirás nincs. Helytelen a ferences, 

irgalmas elnevezés, mert vagy ferences, vagy irgalmas. 

Azonban nem tudok egyetérteni az ő feloldásával sem. 

Egyrészt véleményem szerint a két nagy F.F. rövidités a 

korabeli latinban a frater többesszámának a "fratres'' 

röviditése és igy az "F.F.M, Papae 1782" megfelel Fratres 

Misericordianes Pápae 1782, azaz Irgalmas testvérek Pápa 

1782, Mivel a "Minerália'' ugyanazon hordón szerepel, le-

hetséges, hogy mint most érkezett küldeményen cimzés és 

tartalom szereiJ.el~_Az--1.s 1 ebetságB5_,_b_ogy __ <Jm .. ár meglévő 
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gyógyszertér, mivel a véros betegeit is ellétta, amit a 

szegényeknek kiszolgéltatott gyógyszerek számlái is bizo

ny tanak és későbbi könyörülő levelük: " ••• bémutatott 

Fele. Mária Therésia Kirélyné által megerősitett fundatio-

nalis Levelek szerint Pápán több Patika nem lehetne az övé

kén kivül ••• " ~O~ - uj, a kapualj felé nyiló bejóratot ka

pott 1782-ben. 

Voita József 1874. december 2:3-án kelt jelentésében hiva-· 

talosan közli: "A mésik "Grénát almához" czimzettnek tulaj-

donosa az irgalmas rend, alapitási ideje 1757. Törzsjogát 

az 1757. május 2-én szám nélkül kelt királyi rendelettel 

nyerte.· [122] 

Helytelen az a feltételezés, hogy a gyógyszertárat 

1782-ben alapitották volna, 

Legr·égibb vizsgálati jegyzőkönyvet az Országos Levél

tér Helytartótanácsi Irattéréban találtam. A gót betüs 

német iratok szerint 1788. szeptember 22-én Kolozsvéry 

Ferenc komisszérius megvizsgálta a pápai és veszprémi pa-

tikákat. 

A pápai Misericordianusok patikéjénak főgyógyszerésze 

Frater Festitutus Nushold, aki diplomáját a bécsi fakultá

son szerezte 1774. februér 13-én H.Deians Josef Habermann 

dékan aláiréséval. Az algyógyszerész Fr. Nicasus Schöffer 

oklevelét Prágában szerezte. 22 éves. 

A gy.ógy.szeLt_ér_Y-12-s_g_il_ati jegyzőköny_v __ l_::;. p_9ntban fog-
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lalja össze a vizsgálat szempontjait. A szükségesen elö-

i.r·t könyveket az első öt pont tartalmazza. 

Ezek: 1. Pharmacopea provincialis annis 1780 

2. Dispensatorium Vienense 

3. Dispensatorium Würtenbergense 

4. Taxa Posoniensis 1779 

5. In jedem Apotheken notformende Defectorium 

6. A sygnaturákra vonatkozik "Von Monath Zu Monath 

Sygnature" 

7-9. Ambrae, Medi.camentum 

10. Laboratorium 

11. Aguari.um 

12. Herbarium - Alfabetisch 

13. Electuari.um 

14. A bécsi sulysorozat használatát bevezették 

15. A szegényeknek az ár 20 %-át elengedték 

Azután részletesen felsorolja a következő csoportokba tar-

toz6 szer·eket: Acetum, Aguae, Conservae, Electuar·iae, 

Elixirium, Emplastra, Extracta, Liguor, Linimenturae, Me-

surialia, Balsama, Ipecacuanhae, Agua Mineralia, Gumi, 

Resina. ~1egtudhatjuk, hogy abban az időben, mely csoport

ban melyek voltak a hivatalos gyógyszerek és ezeket igy ér-

tékeli: "aller gut; gut; sind gut" Íl23i 
L .J 

Az 1788. január 18-án a gyógyszertárat vizsgáló Vesta 

Lőrincz p rotome-Oi~toJ-s-a--gy-é~y~--t~~--i-e+idben -találj a. 
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A megyei közgyülés 1794, január 27-én 79 pont alatt 

elrendeli, hogy a pápai irgalmasok gyógyszertárának a me-

gyei raboknak kiadott gyógyszerek ellenértékeként 69 frt. 

42 kw-t a vármegyei pénztárból utaljanak ki 124 • 
l .~ 

Veszprém megye első t i.szt i f őo rVosának Zsoldos János

nak élete és munkássága szorosan összekapcsolódik Pápával 

és a miseriek gyógyszertárával. Zsoldos János a XIX. sz. 

első harmadának jeles orvosdoktora volt. 1767-·ben szüle

tett Köveskállán, 1795-ben avatták orvosdoktorrá, 1796-ban 

telepedett meg Pápán és itt élt haláláig 1832-ig. 1798-ban 

a jénai Mineralógiai Társaság levelező tagja, A helyi köz

igazgatás kérdéseinek első tanulmányozója, az MTA. tagja. 

A rabszolgakereskedés ellen küzdő világszervezet alelnöke, 

ebben a funkciójában világhirü. Hatalmas tudásának köszön

hette, hogy protestáns létére 1801-ben elnyerte a pápai 

irgalmas barátok kórházának vezető tisztét. 1802-től pub-

likálta orvosi és nyelvészeti munkóit, 1810-·ben a vármegye 

II. fizikusa, 1823·-ban a vármegye első "rendes" orvosa. 

1830-ban a pesti egyetem választotta tagjai közé. 

A Helytartótanács 1808-ban december 12-én N° 2241 

alatt pályadijként 100 arany jutalomban részesitette a 

"História Chorticis Rhus Cotini /A cserszömörce kérgének 

története/ cimü munkájáért, mellyel a kinint akarta helyet

tesiteni. 1810-ben engedélyezik a gyógyszert. A kémiai ana

lizist a pápai-i-f'g.&l-lllas.olcJWxbázóban vég.z:il<, itt is próbál-
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ják ki a szer hatását. A kisérleteknél segitenek az ir

galmas rendi gyógyszerészek: Weibl Barnabás, oemascenus, 

Világi gyógyszerész: Bisistye István. 

MGvei: "Asszonyorvos, melyben a szüzek, a házas, terhes, 

szGlő, szült és koros asszonyok nyavajái adatnak elő." 

Elsőnek font asnak tartja az egészségügyi fe lvilágos i. tcís t. 

Az asszonyok "serkentessenek az orvoshoz folyamodásra". 

Kimondja, hogy orvosolni csak pontosan megállapitott be

tegségeket lehet. Fontosnak tartja a terhesgondozást: ''Vi-

gyázzanak a terhesek a magzat egészségére, az ellenük vé-

tőket büntessék meg," A gyermekágyi láz megelőzésére a 

fertőtlenítés jelentőségét hangsulyozza, Nagyon szépen fe-

jezi ki magát: a halál szó helyett "Különben szeme hunyó-
r 1 

di.k betegednek" ]_125j, A Dr. Váczi. Béla ny.körorvos tulaj-

donát képező kiadás ma is olvasható a pápai "Gránátalma'' 

Patikamuzeumban. Dietétikaja az asepsisre hivja fel a fi.-

gyelmet. "Egészséget fenntartó és a Betegségtől tartóztató 

Rendszabások" gyü.jteménye. Az ő munkája a már ismertetett: 

"A Frantziák Pápán vagyis a Pápai 1809-1810. Esztendőbeli 

Polgári Ispotályak leirása," "Constitua Rei Sanitatis'' az 

első magyar egészségügyi jogszabály gyüjtemény. Nyelvésze-

ti. munkái: A Magyar Neológia Rostálgattatása; A magyar 

nyelv tisztogatását tárgyazó Intézet és Vélekedés; Vido

vics Ágoston pápakovácsi plébános könyvéhez irt bevezető; 

Némel ly m ast an ában-t--ámB,;l~--Uc3-8Z_Ól< ró l __ \/?liS véle ke dé s, 
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Mint már az előzőekben kifejtettem a francia hábo-

ruk idején az orvosságok nagy részét a Mi3eriek patiká

jából vitték el a katonaság számára. 

A megyegyülési jegyzőkönyvek tanusága szerint az 

1832-34. közötti időben Rehor Zephir az irgalmasok gyógy

szerésze, 1835-ben Kopeczkij Kajetán. Az 1835.évi gyógy

szertár vizsgálati jegyzőkönyvet a[17J ábra mutatja be, 

Jelentős adatokat szolgáltat az 1881. évi november 

6án kelt gyógyszertár vizsgálati jegyzőkönyv. Pontosan 

meghatározza a gyógyszertár helyét, cimét, tulajdonosát, 

alkalmazottai.t ~ 

"l. A gyógyszertár helyzete: A Pápa városi alsó Hosszu 

utcában, az irgalmas rendiek kolostorában. 

2. Czime: Czimezve van "a granát almához" 

3. Tulajdonos: Az Országos Irgalmas rendi tar·tomóny. 

4, A Felügyelő: Mint főgyógyszerész van alkalmazva 

Kariterlor János Vilmos okleveles gyógyszerész ur. 

Tatai /Komárom m./ születésU 38 éves Irgalmas rendi 

szerzetes, 1864 óta van a szerzetben, a gyógyszeré-

szi tanfolyamot Budapesten végezte és oklevelet nyert 

1875-ben. Itt Pápán van a gyógyszertárral megbizva 

f. augusztus elsejétől. Nyelvtudása magyar német. 

5. Gyógyszerész segéd nincs. 

6. Gyógyszerészi gyakornokok: Klinovszki Károly Albert 

Ir·galma,;_eendi szerzetes, 24 éves Rabericzai /Árva m./ 
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születésü, 6 gimn. oszt. végzettségü. A szervezetben 

van 1876 óta. 3ik éve, hogy gyógyszertári gyakorla-

ton van, s mai napon fölszabaditatik. r.Mészáros Fe-

renc gyógyszerészmester ur vizsgázása mellett, szol-

gála a katonaságnál 2 évig és 2 hónapig, mint egész-
r ' 

ségügyi egyén, beszél magyar-· német-· tót nyelvet." l 126 ! L _! 

Az Irgalmas rendi. gyógyszertár szám1 akönyvei 1885-

1926-i g, kontóskönyvei 1927-1950-ig a mindennapi bevéte-

leket, kiadásokat, tartozásokat rögzitik és igy bepillan

tást nyujtanak a gazdasági és társadalmi helyzetükbe. Eze-

ket a könyveket a tartományi rendfőnök rendszeresen ellen-

őrizte; • ••• A mai napon megtartott egyházi látogatás al-

kel.mával ezen pénztári könyv 1903. junius hó 17-től 1903. 

december hó 3lig megvizsgáltatott. Pápa, 1904. szeptember 

hó 23án. Thuróczy Kornél tartományi rendfőnök, Pi.szker 

o.valér,gondnok, Sós Pál vikár.·l127~ 
A magyar rendi provincia különválása óta a pápai ir-

galmas rendi főgyógyszerészek voltak: 

Mai.sch 1 óbias /1857 ··1862/, Kollányi. szeve rin /1862-1870/, 

Kammerlor Vilmos /1870-1884/, Kovacsik Ernő /1884-1889/, 

Csincse ra Béda /1889-1890/, Mézes Rupe rt /1890-189:3/, 

Krach Rudolf /1893-1899/, König Levon /1899-1902/, 

Halász Antal /19o3-19o5/, Hindelang Modest /1905-1906/, 

Halász Antal /1906-·1910/, Ma:i tán Kajetán /1910-·1913/, 

Szuromi :Jeromos /l<;Jl.3 .... l9_lA/_. Kapás Ákos /1914·-1916/, 



18. ábra. A pápai "Gránóta.lma" gyógyszertár officinája 

19, ábra. Az officina butorzatának intarziája,kami.lla vir·ág 



XIX~sz. táblázat 

A "Gránátalma" gyógyszertár személyzeti nyilvántartása 1926-1950-ig 

Sor- Alkalmazott Születési 
hely, év szém neve 

1. 
2, 

3. 

4. 

5. 

6. 

7 •I 

8 

9 

10_ 

11~ 
, 2' 
.L ;. 

l3i. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18, 

Kacsu r Károly 

Ujhelyi Endre 

'Je rkovich Gyula 

Ólubló 1890 

Tövid 1905 

Baja 1913 

FaJcsek József E. Vác 1887 

Kabzán Zoltán Budapest 1906 

Ivity Mátyás BaJa 1909 

Nyerges Gyula Brassó 1891 

Ujhelyi Endre 

HaJdu Zsigmond 

Jerkovich Gyula 

Dr.Kalmár Béléné 

Aporfi Ferenc 

l<ránitz Imre 

OKolicsányi Imre 

Jerkovich Gyula 

Aporfi Ferenc 

Ujhelyi Endre 

Jerkovich Gyula 

Tövis 1905 

Baja 1913 

Nyitra 1905 

Tósokberénd 

Herend 1909 

Kapronca 1911 

Baja 1913 

Tósokbe rénd 

Tövis 1905 

BaJa 1913 

Alkalmazás 
minősége 

gondnok 

gyógysz. segéd 

gyakornok 

gondnok 

gyógysz.segéd 

gyógysz.segéd 

gondnol< 

h.gondnok 

gondnok 

gyógysz.segéd 

gondnok 

gyakornok 

gyógysz.segéd 

gyakornok 

gyógy sz. segéd 

gyógysz, segéd 

gondnok 

gyógysz.segéd 

Képesités 
okmány 

gyógysz. okl. 

gyal<, biz. 

érettségi biz. 

gyógysz.okl. 

gyak,biz. 

gyak,biz. 

gyógysz. okl. 

gyógysz. okl. 

oklevél 

gy.gyak, 

gyógysz. okl. 

gyak. okl. 

okl.gyógysz. 

érett s. biz. 

gy, bJ.Z 0 

gy. biz. 

oklevél 

oklevél 

Alkalmazás ideje 
kezdete - vége 

1926,febr.1.-1935.okt.l. 

1932,szept.1.-1935,szept.l, 

1934,febr,6-1936,mérc,15. 

1935.okt,1.-1937,jun.lO. 

1935,okt.1,-1936.szept,l. 

1936.okt,l.-1938,jan.25. 

1937,jun,11,-1937.nov,4, 

1937.nov,4,-1937,aug.25, 

1937.nov,4,-1937.dec,l. 

1937,nov,8.-1938.jul,15. 

1937,dec.l,-1939.nov,l. 

1938.jan.25,-1939,febr.27 • 

1938,jul,12,-1939,méj,l. 

1939.febr,1.-1939,febr,l. 

1939.jun,2o,-l939,szept.3o. 

1939.jul.15,-1940,okt,2, 

1939.nov.l,-1943,nov,30. 

1940.Jul,10,-1940,szept,l. 



XIX.sz. táblazat folytatása 

Sor- Alkalmazott 
szám: neve 

19, Czollner Ferenc 

20, Iv1ty Mátyás 

21. Dr.Kalmár Béláné 

Születési 
hely, év 

Kassa 1912 

Bajaszt.István 

Nyitra 1905 

Alkalmazás 
minősége 

gyógysz.segéd 

okl.gyógysz. 

okl.gyógysz. 

Képesités 
okmány 

oklevél 

oklevél 

oklevél 

22. Aporfi Ferenc Tósokberénd okl.gyógysz.segéd oklevél 

23. Ujhelyi Gábor Székelykeresztes okl.gyógysz. oklevél 

24. Haraszti Sándor Dunacsun gyógysz.segéd gyak.biz. 

25. HaJdu Éva Pápa 1923 gyógysz.gyak. index 

26. Ujhelyi Gábor Székelykeresztus gondnok oklevél 

27, Horváth Katalin Pápa 1924 gyógysz.gyak. törzslap 

28, HaJdU Éva Pápa 1923 gyógysz. index 

29. Haj du Éva Pápa 1923 gyakornok index 

30, Horváth Katalin Pápa 1924 gyakornok törzslap 

31, Ujhelyi Ernő Endre Tövis gyógysz. oklevél 

32, Tóth T. Imre 

33. Racsek Lajos 

34. Ivity Mátyás 

35, Dr.Kalmár Béláné 

36, Járó István 

37. Bunyevácz Győző 
38, Tóth T,Imre 

Lovászpatona 

Vác 1890 

BaJa 1909 

Nyitra 1905 

sz111ntJobb 1909 

Budapest 1929 
Lovaszpatona 

gy6gysz.gyak. 

okl.gyógysz. 

gondnok 

okl.gyógysz. 

szig.gyógysz. 

gyógysz,gyak. 
okl.gyógysz. 

index 

oklevél 

oklevél 

oklevél 

oklevél 

Alkalmazas ideje 
kezdete - vége 

1940,szept,30-1941,okt,5, 

1941.okt.5,-1942,ápr.l. 

1942,ápr.lo-jul,l. 

1942.Jul.1.-1942,okt,7, 

1942.okt,5.-1943.nov.4. 

1943.jun,l,-1946,Jul.l. 

1943.jun,l,-1944.jan,31. 

1943.nov.30.-1946,okt,l. 

1944.márc.21,-1944.márc,31. 

1944,ápr.l-jul.l, 

1944.ápr.l-jul.l. 

1944.Jul.l-szept.30. 

1944.nov.l-1945.aug.15. 

1945.jan.15-1945.aug.15. 

1945,nov,27,-1946,okt,31, 

1946,okt.l,-1949.dec,l. 

1947 ... ápr.15-1950. s.<iept .18. 

1948.Jul,l-szept.l. 

1948.aug.1.-1949.jul,31, 

1943.okt.l-dec.l. 



XIX.sz. táblázat folytatása 

sor
szám 

Alkalmazott 
neve 

Születési 
hely, év 

Alkalmazás 
minősége 

39 Aporfi Ferenc Tósokberénd felelős vezető 

okl.gyógysz. 

okl. gyógysz. 40 Aporfi Ferenc Tósokberénd 

41 Karlovitz László Pápa 1902 

:~1: 
4d. 
41. 

1 

Suchomel Róbert 

Selevér László 

Szalay István 

Karlovitz Adolf 

Anina felelős vezető 

Máramarossziget beo.gyógysz. 

Tapolca 1921 Qyógysz.techn. 

Alsószölnök 1872 okl.gyógysz. 

Képesités 
okÍnény 

oklevél 

oklevél 

oklevél 

oklevél 

gy;oik.biz. 

oklevél 

oklevél 

Alkalmazés ideje 
kezdete - vége 

l949.dec.l.-l95o.Jul.28. 

1950.Jul.28.-1950.aug.19. 

195o.aug.l9-szept.25. 

1950.szept,18-1962.nov.l. 

195o.szept.27-l95o,okt.ll. 

1951.nov.22-1952,márc.26. 

1952,mérc. l- ••• 
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Hi.ebsch Dezső /1916-1920/, Piszker Valér /1920-1925/, 

Toponary Ede /1925-1926/, Kacsur Bertalan /1926-1936/, 

Fejesek ::József Egyed /1936-1937/, Nyerges Gyula /1937-

19:39/ [12s -f [129J • 

A gyógyszertár 1926. február l-től vezetett sze

mélyzeti napló szerinti adatokat a XIX. táblázat mutat-

ja, Az adatokból kitünik, hogy a gyógyszertárat minden 

gyógyszerészi oklevéllel rendelkező gondnok vezette, Aki 

az 1940-es évekig az Irgalmas rend tagjai. közül került 

ki, majd amikor kötelezővé vált az aprobációs vizsga, 

felkértek a gyógyszertár vezetésére világi gyógyszerésze

ket is. l<öztük egyetlen női gondnokként több alkalommal 

is, kedves első volt fönöknőmet Dr.Kalmár Béláné Székessy 

Ilona gyógyszerésznőt /1905-1983/. :::Jelentős ez a nyi.lván-· 

tartós azért is, mert a gyógyszerészekről, igy a l<arlo

vitzokról is egy-két hiteles adatot szolgáltat, 

A gyógyszertár officináját és a butorzat intarziá

ját a[1s, 19. ábra] mutatja be, 

A gyógyszertárat idők folyamán többször átalakitot-

ták, renoválták, Legnagyobbszabásu renoválást 1926-ban 

végezték, amelyről még emléklapot is adtak ki. Ekkor a 

gyógyszertár belső részét felujitották. 

"Őrangyal'' gyógyszertár 

Pápa harmadik gyógyszertárának felállitását hosszu 

har·c előzte meg, 
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89/M. kir. 78.sz. alatt Veszprém megye törvényhatósági 

bizottsága a belügyminisztériumhoz fordult azzal a fel-

terjesztéssel, mely szerint "Desitz Lipót móri lakos ok-

leveles gyógyszerész azért folyamodott hozzánk, hogy Pápa 

r.t. város felső részében általa felállítani szándékolt 

gyógyszertár i.ránt a fenti törvény szeri.nti i.ntézkedése-

ket tegyük meg. 

Ezen kérelem alapján s az 1876, XIV.t.c. 1:34.§-ának 

törvényszerü figyelembevételével Pápán jelenleg fennálló 

két gyógyszertár a városi és vidéki közönség közegészség

ügyi érdekeit teljesen kielégiti s igy ezek kedvező for

galmát a gyógyszertárak szaporítása veszélyezteti, s hogy 

ezen szaporítást a népesedési viszonyok sem követelik és 

Pápa város sem óhajtja, hogy az irgalmasrendiek gyógyszer-

tára irányában az ezen szervezet részéről a nagy közönség 

irányában folyton tanusitott nagylelkü és emberbaráti té

nyekkel szemközt a hatósági pártolás különösen érvényesi

tendő, folyamodó Desitz Lipót maori lakosnak a gyógyszer

tár felállítására vonatkozó engedélyt megadni ne méltóz

tassék." ~130] 
A Veszprém megye bizottságónak 1878. évi május 6-i 

rendes közgyülése elutasitólag foglalt állást. Desitz 

Lipót azonban az ügy tárgyalásának ujbóli kitüzését kér

te. Uj pályázó i.s jelentkezett', Szántó József gyógyszerész, 

A m.biz.re-ride~---ldizgvJJlásB~lB29~_m_zj_us ... 5_..,én. . .SD .m b/ 4479 
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k.i. 1879 számu BM-hoz i.ntézett feliratában uj ra eluta

sitést kér [132]. 
A BM, döntésének tárgyilagos meghozása érdekében ké-

ri a megyebizottságtól "a pápai két gyógyszertárra nézve 

felemlített jövedelemadó kivetését eredetiben, vagy hite-

les másolatban; nem különben a két gyógyszertár öt évi 

üzletforgalmét. Indokolandó, hogy a lakosság, mely között 

az uj gyógyszertár felállíttatni szándékoltatik legna

gyobbrészt földmiveléssel foglalkozó szegény sorsuak, kik 

a gyógyszertárt csak igen kismértékben veszik igénybe, 

mim6don lenne képes veszélyeztetni a fenn6116kat?" f132
1 

L J 

A válasz 1135/k. i. 880 sz. a. érkezik meg a BM-·hez: 

• ••• a már létező két gyógyszertár fönnállása is veszé

lyeztetvén indoklását abban találandja, milcép az uj gyógy

szertár a mér létező két gyógyszertárhoz alig pár lépés-

nyi, az tehát oly közel fog esni, hogy nemcsak a közvet-

len közelében lakók által fog igénybevétetni, hanem éppen 

a közelség miatt használni fogják mások is,akik a mér lé-

tez6 gyógyszertárak forgalmi körébe és közvetlen közelébe 

r 
1 ' 

esnek." 13:3:, . 134! 
'· -' L .J 

A beküldött ki.mutatások és vélemények alapján a BM. 

a kérelmeket elutasította Ll35J. 

A harmadik gyógyszertár felállitásénak ügye azonban 

ezzel nem ért véget • 

. A \Leszpr:émJ:ien 1881. szeptember 7-én tartott megye-



bizottság rendes közgyüléséről terjeszti fel Véghelyi 

Dezső alispán 381 mb./3670/k.i. 881.szám alatt Hankóczy 

Ede várpalotai lakos okleveles gyógyszerész kérvényét 

egy uj harmadik gyógyszertár engedélyezéséért, A megyei 

főorvos és közegészségügyi választmány véleményével 

most már pártolólag a megye is a felállithatást kéri 136 

A BM. az 53177.sz, döntésére hivatkozva visszaküldi 

az iratokat, Ugyanigy utasitja el Orbán Rezső piipai okle

veles gyógyszerész kérelmét, Krosetz Gyula okleveles 

gyógyszerész folyamodványát [137J• 1884-ben Sényi Ferenc 

okleveles gyógyszerész adja be folyamodványiit [13sJ. 

A BM. :39768/1884 sz. jegyzőkönyvének tárgya: "Veszprém 

megye közönsége a Pápán felállitandó 3. gyógyszertár tár-

gyában 39769 ugyanaz a 41118 Torkos Elek gyógyszerész fo

lyamodványa ugyan e tá1·gyban 41768 Hankóczy pótfolyamod

ványa 43828 Techet Adolf folyamodványa,"[139] 

Az 1884-ben beadott folyamodványok sorrendje a kő-

vetkező: 

1. Piacsek Gyula gyógyszerész áprili.s 23. 

2, Orbán Rezső " május 2. 

3. Kr·ose tz Gyula 
„ junius 5. 

4. Sényi Ferencz j uni.us 11. 

5. Hankóczy Ede " junius 29. 140 
L 

Pi.acsek Gyula és Orb3n Rezső a v3roshoz, Hankóczy Ede a 

megyéhez folyam.odoJ:_t_,, _____________ _ 



"Pápa város képviselő testülete mójus 31-én szakkö

zegeinek véleménye ellenére a gyógyszertár felállitósót 

26 szótöbbséggel megszavazta, véleményező fenntartvón ma-

gónak a jogot a gyógyszertór helyének mególlapitósóra." 

A megyei főorvos véleménye szeri.nt a fennólló két 

gyógyszertár ez uj óltal nem fog veszélyeztetni, A köz-

egészségügyi bizottsóg engedélyezendőnek véleményezi. A 

BM, meghozza a végleges döntést: "Mi.után a megyei főorvos-

nak ugy a közegészségi, valami.nt a törvényhatósági. bizott-

sóg óltal a folyó évi junius hó 9-én 270.sz, a. kelt köz-

gyülési határozatával elfogadott véleménye szerint a Pépa 

vórosban folállitandó harmadik gyógyszertór által az ott 

levőknek fennállása nem veszélyeztetik, az 1876, évi XIV. 

t.c. 134.§-a értelmében az azért legelőbb folyamodó 

Piacsek Gyula okleveles gyógyszerésznek ezennel megenge-

dem, hogy a Pápa felső városban egy személyes Llzleti jogu 

gyógyszertórt felállithasson. A 6.§. szerint gyógyszert~-

rát egy év leforgása alatt felállitani tartozik, mert kü-

lönben a jogositványa elévültnek telcintetik. Végül a gyógy-

szertór megnyitása alkalmával történendő hivatalos vizsgá-

latról szóló jegyzőkönyvet a megnyitás napjának azonnali 

bejelentése mellett i.de terjessze fel." ,·1411 
L J 

Véghelyi alispónnak Veszprémben 1885. február 25-én 

kelt 3100/1885.sz. jelentése szerint: '',,.a jelzett gyógy-

s ze r t á r a szabál..y-~-e-r-Ll--V-i-Z-S-fl-ill.a-t-....ut.á n .a . f.o.r.galo mn a k á t a da -

tott," [142] 
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Pápa véres tanócsónak 1885.február 19-én tartott 

vegyes üléséről szó1ó jegyzőkönyv pontosan beszámol ar

ról, hogyan zajlott le egy patika hivatalos megnyitása; 

"Jelen voltak: Voita József polgármester, Szvoboda Venczel 

tanácsos, Mészáros Kéroly kapitány, Nagy Boldizsér főjegy-

ző, Szente János vér. ügyész, Dr.Steiner József v.főorvos, 

Dr.Kerényi Kéroly megyei főorvos, Dr·,Makar·a György m. tb. 

főorvos és Pi.acsek Gyula gyógyszerész urak. 

204.pont alatt: Felolvastatott Piacsek Gyula részére a 

N.M,M,kir, belügyi minisztériumnak 39768/884 szému k.intéz-

vényével engedélyezett, s általa felállitott uj gyógyszer-

tárnak a tettes megyei alispáni hivatal 2211/885.sz. fel-

hiváséval elrendelt megvizsgólésóról folyó év február 18-

én felvett jegyzőkönyve. A felolvasott jegyzőkönyv szerint 

a 393 népsor szému házban ujonnan feléllitott gyógyszertár 

mi.nden törvényes és szabályszerO kellékeknek megfelelően 

berendezve és felszerelve lenni taléltatvén és ugy annak 

most mér azonnali megnyitása ellen semmi nehézség, vagy 

akadály fenn nem forogván, ennek illetékes felsőbb helyen 

és jóvéhagyésa reményében - a vizsgélati jegyzőkönyv alu-

irésa utén - a megnyités kimondatott, minek tényleges és 

formaszerU foganatositésára a vérosi tanács és a vizsg6-

latot teljesitett megyei főorvos urak testületileg a 

helyszinre ki is mentek,".14~ 
\.. ) 
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lati jegyzőkönyvből pontosan megtudjuk a gyógyszertór he-

lyét: "Fekszik a gyógyszertér Pépón a belvérosban, a Kis

térre nyilik,az ajtó f6lött gyógyszertér felirattal, czi-

me: Az Őrangyalhoz," 

A gyógyszertér személyzete a tulajdonos, a segéd és 

gyakor·nok. "Tulajdonosa: Piacsek Gyula gyógyszerészr;iester, 

11 lé B d 188,3i.k Á b 1 'b oc .eve. t nyerte u apesten . . aV szeptem er iava an, 

engedélyt nyert ezen személyes üzleti jogu gyógyszertér 

felóllitéséra a Nagyméltóségu m,kir,belügyminisztériumnak 

1884. év augusztus 4-én 39768.sz.a. kelt kegyes intézmé-

nyével. Gondnok: nincs, Segéd: Tschepen Dezső okleveles 

gyógyszerész, oklevelét nyerte Budapesten 1884. mójus ha-

véban. Pépa vérosi születés 23 éves, R,kat. vallésu, al-

kalmazést nyert ezen gyógyszertárban 1885.januór hó 26-én, 

Gyakornok: Kalmér Gyula, mint gyakornok 1885.januór hó 

1. óta van alkalmazva, Pépa városi születés 23 éves. R,kat. 

vallésu, 4 latin oszt.végzett a pépai gymnasiumban." 

A gyógyszertér berendezésének leiréséból kiemelném a 

"müterem" vagyis az officina leirését, melyet a~o. és 

21, ébr~mutat be. "A müterem tiszta, vilégos és tégas, 

egészen ujjan és diszesen van felszerelve, a butorzat igen 

csinos, a berendezés igen czélszerü, a diszes élvényokon 

melyek a terem két oldalét teljesen befoglaljék a gyógy-

szereket tartalmazó üveg, porcellón és faedények,valamint 

a fiókgk és öt-öt soros rendben osztélyozva gondosan van-



zo. ébra. A pépai "Őrangyal" gyógyszertár officinéja 
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nak elhelyezve a rajta levő felirás betürendet mutat. 

Van a teremben két muasztal márvány lapokkal, mindegyik 

muasztal k6zepén van egy-egy álló mérleg, mindegyike 

teljesen biztosnak találtatott. A gram sulyok teljesen 

kiegészitve egészen szabályszerüek és biztosak, a müasz

talok bal oldalán alól vannak elhelyezve az üveg parcel

lán, vas, nikkel és réz mércék, apró mozsarak s a kiszol

gáltatáshoz szükséges egyéb eszk6z6k, mind kellő rendben 

és tisztaságban, a müasztal küloldalán uveg ajtóval zár 

alatt tartatnak a maximál dózisok a tartályokon ugyan még 

nincsenek ráragasztva, de már meg vannak hozatva és azok 

a gyógyszerész által~gközelebb ráragasztatnak." 

A vizsgálat nem fukarkodik a dicséretekben. A fajsuly

mérlegek, areométerek jó karban vannak. A mérgek raktárban 

kül6n szekrényben zár alatt tartatnak és a kiszolgáltatas

hoz külön eszköz6kkel ellátva vannak. "A gyógyszerek leg

nagyobb része megvizsgáltatván minden nemeikben kitün6ek

nek találtattak és mennyiségileg is elegendők." 

Titkos összetételü gyógyszerek nem tartatnak. A vegy

kém szekrény teljesen felszerelve kéznél van és kifogásta

lan. A gyógyszerészeti technológia korabeli eszk6zeir61 ad 

felvi.lágosi tást a "mukonyha" leirása. "Van benne egy lepu1--· 

ló gőzkazán hozzá tartozó hutt6 készülékkel együtt. Hanau

er és Woisontól teljesen felszerelve, ezeken kivül szürle

.t.ő .. cs6ve.k •. fprcellán és czinb61 készült mensurék 50 köb-



- 91 -

gramtól - 1000 köbgramig, továbbá olvasztó üstök rézb61 

és czinből, a rézből készültek jól czinezettek• nagyobb 

rézmozsarak, olajsajtó, cukor vágók, tapasz kenőgép tel-

jes rendben és tisztaságban." 

A raktárba a műterem melletti segédszobából lehet eljut

ni. Állványokkal van felszerelve, melyeken a gyógyszere

ket tartalmazó edények és fiókok vannak elhelyezve betü-

rendben. "A gyógyszerkészlet itt is elegendő, sőt bő meny-

nyiségü, minőségileg is kifogástalan." 

A gyógyszerészi pince a pince többi részétől elzár-

ható ajtóval teljesen el van különitve, "száraz és tiszta, 

az itt elhelyezett tincturák, aetherek, illó olajok, kenő-

csök,szeszek, savak, stb. bő készletben vannak és min6sé-

gileg kifogástalanok." 

A füpadlás a légviszonyok ellen kellőleg védve van, 

elegendően világos és szellős a padlás többi részeitől el-

zárható ajtóval van elkül6nitve, ", •• az itt elhelyezett 

növényfélék papircsomagban és vászon zacskókban elegendő 

mennyiségben készletben tartatnak. Frissen gyüjtvék és 

jól száritvák." 

A méregkönyv, a gyógyszerészi utasitósok és rendele-

tek kéznél vannak. A hitelkönyv, munka 

megvannak, Az utóbbiban már " ••• f. évi. 

és hiányok könyve 

t "1 febr.hó 1 ° kezdve 

többféle gyógyszer van bejegyezve, amely a gyógyszerész 

szép · mun ká sságát---t-a-rluB.:i-t-3-<i~-"---- __ 
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A gyógyszerek Budapesten Kochmeiszter Frigyes utó-

dainél véséroltatnak, 

A gyógyszer·ész könyvtára: ", •• elegendő szakmányköny

vekkel rendelkezik," 

"A gyógyszertár közhire: t1iután még csak most lesz 

megnyitva erről mit sem lehet irni, tekintve azonban a 

gyógyszerész közkedveltségét, humoros jellemét, szakkép-

zettségét és lelkiismeretességét, valamint gyógyszertárá-

nak gondos, szép és diszes berendezését, valamint annalc 

minden követelményt kielégitö felszerelését, ennél fogva 

forgalmának csak szép és ]ó jövőt lehet reményleni," 
1
143i 

' 1 .J 

A gyógyszertár muködése során megfelelt a várakozás-

nak. A "Pápai Lapok"-ban és a "Pápai Hirlap"-ban a három 

gyógyszertár legtöbbször együttesen reklámozza szereit, A 

megnyitás után a konkurens ellenérzés megszünik és a há-

rom gyógyszertár békésen müködik egymás mellett, Ehhez 

Piatsek rendkivül humoros, népszerü egyénisége is hozzá-

járulhatott, Közmegbecsülését mutatja az a tény, hogy több 

éven át meghivták a bencés gimnáziumba vizsgabiztosként. 

Megemlitem, hogy amig a gyógyszertár engedélyezésénél a 

jegyzőkönyvet Piacsek Gyula aláirással irta, addig a 

gyógyszerészi évkönyvekben és siremlékén is "ts"-el irtjlc 

nevét, valamint a "Pápai Lapok" hirdetésein is. 

A pápai Kálvária temetőben siremlékén a következő 

felirat olvasba_tJ)_; •Pi at3B~ula gyógy-s_Z_E>r::ész 1858-1933" 
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Piat sek Gyula haláláig 193:3-i.g bi. r tokol ta és vezet·· 

te gyógyszertárát, Halála után az évkönyvek szeri.nt örö·

köse özv.Piatsek Gyuláné. Hivatalosan kezelőt 1938-tól 

alkalmazott. Ekkor a kezelő Kosztolányi Márta 1938-1939-ig, 

1940-ben a kezelő Gieszler Anna, 1941-1945-ig Pleszkáts 

Tiborné szOl,Fekete Emmy. Ekkor a gyógyszertár pontos ci

me Kis tér 7. Tel: 11-72. 1945-1948-ig a kezelő Dr,Peczold 

Károly /fv./, a gyógyszertár változatlan helyen, de uj tér 

elnevezéssel, mint Táncsics Mihály tér 7. alatt müködik az 

államositáskor. 

''Szent Anna" gyógyszertár 

Pápán egy negyedik gyógyszertár felállítására az els6 

kisérletet 1898-ban Baranyai Zsigmond gyógyszerész tette, 

siker-te lenül. 

1902-ben Németh Dezső okl.gyógyszerész kérvényét - uj 

gyógyszertár felállitására - a belügyminisztérium határo

zatban leküldte a városhoz. A városi tanács, közegészség

ügyi bizottsága és állandó választmány a 4-ik gyógyszer

tár felállitását javasolja. A közgyülés vita után a 4-ik 

gyógyszertárnak a kért helyen történő felállitását nagy 

többséggel elhatározta. Az elhatározéstól a megvalósitó

sig még hosszu küzdelmes ut volt hátra, A korszak a kapi

talizmus kora, a szabad versenyé, e bérmennyire is a gyógy

szertérak egészségügyi jellege kerül előtérbe, tulajdona-
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saik a konkurenciaharctól nem tudnak megszabadulni. 

A "Pápai Lapok" 1902. október 12-én 41. -ik számában ol

vashatjuk panaszukat: "Pápán a régi időkből két gyógy

szertár és az ujabb korból egy harmadik gyógyszertár van. 

Most pedig egy pápai illetőségü ifju gyógyszerész egy ne

gyedik gyógyszertári jogért folyamodott oly kikötéssel, 

hogy a gyógyszertárt a város északi részén lévő Erzsébet 
i l 

várost megközelitő Győri uton állithassa fe1." ~144J 

Veszprémben ekkor még csak két gyógyszertár mükődött. 

A vármegye-gyülésen hosszas Vita után a megyebizottságl 

tagok meggyőző érvei után pártolólag terjesztik fel a kér-

vényt a minisztériumhoz. ~rveik a következők: "A közegész-

ségügyek fejlődtek, a gyógyszertári szerek fogyasztása nö-

vakszik a népesség szaporodása és a közmLlvelődés terjedése 

folytán. E mellett nem kell feledni, hogy az állatgyógyá

szat ügye is nagyban fejlődött, jelentékeny gyógyszerek 

vétetnek igénybe e téren ••• Ezt hozza magával egy város 

jól felfogott érdeke is, mert egy várost környező nagy 

vidék népessége igen jogosan folyamodhatik uj gyógyszer

tárnak felállitásáért, ha a forgalmi középpontját képező 

város kellő időben nem foglal óllást a szLlkséges számu 

gyógyszertárak engedélyezése és hozzáférhetővé tétele 
l 

kérdésében,.," i 145! 
l.. ...J 

Eltelik 2 év, s közben a közvélemény már a gyógyszer-
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10-én 28. számában a ''Pápai Lapok" ezt irja: Negyedik 

gyógyszertár. ",.,Amennyiben engedélyeztetnék, az csak-

is az uj Erzsébet-városban volna elhelyezendő, miután 

e városrész közönsége a hozzája legközelebb fekv6 gyógy-

szertárt csak nagy kerülővel érheti el, mig viszont a 

városi és irgalmas gyógyszertárak a bel- és alsóvóros

nak teljesen elegendők, s az esetleges uj gyógyszertór

nak a város e részében való elhelyezése teljesen fölös-

leges." [14sj 
A BelUgyminisztérium azonban elutasitó választ küld. 

Babi.cs István szombathelyi és Németh Dezsö pÉlpai. lakosok 

negyedik gyógyszertár felállitósa iránt beadott kérvényét 

levette a napirendről a közgyülés, mert a miniszter eluta-

sitó határozatát követö öt éven belUl nem tárgyalható. 

1906-ban Pribék Imre budapesti gyógyszerész akar Pápán 

negyedik gyógyszertárat nyitni. Belügyminisztérium a fo-

lyamodványt leküldte a városhoz azza'l, hogy a népesedés 

és a város növekedése indokolná e gyógyszertár felállitá-

sét, hozza meg határozatát. 

A Vármegyei Közgyülés ugy hat6rozott, hogy az uj 

gyógyszertár az Erzsébet városban állittassék fel éspe-

dig nem a név megnevezésével, hanem általánosságban adae-

sék meg a jog. 

A Belügyminisztérium az engedélyt a gyógyszertár fel-

állitására 121990j'YJL_6J 1906, B,M.szám .alatt adja meg 
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Németh Dezső részére. Ezt a fontos adatot az utód flichna 

Mihály kezeirásával bejegyezve találtam meg a IV. kiadó-

su Magyar Gyógyszerkönyv ci.moldal án gyógyszert fl runk könyv-· 

tárában. Ugyanide jegyezte be a gyógyszertár személyi jo

gosi tványának átruházását 12968/1927 B,M. számu engedéllyel 

saját részére. 

Ezután a gyógyszertár helyének kijelölésén vitatkoz-

nak. Az 1907. március 10-·i "Pápai. Lapok"-ban olvashatjuk: 

"A negyedik gyógyszertár helye. Németh Dezső arra kéri a 

képviselő testületet, hogy a neki engedélyezett gyógy-

szertárt ne az Erzsébet városban, hanem a Hungária szál-

lótól a Tirolig terjedő területen állithassa fel." 

Az 1907. november 10-i sz simban olvassuk: "A negyedi.k 

gyógyszertár ügye. Végre eldőlt a negyedik gyógyszertór 

ügye is. Az alispán ugyanis értesitette a várost, hogy 

nincs lcifogésa az ellen, hogy a negyedik pati.ka a tizes 

malom és a városi vámház Jcözötti területen állitassék föl, 

mint azt Németh Dezső kérte. Indoklásában kimondja az al-

ispán, hogy a belügyminiszter határozatában ez a terület 

is benn foglaltatván, semmi akadálya nincs, hogy a gyógy-
r ' 

szertár· a kért helyen felállitassék." Ll48j 

Igy került felóllitásra a "Szent Anna" gyógyszert~r 

a Szent László utca 17.sz. alatt, a mai strand bejárató-

tól két házzal a város felé. Bejárati ajtaja még ma is 

lót ható. 



1' 

!2. ábra. A " Ss:ent Anna" gyógyszertár épülete, 
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Németh Dezső birtokolja a gyógyszertárat 1926-ig. 

1927-ben a gyógyszertórat Michna Mihály gyógys~erész, 

mint fentebb emlitettem - a személyi jogositvány átruhá-

zás3val 12968/1927 B.M. sz. engedéllyel megvásárolja. Be·-

adványt intézett a megyéhez, hogy a gyógyszertárat a Li-

gettel szemben a Tirol és a Hungária közé helyezhesse át, 

Kérését azzal indokolja, hogy a szövőgyári és dohánygyári 

munkások a munkából hazatérve a Ligeten keresztül közelitik 

meg a centrumot és nem fognak hozzá visszakanyarodni. Tar-

mészetesen a nagy rivális Karlovitz Adolf,aki ekkor a Vé-

rosi Gyógyszertár vezetője és kormányfőtanácsos megkontróz-

za. Két év után sikerült a Flórián utca és a Győri ut jobb 

sarkára költöznie. ''A Flórián-utca és a Győri ut jobb sar-

kán a Szent Anna gyógyszertár áll, s a bal sarkán áll 

Szent Flórián hatalmas méretü szobra, ,,,A barokk szobor-

csoportot széles rokokó kerités övezi. A szobrot pápai mes-

ter faragta 1753-ban, Eszterházy Károly, akkor· még Pápán 

élő fiatal pap, később püspök állittatta, Ezen a helyen 

állt a pápai végvár északi, u.n. "tüzes kapu"-ja. Ez a 
' 

belváros északi határa." l 149j A gyógyszertEír a Győri. ut 

10 sz, alatti lakóház földszintjén az utcafronton kapott 

helyet. "Emeletes, copfstilusu lakóház, saroktengelyes. 

~pült 1790 táján. A Győri ut felől 4, a Koltói Anna ut fe

lől 5 ablaktengellyel," ll5Dj A gyógyszertár épületét a 

·· [22~ ábraJmutatja-he .-------
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A gyógyszertár tulajdonosa és vezetője Michna Mihály volt 

az 1950-ben végbement államositósig. 

A pápai gyógyszertárak településen belüli elhelyezé-

sét a [23. ábra] mutatja be. 

2. yeszprém 

Veszprém ,_ Veszprém vármegye székhelye - a XVIII. 

században indul meg a megyeszékhellyé válás utján. 

Veszprém-Besprém szlóv eredetü szó- egyenetlen, békétlen, 

veszekedő-t jelent il5li. A helységet msr 1000 előtt i.s 
l. J 

igy hivták. Veszprém a középkorban a megyei ispán és a 

veszprémi püspök székhelye. 

A XV, századtól i.tt és rápán felváltva tartj sk a we

gyegyüléseket, a XVIII. sz3zadban itt épitik meg a megye-

házát. Civitásnak és oppidumnak is nevezik, lakosságának 

jogállása oppidánus. Birtoklásán a régi időktől 1848-ig 

a veszprémi püspök és káptalan osztozik, előbbié a nagyobb 

rész. Veszprém 1543-ig szerepel a dikalajstromokban, lakos-

sága rendszeresen fizeti a királyi adót, tehát nem orsz0-

gos privilégiumokkal rendelkező helység, Az 1672. évi ha-

diadó megállapitása szerint Veszprémnek és Pápának, mivel 

"non privilégiata oppida" a porcióban részt kell venni. 

Veszprém egykori városképét, utcáit, tereit, folyóit 

rekonstruálni lehet,nevezetesebb házait és intézményPit 

az 1749-; 17o9;-T777-;1-7H07J.-ml2 és li328-1:3vi összeir8sokbó1. 
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A vóros népessége a XVIII. sz. végén II.József ösz·

szeirásában 7082 lakos. Püspöki város jellege kiemelkedö 

szerepkört biztosit számóra, Korabinsky emliti kórházát, 

megyei orvosát', pati.káját, vám és sóhivatal át a püspöki 

palotához készített vizvezetékh616zatát. Intézményei közül 

Fényes ki.emeli két kórházát, árvaházát, takar·ékpénztárát, 

könyvnyomdáj át, püspöki. papnöveldét, tani tóképzőt, királyi 

gimnáziumot, templomait, piarista és ferences kolostorait. 

A korabeli térkép szerint a Cserhát volt a leglakottabb 

városrész. 

A XIX. sz. elején indul meg a nemesi kuriák épitése. 

Városi kórház 1829-ben, piarista templom 1828-1936 épül. 

A mult század közepén intézményei: Veszprémi Takarékpénz

tár, Veszprémi Kereskedelmi Társulat, Veszprémi Gazdasági 

Egylet székházai, A kor kulturális épitkezései Angolkis

asszonyok, Irgalmas Nővérek rendházai, kereskedelmi isko

la. Rendezett tanácsu város 1875-ben lesz. Megyeháza 1884-

ben', Törvényszék 1905-ben, í;11amépitészeti Hivatal 1877-

ben, Felsőkereskedelmi iskola 1897-ben épül, Kommunélis 

ellátottsága a XX.sz, elején kezdetleges. 1908-ban épül 

a villanymü és vizmü. Csatornázás 1902-ben,a Balatoni va

sutvonal 1909-ben létesül. Ekkor fejlődik Nádor-telep, 

Hadirokkant-telep, Jeruzsálem-hegy, Szt. Imre város. 

A város egészségügyét elemezve a középkorban a Szt. 

T áz ifr ...:r:ena-ré t e·sITiHT a---1e1J1i'B--Be~~e*---részé re lep r· o sz o r i .. -

1 '··~ 
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umokat, Veszprémben a "Putcus Leprosorum"- leprósok kut

ja volt hires gyógyhely. 

Az első veszprémi ispotály Vetési. Albert veszprémi 

püspök nevéhez füződik, 1458-1486 között ól'itották fel 

a kóptalani vórosrészben és a Boldogsógos szüzről nevez-

ték el. 

1738-ban alakult a megye egészségügyi bizottsósa. 

Első tiszti orvos Zsoldos Jónos volt, ~lajd Cseresnyés 

Sándor, később Csolnoky Ferenc, akiknek a megye és város 

egészségügyi helyzetének javitásóban, irónyitósóban, a 

járvónyok megszüntetésében rendkivül nagy jelentőségü volt. 

A mai k6rhóz részér0 Rohonczy Pól tanócsóra és javas

latóra vósóroljók a telket Koczkós Istvónnétól 1005-ben, 

A XVIII. szózadban teremtődtek meg a feltételek 

Veszprémbe11 gyógyszertárak alapitósára. 1747-től óllt fenn 

az első gyógyszertár, majd 1805-től a mósodik. 

Az évszázad első tizedében még két gyógyszertórral 

gyarapodott Veszprém, 1907-ben és 1910-ben • 

. "Fekete Sas'' gyógyszertár 

Veszprém első gyógyszertára a XVIlI.szézad első felé-

ben már mLlködött, bár nem a jelenlegi helyén. Első ismert 

tulajdonosa Rezner· Károly volt. 1747·-·ben a gyógyszertE'.irat 

a pápai orvos vizsgólta meg, de ezt a jegyzőkönyvet nem 

ismerjük 152--.-G~-6_g~_$zertárót azonban valami.lyen oknbl fog-



24. ébra. Térképrészlet a veszprémi gyógyszertérak 

helyrajzi vizsgélatéhoz 
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va 1775-ben kénytelen elhagyni. Ezt az érdekes feljegy

zést Veszprém Városi l<özgyülési Jegyzőkönyv 1767-1775 év 

656. oldal 5. pontja alatt találtam. Az 1775. év junius 

23-án tartott közgyülés jegyzőkönyve arról tudósit, hogy 

Rezner l<ároly gyógyszerész gyógyszertiirát elhagyva ingó

ságait Pék Györgyre bizta. l<risztina l<lára keresettel for-

dult a vármegyéhez, melyben az ingóságokra igényét jelenti 

be. A megyegyülés az igényt elfogadta és végrehajtani ren

deli. [ 153]. 

Utána Stehling Antalról, majd Ettl Stanislaus gyógy-

szerészekről találunk emlitést. Ettl 1786-ban meghalt, 

örököse Ettl Friderica, amit 1787.január 7-én kelt gyógy-

szertár vizsgálati jegyzőkönyv bizonyit: Tulajdonos: az 

özvegy Ettl Friderica, provi.sor Zirczen f'1hflly, aki. 1785, 

október 21-én vizsgázott H, Mustrul Jernka dékán előtt. 

A gyakornok Leutenberger Ignác 21 éves, németül, magyarul 

és latinul tud. 

A jegyzőkönyv emliti az officina méreteit: 3 m hosszu 

és 2',5 m széles. A gyógyszerek mennyi.sége és minősége 

"sind gut" [154]. 

A gyógyszertárat 1789. január 18-ón Vesta Lőrinc pro

tomedicus megvizsgálta és rendben találta ll55j. 

Zirczen Mihály 1790-től tulajdonosa a gyógyszertórnalc, s a 

városi levéltárban őrzött iratok adatai alapján a gyógy-
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nyelvekben jártas férfi volt, A k6zeli megyékben, igy 

Tolna, Somogy és Zala megyékben is igen sok helyre 6 

szolgáltatta ki a gyógyszereket, A várpalotai chirurgus 

és a nagyvázsonyi borbélyok is innen vésóroltak. Més k6z-

ségekbe is a gyógyszereket innen szerezték be. 

l<ezdetben, mig saját h8za nem volt, igen gyakr<in vsl·-· 

toztatta lakását, Ez a körülmény a kül6nben rendben tar-

tott gyógyszertárra nézve hétrényos volt. 1792-ben nejé-

vel f1oisicho~its Friderikóval megvósórolta 700 rhénes fo-

rintért Hajas Istvón veszprémi plébánostól és alporest61 
r , 

a mai Rákóczi ut 4. szóm alatti épületet,L24. ébrónjez 

az 57,szému hóz, A gyógyszertór n6vényszéritójo kezdetben 

a vórmegyehézén volt /a vórban lev6 birósógi épület helyén 

állott akkor a vérmegyel16za/. Ezt a növényszéritó helyet 

akkor is igénybe vette, mid6n 1794-ben saját hózónól is 

elég helye lett a szjritósaihoz. A drogok szórit~s6hoz mér 

el6deinek is biztositotta a vármegyeháza ezt a hel.ységot. 

A vérrnegyei k6zgyülés 1778. évi méjus 29-én e helységre 

egy ablakot készittetett szcll6ztetés céljéra a hózl pénz-

tór költségén. A hatórozat igy hangzott:"•·· in parte 

muri officinae Pharmacopolae una fenestra c1ua pro trans-

piratione aeris necessaria est adiuventa, expensis 
e ' 
. 1 

l156.J 

cassae 

domesticae adaperienda determinatur." 

Veszprém v6rmegye 1794, december 9-én 784. old. 103 

pont J a alat t a-mB(J'j-ecl----f-ií-0-r-V-Os---a---fJ'f_ó_gy_s_zert fi cr ó.l szóló j e -
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lentését előterjeszti í ' l 
jl57j. Havranek József megyei 
L ,J 

physicus 1794-ik évi jelentése a következőképpen irja le 

a Herbériumot. ''12. Herbarium duplex adest: unum in domo 

propria, alterum in domo comitatensi. Utrumque adeo anp-

lum, ut etiam pro pluribus Apothecis sufficeret. Herbae, 

radices, cortices etc. optimo ordine locata sunt, saccu-

lis e rasa tela fabrefactis continentur, ab aere viclssi-

tudinibus, ut nec. nives nec pluviae penetrent munita 

existunt." 

A megyei közgyülés 1794. januér 27-én 55. oldalon 

79. pont alatt elrendeli, hogy a veszprémi gyógyszertér-

nak 88 forint 8 krajcárt fizessenek lci a raboknak kiadott 

gyógyszerek ellenértékeként [150]. 

1794. augusztus 22-én tartott megyegyülés a 97. pont 

alatt ismertette a Helytartótanács leiratét, mely szerint 

a szegényeknek kiadott gyógyszerek ellenértékét a v~rmegye 

pénztárából kell kiegyenliteni [15sJ. 

1794·-·ben a boltokat a megyei. főorvos vizsgEHta és 

a gyógyszereknek boltokban való érusitásót betiltotta. 

A Red.linger féle labdacsok ezen időben tiltottak vol-

tak, s a megyei főorvos ezek után még egyes házakn31 is 

kutatott. rilulae Redlingerianae quondam Moerika dictae: 

Rec. aloaes drachm. unam et semis 

Resina jalapp. 

Ext r; ja-l-apµ-;---8"8--drachn ;--unarn------- --
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Sapon venet 

Calomell. aa drachm. semis 

Ex. scr·up. duobus fiant pil. 30/·-PhannGcopea Uni-

versalis Heidelberg-ből/ 
1\&o<i 

Zie1-czen ili.hály 1880 év:L febru;h 18·-·án bekövetkezett 

halála után a gyógyszertárat bérbeadjék és ilyen alapon 

került Frantz Ádám gyógyszerész kezére. 

Francz Ádám 1772-ben született iparos családból, apja 

szijjértó volt. Gyógyszerészi tanulmányait a pesti egyete-

men végezte 1796-ban. 

A hagyatéki ügy /Zierczennek öt órvója maradt: 

Alojzia 16 éves, Károly 9 éves, leráz-Friderika 7 éves, 

Josefa 4 éves, és Antónia 2 éves/ a megyei árva- dcputócit 

sikeres eljárása mellett elrendez0dött: a bérszerz6dés meg-

szűnt, s a házat, kertet és gyógyszer·tórat a megyei á1-va-

deputáció elnökének közbejöttével 1801. március 10-én 

5.000 fori.ntért Frantz Ádám gyógyszerész r.iegvósérolta. Az 

okmány szavai szerint "et apotheca omnique ad hanc spec· 

taute supallectile et pharmacis praeexistentibus juxta 

i.nventa ri um." 

1805. szeptember 10-énFrantz Ádám és ne~e Reiman 

Erzsébet a megvásárolt ház helyett tizezer rhénes forinto-

kon Szauer Pálnak és nejének Bisitske Klárának a ''piarczy 

utczában délrül nemes Stajanovits György ur háza és az 

L- •• , _, "_J·~„~ 'd'' u gy nevez e t-t- -5ti1 ri m -v-e "--f)/'f(ó-'-i·eme-HG Bo-~'-G-za · ·S zo m sz e s cl g u i( ·-
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25. ábra. A veszprémi ''Fekete Sas" gyógyszertár 

26. ébra. Gyógyszertár belső a "Fekete Sas"-ból 
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ban helyeztetett residentionalis hézukat" vették meg. 
r -; 

A 24. ébrán az 55.szému héz, Ai25, 26. óbrala "Fekete 
- l .J 

Sas Gyógyszert ér". Az i.gy megszerzett épület megépi.tésé-

hez r6vid id6 mulva hozzJfogtak, mert már 1806. évi no~ 

vember 8-én a vórosi tanács utasitotta, hogy az építkezés 

alkalmával az utcára kihordott f6ldet, miután ''a vóros 

házához való bejérást is alkalmatlanné teszi" legfeljebb 

14 nap alatt onnan eltévolitsa. A gyógyszertér a jelenle

gi helyére mór 1806-ban étszóllittatott. Frantz Ádóm ide-

jében t6rtént: • ••• hogy azt a kis k6zlét, mely az 6 és 

Frantz ÁdEim házai.k k6z6tt volt, s a piacról a Buhim v61-

gyére lemen6 utcára levezet Langer Ferenc órás, a 48.sz. 

ház tulajdonosa engedéllyel épülete alá vehesse, s fels6 

emeletét egészen Frantz Ádám házáig 1 . h " 1.160·~ e .. v1 esse. i . 1 

l _J 

A gyógyszertér épülete a t6bbsz6ri étépités utén is 6riz 

egy barokk magvat szerkezetében, melyet el6sz6r Frantz Ádám 

építtetett tovább. A két részb61 ólló pincében jól érzókel

het6 a t6bbsz6ri átépités. 

Frantz Ádám egész életén át, mint gyakorló gyógysze-

rész dolgozott, vétel órón megszerzett gyógyszertórót, 

hézót a korszerü követelményeknek megfelelően építtette 

és rendezte be. Veszprémben halt meg 1827. december 21-én, 

Táplányi. szerint Frantz Ádámnak "Rai.mon Erzsébettel 

való házasságából /1804/ hat gyermeke született /Márta, 
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első fiugyennek, György folytatta apja foglalkozását 

és átvette a veszprémi "Fekete Sas" gyógyszertár veze

tését, igy a gyógyszertár Ferenczy György tulajdonába 

került.• [ 161] 

Megjegyzem itt, hogy a vezetéknév "Frantz" és Francz" 

i.rással egyaránt előfordul. Frantz György 1843. febr·uár 

13-án folyamodott a Tekintetes Nemes Vármegyéhez • ••• a 

Frantz névnek "Ferenczy"-re lehető változtatására." [162: 
.J 

Az engedélyt 1843. november 7-i. lei.r·at szerint meg-

kapták: "40. 380. E consilio 7 Novembris 843, Comi.tatui 

Vespremiensi. Most ér·kezett K. Kir. lei.rat szeri.nt Frantz 

György, Eduard, Alajos és Károly vezprémi lakosnak veze

ték ne•öknek "Ferenczy"-re átváltoztatása legkegyesebben 

megengedtetett." [163] 

Fennmaradt Frantz György 1827-ben irt diplomamunká

ja: "Rövid chemiai értekezés a Hamany Ibolat-ról /j6dkáli/ 

és a Fojt6savnak /salétromsav/ megtisztulásárul', melyet a 

Királyi Pesti Universitasban, említett készitményeim fel

mutatása idején az 1827-ik esztendőben előadtam, mint 

Nevendék Paticarius. Frantz György Veszprémből 1827." 164 

1828-ban átvette a gyógyszertár vezetését. Ezt a tényt 

dokumentálja a Veszprém megyei Levéltárban talált "Peci

ficatio Medicamentorum", melyet a Veszprém megyei szegé

nyeknek a "Pharmacopoea ad Nigram Aquillam" azaz a "Feke-

té Sas" gytrgys-ze1LáTtrái az l8zBfi~-benH-86x4 2/4 érték-
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ben Geor·gius Fr·antz kiadott, A kimutatást 1829. október· 

31-én ellenőrizte a megyei fizikus "Ignatius Puchly 

Physicus ord. és Samuel Horváth." Az adminisztrációt és 

a taxalást rendben találták. [165]. /L.: 27', 28. ábra/ 

Amikor a Taxa Medi.camentor·um 1843. Budae megjelent 

és az "szoros megtartás végett közhirül adatik"- Veszprém 

megyében a gyógyszertár tulajdonosoknak a tudomásulvételt 

a megyegyülésen hivatalosan alái.rásukkal kel.lett igazol-

niuk. A többiek között a "Ferentzy György• aláírást is 

megtaláljuk [166 /B. ábra/] a megyei levéltárba beadott 

példányon. 

Ferentzy György kiváló szakmai képzettségü gyógysze-

rész volt, aki olyan kiváló tanítványokat nevelt, mi.nt 

Kiss Ferenc [167] • 

Dr.Kiss Ferenc főgyógyszer·ész /városi Tanács Bugát 

Pál kórháza', Gyöngyös/ szives közlése alapján[/29. ábra~ 
mutatom be dédapja Kiss Ferenc "Tyrocinalis vizsgabizo

nyitványát". Ferenczy György volt az első principalisa, 

miként dédapám volt Than Károlyé. Err·ől Than Károly pro

fesszorrá történt habilitálása alkalmával elmondott be-

szédében meg is emlékezik; mondván azt, hogy mennyit ta

nulhatott első munkahelyén Kiss Ferenc gyógyszerésznél 

Kőrösladányban /ki gyógyszertárát később áthelyezte 

Szeghalom községbe/. Ha ez valóban igy volt, s Than Ká-

- röly ezt-ősz±nt-én-va-ll~ta, akkor ahban_Jllindenképpen ré-· 
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sze volt Ferenczy Györgynek, hiszen a gyógyszerészi pá

lyát, munkát ő szerettette meg Dédapámmal, Ki az ekkori 

időnek megfelelően a szakma sikeres embere volt. 6 való-
,- l 

ban sokat tanult Ferenczy György gyógyszer,tárában. • '168! 
' J 

Frantz György gyógyszerész kezdeményezte és alapí

totta 1845-ben az első takarékpénztárat a megyében, 
~ 

Veszprémben 1169[. Tiz éven át volt igazgatója, minden 
L .J 

ellenszolgáltatás nélkül. 

Ferenczy György 1806-ban született és 64 éves korá

ban Veszp r'émben 1870-ben szivbaj ban halt meg, a veszprémi 

Füredi uti temetőben levő családi sirboltba temették el. 

Halála után a veszprémi "Fekete Sas" gyógyszertárat leg

idősebb, a pesti egyetemen 1858-ban gyógyszerész diplo

mát szerzett fia Ferenczy Károly örökölte [161] • A gyógy

szertárat nagy szorgalommal és sok munkával vezette és 

fejlesztette tovább. 

Ferenczy Károly nevéhez füződik az első veszprémi 

szikviz üzem felállítása is. A szikvíz gyártáshoz szük

séges gépezetet a megyei főorvoshoz tett bejelentés és 

engedély alapján 1867-ben Baumann István bécsi gépgyáros-

től szerezte meg. Ezt a gépezetet az 55. sz. háznál, az e 

célra berendezett pincehelyiségben állíttatta fel és 1868. 

március 6-án kezdte meg müködését. A háznál levő öt ölnyi 

mély kutat "édes vi,ze" mi,att a szikvi,z gyártáshoz fel akar·-· 

ta használn~ é-s--Bz4+-J:-1B23~han __ IDJ3_g_b_<it: öllE;l,, ___ 1874-1875-
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ben pedig 24 öl és 1 lábbal mélyebbre furatta. Költséges 

fáradozásának óhajtott sikere azonban nem lett, miután a 

további fu r ások a te r'j edelmes épületek stabi.li t ás át i.s 

veszélyeztették, s igy a munkát abba kellett hagyni. 

Vegyészeti tudását a szikvizsgyártáson és a bor ve-

gyi vizsgálatán kivül a törvényszéki. kémiában is kamatoz

tatta. Ferenczy Károly szakmai tudásban kora legkiválóbb 

orvos···Vegyész, gyógyszerészeivel egy sorban szerepel. 

• ••• nem kis számban akadnak vegyészek és gyógyszerészek 

is, kik a törvényszéki vizsgálat feladatát közmegelégedett• 

séggel látták el és igy a hatóságok bizalmát élvezték. Meg-

emliteném Nedtwi.ch Károly Say Móric, vegyészek, továbbá 

Molnár ~ános, Trajanovics Ágoston sarkadi, Ferenczy Ká

roly veszprémi gyógyszerészek neveit." [17~ 
Ferenczy Károly tagja, majd elnöke volt ötven éven 

át Veszprém vármegye és város közegészségügyi bizottságé-

nak. "20 éven át a veszprémi kór·ház gondnoka is volt. Az 

országgyülési képvisel5választó bizottság elnöke volt 30 

éven át. Veszprémi Takarékpénztárnál 1864-től igazgatósá

gi választmányi, később felügyelő bizottsági tagja, majd 

elnöke volt. 1900-1911-ig a takarékpénztár elnökigazgató

ja volt." [171J 
Haláláról a "Veszprémi Napló" igy ir: "••• Ferenczy 

Károly okl. gyógyszerész és a Veszprémi Takarékpénztár 

elnökigazgatója-e---A-0-17dn_r_öv:!,j __ Q~_te_gség után 76-ik é.l e t-
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évében elhunyt. Több mint félszázadig volt az elhunyt 

társadalmi és közéletünknek egyik vezető tagja, részt 

vett a viir·osi és vár-megyei gyüléseken, mi.nt városi kép

viselő és megyebizottsági tag, az adófelszólamlási bizott-

ságnak 15 évig volt elnöke. Derék és előkelő nagy családot 

nevelt föl, akik a társadalomnak és a hazának hasznos és 

tevékeny munkásai [172]. 
Ferenczy Károly 1899-ig szerepel a gyógyszertárveze

tők sorában, közben 1883-1889-ig Ferenczy ~ános neve sze-

repel. 

1898-ban Óváry Kálmán, 1899-ben l<ádór /Kmetykó/ Gyu-· 

láné bérelték a gyógyszertárat. 1900-1904-ig Kádár Gyula, 

1905-1908-ig Me tzge r Ede, 1909-1910-ig Metzge r Edéné [173] • 

A [30. ábra] Fer·enczy Károly gyógyszerész fényképét mutatja 

be. 

1911-ben Kocsuba Emil vette meg a gyógyszertárat. ő 

jelentős közéleti tevékenységet is folytatott. Tagja volt 

a vármegye törvényhatósági bizottságának és a város kép-

viselő testületének. 1929-ben bekövetkezett halála után 

gyermekei Kocsuba Elemér és Márta örökölték a gyógyszer

tárat. Ettől az időtől, mint Kocsuba örökösök "Fekete Sas 

Gyógyszertára" szerepelt az államositásig. 1929 után 

Kocsuba Elemér, majd Pestre távozása után 1936-1950-ig 

Karabélyos Endre, Kocsuba Márta férje vezette a gyógyszer

tárat, mint kez~l-0-.---l~dJen--a-g'}lágyszertár 2/5 részének 



:30. ábra. Ferenczy Károly gyógyszerész fényképe 
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bérlője Mátyus Bálint volt. 1945-1948 között a társtulaj-

donosok: özv. Mencz Károlyné, özv. I<ocsuba Emilné, Kara-

bélyos Endréné, dr.Lászay Gézáné. Bérlő és felelős vezető 

Karabélyos Endre volt. 

Az. ál.lamositás után a Veszprém megyei Gyógyszertár 

Vállalat 7/4:3.sz. gyógyszertára lett. 

"Arany Oroszlán gyógysze~ 

Veszprémben második gyógyszertár felállitására az 

első kisérletet Knecht Tamás gyógyszerészsegéd tette. 

A veszprémi püspöki levéltárban olvasható az 1786.január 

28-án kelt kérelme, melyben azzal a kéréssel fordul a 

püspökhöz, hogy Veszprémben letelepedési engedélyt kap

hasson és igy pati.kát nyí thasson [174]. A püspök pre

fektusa előbb a káptalanhoz utasitja a kérelmezőt, hogy 

a káptalani városrészben nyisson patikát. Ő nem nyugszik 

bele az elutasitásba, és 1787.május 11-én mégis a püspöki 

városban kapott letelepedési engedélyt. I<necht Tamás 

hosszabb ideig segédeskedett Ettl Szaniszlónál, s lehet

séges', hogy Ettl 1786 évvégi halála bi.rta rá a püspököt 

a letelepedési engedély megadására. A gyógyszertár fel-

állitására azonban nem került sor, 

1804. év elején I<unczy ~ános balatonfüredi gyógysze

rész folyamodott engedélyért, kérelmét azzal indokolta, 

ho.gy a yáros .k!-terjedése és a mutatkozó szükség a város-
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ban egy második gyógyszertár feléllitásét teszi szüksé-

gessé. 

A m. kir. Helytartótanács intézvényével arra hivta 

fel vérmegyénket, hogy nyilatkozzék. Október 3-án a vár

megye nyilatkozott:" ••• az időkori gyógyszerész gyógyszer

térét nagy költséggel szerelte fel, s azt kellőleg gondoz-

za és pontosan kezeli, s mert két gyógyszertárra városunk-

ban nincs szükség." 

A m.kir. Helytartótanács azon évi október hó 23-án 

23341 sz. a, kiadott intézménye által városunk népesedé

sére való tekintettel s figyelemmel azon körülményre is, 

hogy a folyamodó Kunczy János gyógyszerész jól fölszerelt 

füredi gyógyszertárával azon helyen fölhagyni kénytelen, 

s mert a feléllitás ellen a m.kir. udvari kancellária sem 

tett kifogást - ezen második gyógyszertár feléllitésát 

engedélyezte, 

A m.kir. Helytartótanács leiratát az 1805. január 9-én 

tartott megyei közgyülésen olvasták fel • ••• hogy Kuhczy 

János által nyitandó gyógyszertár utjóban a megye által 

felhozott akadályok nem birnak olyan jelentőséggel, hogy 
1 0 

ezen második gyógyszertár felóllitását megakadélyoznákll751. 

A megyei fizikus 1805. január 29-i közgyűlés 56. pont

ja alatt előterjeszti jelentését a veszprémi és pápai 

gyógyszertérak állapotáról rl7~. Ezek voltak a mésodik 
,_ .J 

gyógyszertár··f-eTéi.-l-1-c-ás-árraicrlőzményB:!:-• A gyógyszertár 
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azon a helyen állittatott fel, amelyet al24. 6bra 27.sz. 

épülete mutat. Azelőtt itt Z.unkó János nevű borbély la-· 

kott és borbélymühellyel is birt. Ez a gyógyszertár azon

ban az első gyógyszertárral csak nagy 6ldozattal, a tu

lajdonos vagyoni hátrányára és igen rövid ideig volt ké

pes a versenyt ki.állani. Már 1808-ban egymást érik a be

táblázások, ugy hogy 1812-ben Kunczy János kénytelen volt 

már gyógyszertárát eladni. Lehetséges, hogy szakmai hiá

nyosságok is hozzájárulhattak a csődhöz. A Tihanyi. Apát

ság irattárában lévő adat szerint az Apátság a romlott 

"chirurgus szereket" 1811-ben tételesen visszaszolgáltat-
r. : 

ja Kunczynak i 1771, 
L .J 

A gyógyszertárat Szente Jakab gyógyszerész vette meg, 

aki az elhanyagolt épületet rendbe hozatta és fölszerelé

se körül is igen sokat tett. 1812-töl tehát Szente Jakab, 

majd jogutódja Szente Károly tulajdonát képezte a gyógy-

szertár. 

A megyei. főorvos 1873. április 21-i jelentéséből tud

juk: "Szente Károly, lakik Veszprémben, 57 éves, rk.vallá

su, Veszprémben született, oklevelét 1837-ben Pesten sze-

rezte, gyógyszerészmester, gyógyszertárát valódi joggal 

/a Pesti Gyógyszerész Testület által/ bi.r·ja. Segéd: Han-

kóczy Ede 33 éves, rk. vallásu,Várpalotán született, 

gyógyszerészmesteri oklevelét 1861-ben Bécsben szerezte." 

-[lzs} Az __ L8Z8~-é~i~ b ru ár 9-én tartott 11árcisi tan ácsü lé s 
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31. ábra. A veszprémi. "Arany Oroszlán" gyógyszertár első helye 
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:~2. ábra. A veszprémi. "Arany Oroszlán" a Vár u.2. sz. alatt 
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II. 46. oldal 228. pontja alatt: "Szente Károly gyógy-

szerész ur számlájának, s az orvosi rendelvényeknek be·

mutatása mellett a város részére kiszolgáltatott gyógy

szerek ára fejében 10 forint 44 krt. kifizettetni kér" -

hivatalos számlájára ki is fizették 
r -
' 1 ll 79j • 

A Gyógyszer·észi Évkönyvek tanusága szerint Szente 

Jakab 1812-1862-ig birta a gyógyszertárat, majd özvegye 

1868-ig Szabó Sándor gyógyszerészmesterrel kezeltette 

[180]. Szabó Sándor ebben az évben vásárolta meg a pápai 

Városi Gyógyszer·tárat. 

Az Arany Oroszlán gyógyszertárat 1868-ban veszi. bi.r-

tokába Szente Károly és 1884-ig vezeti. 

1884. január 24-én a gyógyszertárat Szili Horváth 

Pál megvette. 6 a tulajdonos 1899-ig. 

1899-1902-ig Lukács Lajos, 1903-1905-ig Velcsey Ist

ván, 1906-·1909-i.g Csepcsányi Lehel vezette a gyógyszertá

rat [181] • 

1910-ben Czermák Li.pót /sz.1870/ tulajdonába került 

a reáljogu gyógyszertár·, melyet a Tüztorony alatti épü·-

letből /jelenleg Vöröshadsereg tér S./ a Vár utca 2,sz. 

alá helyeztek át /jelenleg Tolbuchin u.2./. /L.: 31, :32 

ábra/ 

A 24.sz. térképen levő 27 hrsz. házban volt a század 

elejéig a gyógyszertár, ahonnan az 1 hrsz. házba helyez

ték át •. E ... h.áznak a térkéf:>en levő,__CJ__térb~ előre ugró 
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mintegy 10 m-es részét még a mult században lebontották 

és egyvonalba hozták a 29 hrsz. házzal. Ugyancsak lebon-· 

tották a térképen látható kaszinót és a mögötte levő ház-

sort. 

A gyógyszertárat Kerbolt Dániel gyógyszerész bérel

te a betegeskedő Czermák Lipóttól 1935-től, majd annak 

19:39-ben bekövetkezett halála után, feleségétől 1944-ig. 

1944-ben özv. Czermák Lipótnétól a gyógyszertár 1/4 ré

szét Kerbolt Dáni.el, 3/4 részét pedig fia t<arbolt Kornél 

gyógyszerész 15 évi részletfizetés mellett megvásárolták, 

Az Országos Levéltárban találtam rá az ide vonatkozó 

ügyi.ratokra. 

Az adás„.vételi szerződés 1.944-·ben szeptember 4-én 

kelt Veszprémben. A szerződést özv.Czermák Lipótné a kö

vetkező levél kiséretében terjeszti fel: "Alulirott özv. 

Czermák Lipótné szül. Czermák Méri.a Anna veszprémi lakos, 

mint a veszprémi "Arany Oroszlán" cimü reáljogu gyógyszer

tár :3/4 részének tulajdonosa, tisztelettel bejelentem ,hogy 

a háromnegyed részben tulajdonomat képező gyógyszertáramat 

eladtam Ke rbol t Kornél ok leve les gyógysze r·ész veszprémi 

lakosnak, Kerbolt Kornél a részletfizetés mellett megvett 

gyógyszertár vételárából oly összeget lefizetett, amely-

nek alapján, a szerződés 6. és 22. pontja értelmében, a 

reáljogu gyógyszer·tár egy részének átirására Kerbolt Kor-· 

niblnak a joga--ill~~""1y-;i.-l-i-k~-" _1_82_· _____ _ 
l J 
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A gyógyszertár tulajdonviszonyában beálló változás 

speciális esetével találkozunk az "Arany Oroszlán" 

gyógyszertár eladásakor·. Kerbolt Dániel 1944. junius 20-

án készpénzért megvásárolta a gyógyszer·tár 1/4 részét és 

bérelte a 3/4 részét 1945. juni.us 30-ig. A gyógyszertár 

3/4 részét 15 évi. részletfi.zetés mellett 1944. szeptember 

4-én megvásárolja fia KerbokKornél, Tehát csaknem egy

időben lesz tulajdonos az apa és fia, de 15 évig társtu

lajdonos marad a volt tulajdonos Czermák Lipótné is. 

Kerbolt Kornél vezette a gyógyszertárat 1950-ig, de édes

apja a haláláig /1948.október 16./ itt dolgozott, mint 

családtag. 

A gyógyszertár az 1950. julius 28-i államosítás után, 

mi.nt 7/40.sz. gyógyszer·té1- müködött, és első vezetőjéül 

Bossányi Jenőt, Kerbolt Kornél apósát jelölték ki. 

"Páduai Szent Antal" gyógysze r..!A!::. 

Veszprém város harmadik gyógyszertára a nagy piac 

közelében, a Kossuth u.21.sz, alatt nyilt meg 1907·-ben. 

A gyógyszertár tulajdonosa Ackermann Gyula. Ő azonban nem 

vezeti a gyógyszertárat, hanem bérbe adja Ince Károly 

gyógyszerésznek. 

Ackermann halála után özvegyétől 1910-·1917-·i.g Ocsov

szky Gusztáv bérelte a gyógyszertárat. 

1917-ben özv.Ackermann Gyulánétól Földes Lajos bére-
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li a gyógyszertárat, aki Henicz Istvánnal kezelteti. 

1920-ban Földes Lajos megvásárolja a gyógyszertárat, ő 

a tulajdonos 1935-ig, amikor egy autó Veszprémben el

gázolta és meghalt. özvegyétől 1.940-i.g Keserü :József bé

reli a gyógyszertárat. 1940-1950-ig l<eresztes Árpádné a 

bérlő. 

A második világháboruban, 1945 tavaszán a gyógy

szertár sulyosan megsérült. Helyreállitása után butor-

zatát i.s pótolni kellett. Az 1950-ben végrehajtott élla-

mositás után első felelős vezetőjének l<er·bolt Kornélt ne·-· 

vezték ki. A Veszprém megyei. Gyógyszertár Vállalat 7/41. 

sz. gyógyszertára lett, 

"Őrangyal"gyógyszertár 

1909-ben Veszprémben negyedik önálló gyógyszertár 

létesitését kérte Ince Kálmán gyógyszerész. Valamiféle 

ideiglenes gyógyszertár már előzőleg is fennállt a Hosz-

szu utcában /:Jókai utca/, melynek bérlője Ince Kálmán 

volt. "A temetőhegy és jeruzsálemhegy lakossága megszok-

ta immár a hosszu évtizedeken át hiába kérelmezett Hosz-

szu-utcai patikát, s most igen érthető okokból nem akar 

attól megválni," 1909, április 24-én nagy tömeg verődött 

össze és nyilvános utcai tüntetés zajlott le. Kér·elmüket 

Dr.Rosenberg ;Jenő városi főorvos tolmácsolta: • ••• a köz-

egészségügy érdekében kivánatosnak tartotta a mostani 
,,,,., '''" "'"'''"'" ---------
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Hosszu utcai gyógyszertár továbbra is fenntartásával egy 

negyedik gyógyszertár létesitését." 183~ 
1 

A "Veszprémi Napló• 1909. április 25-ón a 17.szám 

1-2. oldalán 1000 fős tömeg felvonulásáról is; • •• ,a ké

relmezendő negyedik gyógyszertárra az engedélyt Ince Kál

mán gyógyszerész részére, mint ki az érdekelt városrészek 

érdekében már eddig is tetemes áldozatokat hozott, bizto-

sittassék- a városi hatóság pedig vonja vissza az engedé

lyért, vagyis a jogért benyujtott kérvényét." [1s~ 
A képviselőtestület sürgető beadvánnyal. támogatta a 

veszprémi negyedik gyógysze r·t ár f elál.li t ás át, pontosan 

Ince Kálmán "okleveles gyógyszerészmester" jogositvány 

elnyerését, aki hat tagu családjával gyógyszertár nélkül 

a legridegebb élethar·c előtt áll [1ss]. Kitérnek arra, 

hogy amennyiben a Bel.ügyminisztérium nem engedélyezné a 

gyógyszertár felállitást a "gyógyszertár környéke elesne 

attól, hogy gyógyszertári szükségletét gyorsan szerezhes-

se be, hanem kénytelen lenne azt a belvárosi gyógyszer

tárból, mely ezen városrésztől mintegy másfél-két km tá

volságra esik beszerezni, s igy a betegek későn, különö

sen pedig járványok esetén, mikor a gyógyszertárak nagyon 

is igénybe vannak véve, csak két-három órai késéssel jut-

hatnának a gyógyszerekhez~ ily késede1em pedig ro k eset

ben a közegészségügyre kiszámithatatlan károkkal jár." 

A ... bel.v.ár.osi- g')'Jig')'_s_z_e_r_t_á r megközeli t ése _ua ~·um inke t e lvá ·-
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lasztó magas domb emelkedés megmászása után" lehetséges. 

Az elérhetőség magába foglalja az orvosi ellátás mellett 

a gyógyszerhez jutás lehetőségét is. 

A pályázatok elbirálása után 1911. március 23-án 

nyitotta meg Ince Kálmán a Hosszu utcában a katolikus 

kórházban gyógyszertárát. 

1927-ben Krisar Aladár vezette a gyógyszertárat. 

1928-ban Incétől Hajnóczy György vette meg. l.945. 

szeptemberében költözött át a gyógyszertár a Jókai Mór 

utca 26. szám alá. Hajnóczyék a házat már régebben meg

vásárolták, de a lakók miatt nem tudtak beköltözni. 

Hajnóczy 1950-ben bekövetkezett halála után a gyógyszer-

tár vezetését Fazekas Dezső vette át. 

Az államositás után 7/42.sz. gyógyszertár elneve

zéssel müködött, 

A veszprémi gyógyszertárak településen belüli elhe

lyezését a [.3:3. ábr·~ mutatja. 

3. Várpalota 

A palota szó jelentése régen nagyszabásu épületet, 

vár·at, kastélyt, várkastélyt jelentett, Castrum Palota 

elnevezéssel találjuk Csánkinál [1s~ . 
Veszprém és Fejér megye határ·án fekszik. A XY. szá

zadban az Ujlaki családé, majd a Podmaniczkyak a földes-

___ urái. A var-··a-xv~--sz'ázadban--éptH-t--.---147é-ba.n vásá rj oga van I 
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"oppidum", 17 falu tartozott hozzá. Fejlődését a Mohócsi 

csatavesztés kettétörte. Leghir-esebb várkapitánya Thury 

György, Palota Veszprém és Pápa után a harmadik legna

gyobb hely volt, 1573-ban a lakosság elhagyja és csak az 

őrség marad vissza. 1650-ben Zichy János győri kapitány 

nyeri el királyi. adományban a palotai uradalmat vár·ral és 

várossal. Három évszázadon át a Zichyeké, itt székel uri 

székük, vérhatalmának jele az akasztófa a városon kivüli 

dombon állt /ma Akasztóhegynek hivják/. A várost 1704-

ben Heister német generális hadai felégetik. 1711-ben 

visszatér a lakosság. A vár 1720-ban elveszti hadi jelen

tőségét. Megindul a harc a város és a földesur között fő

ként a szőlődézsma miatt. A lakosság legnagyobb része 

szőlőmüves és i.paros /csapók, timérok, téglavetők/. 

A kiegyezés után a céhek eltörlésével a kisipar fo

kozatosan visszafejlődik. Az iparosodás a XX. században 

indul meg, Péti. Nitr·ogénmG 1932-ben épül, majd 1940-ben 

a Péti Kőolaji.pari Telep létesül, A mezőgazdaság vi.ssza-

szorul a bányászat és ipar javára. 

Várpalota egészségügye a XIX. század első felében 

indul fejlődésnek. 1813-ban állítják fel gyógyszertárát. 

Az 1857,, majd 1861-·ben lezajló vérhasjárvány a Walstein 

családot arra indítja, hogy az Árpád utcában kórházat 

/ispotályt/ rendezzen be. Kezdetleges két szobás paraszt 

.J-iáz ez,- ()r-v0s-0k-+-GJ~.-We+z-l--Ao-0.l-f-.-Dr.Patay József , Dr. Ru t ·· 
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sek Pál. Orvosi mütéteket is hajtottak végre, Ez időben 

létesült az elkülönitett fertőző ház és az elmebetegek 

számára egy különálló épület. Pétre jártak fürödni, a 

zsidó fürdőházat 1900-ban alakitották kádfürdővéllB~ • 

"Szentháromság" gyógyszertár 

A várpalotai gyógyszertár alapitásáról az első 

adatokra a földes ur Gr. Zichy Miklósné 1814.november 

26-án Palotán kelt levelében bukkantam [1saj. [;L.: 34. 

ábra~Mely szerint Braun Ferenc fehérvári patikárius 

"Palota Mezz6 Városában helyheztetett Filialis Patiká-

ját Schönvizner Ferenczne eladta volna, azon eladást és 

vevést /minekutánna engemet Braun Josef arról bizonyos

sá tett, hogy itten egy Patika magában betsületessen 

meg-álhat, és ha talán meg- nem álhatna, tehát ő maga 

vissza fogja venni, és mint Filiát adminisztrálni/ hely

be hagytam és megerősitettem." 

Ez a bizonyságlevél is igazolja azt a gyakorlatot, 

hogy ebben az időben egy földesuri uradalomhoz tartozó 

helységben csakis a földes ur beleegyezésével lehetett 

gyógyszertárat nyitni. 

Braun Fer·enc székesfehérvári patikus bi.zonyságleve

léből, melyet a bs. ábra] mutat, megtudtam, hogy Braun 

Ferenc Veszprém vármegye engedélyével Palotán filialis 

patikát <\l:J..iJ:ott~fel 1813-ban. Azt_tfjp§sz;talta, hogy 
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"abban az orvosságok oly bőséggel kelének, hogy az magé

ban, mi.nt Máter megállhatna ••• • [189] Az orvoss1\gokat na-· 

ponta kellett odaszállitani, melyek utközben gyakran 

kárt szenvedtek, az átadásokkal nőtt az adminisztráció, 

a kezelés pontatlanná vált, ezért terhessé vált filialis 

patikáját61 szabadulni akart. 

1814, november 24-én eladta §Yógyszertárát Schönviz-

ner Ferenc gyógyszerésznek. "Tekintvén Schönvizner Ferentz-

nek nálam több esztendőkig végbevitt hűséges szolgálattjét, 

és alkalmatos voltát ••• azon Filiális Patikámat ••• a belső 

eszközöket az én általam fizetett mesteremberek kontói, 

az orvosságokat a rendes Taxa, az addég szapor·odott aktiv 

adósságokat a Recipék szerént, és még ezekből is engedvén, 

oly feltétel alatt 5000 forintokon eladtam, hogy ha vagy 

Schönvizner Ferentz nem tudná ezen Patikát rendszerént 

Kormányozni, vagy pedig mint Méter meg nem állhatna, te-

hát én esmét, azon móddal amint én adtam vissza veszem, 

és holtomig, mint Filiát tartani fogom ••• • 

Palota mezőváros rendes birája és tanácsa által 1814. 

december l-én kiállitott "Testimoniális Levél"-ből megtud-

tam, hogy miután Schönvizner a patikát megvette • ••• Ugy az 

Apothaecanak hasznos létével nem tsak Palota Városa, hanem 

a Körül.lévő Helységek, és Uraságok tellyes bizodalommal 
r ~ r l 

annak használtatása eránt vagyunk." ll90j l/L,: 36, ábra/j 

A Veszprém megye±---J«i~-giyhl-éB---l-81-§,---nHírej,us la-·i ülé-· 
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sén 108. lap 88, pontja alatt :"Schőnvizner Ferentz Palo

ta Mező Városában általa felállitott Patikának, Anya Pa

tikává tétele engedelme eránt a Ns. Vármegyére béadott 

kérelme helyben hagyatott, 89. pont alatt Felolvastatott 

Schénvizner Ferentznek a Pesti királyi Universitasnak 

Orvos fakultása által a Patikari.ussághoz tartozó Tudomá

nyokban történt megvizsgálásáról és a Patikáriusok sorjá

ban történt bevételéről az l814ik Esztendőben kiadott füg-

gő petsétes Levele. Melynek er·ejével a Nevezett Schénviz

ner Ferentz megvizsgált Patikáriusnak lenni megesmérte

tik." [191] A levél gótbeti.ls szövegét a [:37, ábra] mutatja. 

Dr,Pukly Ignác Hivatalos gyógyszertár vizsgálati 

jegyzőkönyvében jelenti-, hogy ezen Patikának alkalmatos 

dolgozó konyhája és kamrája vagyon és, hogy a népesség és 

az orvosságok kelete szeri.nt fennállhat, az orvosságok 

hosszas állásából következtethető el.romlástól nem kell 

tartani. Azok szabályszerüen vannak elkészitve, mennyi-
r " 

ségileg és minőségileg megfelelőek ll192 • 
.J 

r. • , - . 
A jegyzőkönyv latin nyelvi.l szövegét aL38,HbraJkozl1, 

Schönvizner gyógyszerésznek a vármegyéhez irt 1814. 

december 3-án Palotán kelt folyamodványából megtudjuk, 

hogy a Filialis patikához a megvásárlás után ő épitette 

hozzs a mükonyhát és kamrát. Igy lett hely az orvosságok 

elkészítéséhez. Ezen a helyen a gyógyszertár csak addig 

állt, amig.<J _g.cófJ;_ól ioért lakóhelyre át nem tudott köl·-

tözni. 
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A gyógyszertér körzete, s népességszéma igen nagy 

volt. "A Patikéra való nézve szokott népességből, mely 

vérest hogyha a körülbelül lév6 Helységekkel, ugymint 

réssel, bsküvel, Vilonyával, Sz.Istvánnyal, Pap-Rezivel, 

Peremartonnyal', Berhi.dával, E6sivel, Ladánnyal, Csóórral, 

J<utival, Istimirrel, Pyonnal, Mecserrel, Csernyével, Sur„. 

ral, Jésddal /mely Helységek Patikámat mér megkeresték/ 

egybevettyük, oly népességet tészen, mely a Patika magá-· 

banvaló fennállására elegend6,"[l93J 

Schönvi.zner Ferenc a gyógyszertárat közmegelégedés 

mellett vezette 1830-ig, amikor is a gyógyszertárat ház

zal együtt eladta J<arevits Andrásnak. Ő azonban nem so-

káig birta, haléla után testvére J<arevitz Ferenc, mint 

örököse által 1836-ban Würfl József birtokába ment ót, 

A Veszprém megyei J<özgyülés 1836, február 19-i Kis

Gyülés 5, pontja alatt: "Végre Intabuláltatott Würfl Jó-

zsef Gyógyszeres mint vevő ellen azon Hét ezer Két száz 

ezüst forintokbul álló adósság, mellyel az a Palotai 

Szent Héromság Czim alatti Patika árában Nemes J<arevits 

Ferentznek mint eladónak l835ik Esztendei November 29én 

Palotán költ Szerződése és adós levele szerént tartozik," 

1194 ! Az 1837, junius 19-i. Emlékeztető J<özgyülés 1411 
L. J 

pontja alatt: "Würfl József ura Megyebeli Szabadságos 

Orvosi Szerárusok egyikének elesmértetik,"[195] 

A megy.i--erlg@<lél.v-éve"J fel ?iJ l.iJ:_o_t_t_gy~ó_gysJ::Brtár a 
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Helytartótanács engedélyével müködhetett, A soproni Hely

tartótanács az ügyiratokat jogi szempontból való megbirá-

1 ás végett a soproni pénzügyi ügyvédséghez tetette át. A 

vizsgálat után a határozat igy hangzott: "A Würfl József 

féle Palotai gyógyszertár jogra vonatkozó ••• irományok-

ból kiderülvén az, hogy BZen gyógyszertári jog még 1813-

ban engedélyeztetett, csupán személyhez kötve nem volt. 

Végre, hogy engedélyezése óta több izben magánjogi szer-

ződvények s át ruház ások tárgya volt-· ezen gyógyszertári 

jog a magyar kir. Helytartótanács részéről gyökös minősé

günek ismertetett e1,·[19~ A gyógyszertár átruházását 

1837,december 19-én jóváhagyták. 

Würfl József gyógyszertárát 1867, junius 22-én eladta Ember 

Jakab gyógyszerésznek. 1867. julius l-én tartottBizottmányi 

ülésről jelenti az alispán: " ••• a főorvosi. jelentésből ki.-

tünvén miszerint Ember Jakab minden e célra szükséges kel-

lékekkel bir ezen gyógyszertári tulajdonjog körül sorszám 

változás ellen itt semmi kifogás nem tétetett," [197] 

1873-ban a gyógyszertár tulajdonosa Gömbös Antal 

9yógyszerész. Dr. Pi.llitz Benő megyei első főorvos VGszp-

r·émben 1873, áprl.li.s 2l···én kelt jelentése szerint Gömbös 

Antal 26 éves l<emenesmihályfán szi.lletett, oklevelét Pesten 

1869,december 3-án nyerte, Gyógyszertárét valódi joggal 

bi rj a. 

1877-beffes---J.ö?H..,ban Gömbös László szerepel a kimuta-



39. ébra. A vérpalotai gyógyszertár officinéja 
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tásban, aki 1844-ben Kemenesmihályfán született, gyógy

szerészmester, oklevelét Pesten 1871. julius 10-én sze

rezte. Tehát testvérek voltak. 

1879-1881-ig ismét Gömbös Antalt jegyzik az évköny

vek. 1882-től 1891-·ig Krosetz Gyula a gyógyszertái- tu

lajdonosa. 1890-1891-ben tőle Posevitz Gusztáv béreli. 

1891-ben Rochlitz István lett a gyógyszertár tulaj-

donosa. Veszprém megye alispánja 3321/IV. 39:3 sz. alatt 

jelenti a Belügyminisztériumhoz, • ••• hogy a várpalotai 

gyógyszertár a Szentháromsághoz van címezve és, hogy ezen 

törzsjogu gyógyszertárt 1891, évi november hó 11-én Roch

litz István Krosetz Gyula gyógyszerésztől szerezte meg." 

198 Ugyancsak Véghelyi jelenti: ·· ••• a várpalotai gyógy-

szertárt a tulajdonos Rochlitz Istvántól Friedmann Mór 
1 ' 

okleveles gyógyszerész bérbevette," ll99j 

1897-ben a bérlő Lange Viktor, 

1898-ban vásárolta meg a gyógyszertárat Farkas Kál-

mán gyógyszerész, A palotai gyógyszertár jó hire terjed. 

Itt készül Dr.Rutsek Pál hurutoldó teakeveréke [200]. 

1917-től Farkas János vezeti a gyógyszertárat. 1950-

ben az államositáskor tőle vette át a gyógyszertár vezeté-

sét Penkert Sándor gyógyszerész, a gyógyszertár 7/39.sz. 

alatt müködik. 
e ' 

A gyógyszertár officináját al39, ábrajmutatja. 
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4. Devecser·. 

Devecser· ismer·etlen személynévből származi.k a x~xr. 

századból. 

Középkorban a falu elpusztul. A terület a Csoron csa-

lád birtokába kerül, ők épittetik meg várát. A török elle

ni védelem fontos pontjává lesz 1539-ben. Ekkor már for

galmas hellyé épül. A királytól három országos és szombat 

naponként hetivásári jogot kapott. Birtokosa a Csoron 

család után a Nádasdy család. A várban laktak, hatalmas

kodtak, fosztogattak. 

A XVIII,században az Eszterházyak Devecsert f'ápához 

csatolták, azzal együtt, mint hitbizományt kormányoztólc. 

A népesedés fokozódik. 1741-ben feljegyzik chirurgusót 

a nemesek között. 177.3·-ban lesz mezövórossá, A To1·na pa·

tak kiöntései nagy k~rokat okoznak a mezőgazdaságnak, 

A XIX. század közepén virágzó állattenyésztése, szar

vasmarha, juh tenyésztése jelentős. A lakosság 30 %-a 

i.parbó1 él: csizmadiak, takéicsok, szúcsök. l<i.skereske·

déssel i.s foglalkoznak. Devecseri j á1·és székhelye. r1Llem·

lék kastélyát 1890 körül restaurálták, Voyta Adolf pápai 

müépitész épitette második emeletét. 

Gyógyszert:\r felálli.tásc1ért 1834·-·ben folyamodtal:. 

"Szentháromség" gyógyszertár 

Devecserben egy gyógyszertár alapitéséról el6ször 

az 1834; mé}ü-s--5. megye ll<'.1-Sl<:ozg'jü-1-és 581. pontja alatt 
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határoznak: "Devetserben felállitandó patika eránt Molik 

József Sümeghi és Graf Vilmos Pépai Patikáriusok folya

modásaikra a jelentés beadatván Devetser Mező Vérosban 

a Patika szüksége el.ismertetvén az Irományok a Helytar

tó Tanátshoz felküldetnek." [20~ 
Dr.Cseresnyés Séndor megyei 2-ik Physicustól bekért 

véleményes jelentésből kitünik, hogy "a Devetseri Járás 

hatér lakosait ez ideig a Sümeghi, Veszprémi, Pápai és 

Kis-Czeli patikák, annak Középpontja helységeit pedig 

Puppos Károly járásbéli, Fritz Antal Somló-Vári, Rédel 

József Sümegh·-Rendeki Seb-Orvos urak házi.pati.kájok orvos-· 

ságokkal, ugy ellétták, hogy azok ellen panasz közönséges 

helyen nem tétetett, sem a Devetseri jár~sra nézve Patika 

szükséges volta nem jelentetett." Ezért ugy véli, hogy 

"Anya Pati.kés nevezet alatt egy kevés és csak némely kö

zönséges porokkal sáfárkodni induló Patikárius meg nem él-

het, patikét esztendőről esztendőre virégzésban nem tart-

hat, egy patiks1jéíval szélesebben kiterjeszkedő Patikérius 

pedig, kinek több mennyiségü elpérolgott, megsavanyodott, 

megpenészesedett orvosségai ugyis kiszóratésra itéltetnek, 

mint kárvallott megsem élhet •• ," Ő ezért t3mogatja Gráf 

Vilmos és Malik József szandékát, akik "Filialis Patikót" 

kivánnak felállitani. Közülük is Gréf Vilmos gyógyszerészt. 

[20~ A jelentkezőknek az uraság kegyeit és beleegyezését 

rnegJseJl.et_t 11yerniük, ami ebben az esetben nem volt köny-
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nyü feladat, hiszen gróf Eszterházy Károly ekkor már 

igen nagy ur volt, és Pozsonyban élt. A hozzé irt le-

veleket, folyamodványokat és válaszokat mellékletben 

közlöm. 

A felterjesztett kérelmekre érkezett helytartótan~-

csi választ az 1834. julius 30. napján Veszprémben tar

tott Kis Gyülés 1:370.sz. alatt ismerteti."A Oevetseri 

Patika felállitására folyamodó Malik József SUmeghi, s 

Graf Vilmos Pápai gyógyszerárusok esedező Leveleikre visz

szai ratik, hogy mivel Devetserben egy Patikának felálli-

tása szükségesnek találtatik, ugyanezen közhírré adatván 

alkalmatosság nyuj tasson arra, hogy kitanult, de még sa -

ját Pati .. kát nem biró Gyógyszeresek magokat a Pati.ka el-

nyerésére jelenthessék, s ezek közül az Uradalom vélaszt

hasson." [ 20:3] 

Az l.835. márci.us 9·-i Emlékeztető Közgyűlés 484.pont-

ja alatt ''Devetseri Patika eránt az Uradalom nyilatkozá-

, r· ·1 
sa elvaratik." , 204J 

Az 1835. junius 22-i Emlékeztető Köz-·Gyülés 1265. 

pontja alatt felolvassák az Uradalom nyilatkozatét: "mely 

szerént Patikériusnak Fritz Antalt, ki már tulajdon házét 

mesterségéhez alkalmaztatva nagy részben Oevetserben fel 

is építette - választotta; az Malik József Sümeghi Gyógy-

szerár·usnak a folyamodásával együtt a N.M.M.l<,H. Tanáts·-· 

mik .. .<"!l$z:ato~s<Jf1 felterjeszteni rendeltetik."! 20~ l., J 
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Az 1835. augusztus 28, és szeptember· 12-i l<i.s Gyü·-· 

lés 1803. pontja alatt: "Mégis a N.M.M.K.H. Tanéts f.é. 

Szt. Jakab hava 131k az 21187.sz. a költ K. Intézetében 

tudósitja a ~!egyét a f.é. Junius 22röl felterjesztett 

Irományok visszaküldésével, hogy kitanult és Diplomati-

cus Paticarius Fritz Antal által Devetserben egy Patiká-

nak feléllithatása megengedtetik- azon hozzá adéssal, hogy 

az emlitett Fritz Antal az óltala felállitandó ?etikának 

el nem adhat ás áról ér tesi ttessen." , 206 -'~4o. ábra/ 

Fritz Antal 1872-ig birta a gyógyszertárat. Halála 

után a "tulajdonos Balogh Ignácz okl.gyógyszerészmester, 

aki a gyógyszertárat Fritz Antal urtól örökölte. 

Gondnok: Traxler Gyula ur okl.gyógyszerész bérletbe vette 

1879-ben, a tulajdonos ur törödöttsége miatt adatvén bér-
, 1 

be, Segéd, gyakornok nincs." rol 
Balogh Ignác halála után 1891-1911-ig özv.Balogh 

Ignácné Raák Gyula gyógyszerésszel kezelteti a gyógyszer

tárat. 1911-1950-ig Balogh Mihály a gyógyszertár tulajdo

nosa. A gyógyszertár forgalma fellendül. 1929-töl fiók 

gyógyszertárat nyit Somlószöllösön. 

5. 6_ megye teruleté!:!_ muködő gyó1wszertárak alap~ 

séra és müködésére vonatkozó adatok 

A fenti gyógyszertárai: részletes vizsgálata utén a 

· ma'f)ye te rüle.t-é.fl--l-év-lí-t1ibbi_g'l_ó_g'J5_2".!l_L!~Lél_da t a i t a: X)(. 
' 





xx.$z. táblázat 

i 
~ ~ ~ 

A tylaJdonjog változásának vizsgálata Veszprém megye egyes gyógyszertáraiban, a gyógyszer-

tár.k tulajdonosai, kezel5i, bérl5i /1740-1950/ 

Gyó~yszertár 
helte, neve 

í 
Pápa 

"Artny Sas~ 
Meg. ált6" 

"Válrosí." 

Pápa 
"Gránátalma" 

Jogvisz. 

Alapit,év 

1740 

reál 

1757 

reál 

Id5 

1740-1775 

1775-1813 

1813-1830 

1830-1835 

1835-1843 

1843-1862 

1862-1868 

1868-1878 

1878-1881 

1881-1882 

1883-1889 

1889-1890 

1890-1900 

1900-1942 

1942-1950 

1757-1950 

Tulajdonos 

? 

? 

Bisitzky Ignác 

Graf Vilmos 

Zink József 

Mórv Antal 

Röszler József 

Szabó Sándor 

Baranyai Is tv én 

Kezel5 

Baranyai István örökösök Techet Adolf 

Techet Adolf 

Tecnet Adolf örökösök Mers1ts János 

Karlovitz Lászlóné 

Karlov1tz Adolf 

Karlov1tz Adolf és 

Karlovitz László 

Bérlő 

Iliés Elek 

Irgalmas Rend 1757-
1788-

Elseany Márton 

Restitutus Nushold 
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Gyógyszertár 

hely!e, neve 

PépJ 
"G~~nátalma" 

;Jogvisz. 

Alapit.év 
Idő TulaJdonos 

1800-
1832-
1835-
1857 -1862 
1862-1870 
1870-1884 
1884-1889 
1889-1890 
1890-1893 
1893-1899 
1899-1902 
1902-1905 
1905-1906 
1906-1910 
1910-1913 
1913-1914 
1914-1916 
1916-1920 
1920-1925 
1925-1926 
1926-1936 
1936-1937 
1937-1939 
1939-1943 
1943-1946 
1946-1949 
1949-1950 

Kezelő Bérlő 

Vlaibl Barnabós 
Rehor Zephir 
Kopeczkij Kajetón 
Maisch Tóbiás 
Kollányi Szeverin 
Kari terlór Vilmos 
Kovacsik Ernő 
Csincse ra Bé da 
Mézes Rupe rt 
Krach RurJol"f 
König Levin 
Halász Antal 
Hindelang Modest 
Halász Antal 
Majtán KaJetán 
szu romi ;Jeromos 
Kapés Ákos 
Hiebsch Dezső 
Piszke r Valér 
Topona ry Ede 
Kacsur Bertalan 
FaJcsek ;József 
Nyerges Gyula 
Ujhelyi Endre 
Ujhelyi Gábor 
Iv:i.ty Métyós 
Aporfi Ferenc 
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Gyógyszertár 

helye, neve 
1 

Pápá 
"Ör.ngyal" 

1 

1 

1 

Páp• 
·s~Int Anna" 

Ves±prém 
11 Felkete Sas" 

1 

;:Jogvisz. 

Alap1t.év 

1884. 

személyi 

Idő 

1884-1933 
1933-1950 

1906 1906-1926 
személyi 1926-1950 

1747 
reál 

1747-1775 
1775- ? 

? -1787 
1787-1790 
1790-1800 
1800-1801 
1801-1828 
1828-1870 
1870-1899 

1900-1904 
1904-1909 
1909-1910 
1911-1929 

Tulajdonos l<ezelő Bérlő 

Piatsek Gyula 
ö.Piatsek Gyuláné 

1933-1938 
1938-1939 
1939-1940 
1940-1945 
1945-1950 

Németh Dezső 
Michna Mihály 

Rezner l<ároly 
Stehling Antal 
Ettl Szaniszló 
Ettl Fr1derica 
Zierczen Mihály 
Zierczen Mihály érvai 
Frantz Ádám 
Frantz György 
Ferenczy l<ároly 

? 

l<osztolány1 Márta 
Giszler Anna 
Pleszkáts Tiborné 

Dr.Peczold l<á roly 

Zierczen Mihály 

Frantz Ádám 

1883-1889 Ferenczy ;:János 
1889-1899 óvári l<álmé\n 

l<ádár Gyuláné 
i<ádár Gyula 
Metzger Ede 
Metzger Edéné 
l<ocsuba Emil 

1899-1900 
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Gyó~yszertár 

helye, neve 

Veszprém 
' "Fekete Sas" 

1 

veJzprém 
"AJaíw Oroszlán" 

::Jogvisz. 

Alapit.év 

1804 
reál 

Idő 

1929-1950 

1804-1812 
1812-1862 
1862-1868 
1868-1884 
1884-1899 
1899-1910 

1910-1939 
1939-1944 
1944-1950 

TulaJdonos l<ezelő Bérlő 

l<ocsuba örökösök: 

ö.l<ocsuba Emilné 
l<arabélyos Endréné 
ö. Mencz l<á rolyné 
dr.Lászay Gézáné 

l<unczy ::János 
Szente :Jakab 

1929-1936 
1936-1950 
1942-ben 

l<ocsuba Elemér 
l<arabélyos Endre 

Mátyus Bálint 

Szente ::Jakab özvegye Szabó Sándor 

Szente Károly 
Szili H. Pál . 
Szili H.Pál özvegye 

1899-1902 
1902-1905 
1905-1909 

Czermák Lipót 1935-1944 
ö.Czermák Lipótné 
ö.Czermák Lipótné 
J<e rbol t Dániel 
l<e rbol t l<o rnél 

Lukócs LBJOS 
Velcsey István 
Csepcsányi Lehel 
l<orbolt Déniel 
l<erbolt Déniel 
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Gyógyszertár 

hel~e, neve 
1 

Ves2Íp rém 
1 

"Pádua1 Szt.Antal" 

VesJprém 

"Őrlngyal" 
- 1 
VárJalota 
"Sz$ntháromság" 

1 

::Jogvisz. 

Alapit.év Idő 

1907 1907-1910 

él .1910-1920 szem yi 

1920-1935 
1935-1950 

1910 1910-1928 
SZl)mélyil928-l945 

. - 1945-1950 

1813 
gyök reál 

fiók 

1813-1814 
1814-1830 
1830- ? 

? -1836 
1836-1867 
1867-1873 
1873-1881 
1881-1891 
1891-1898 

1898-1917 
1917-1950 

Tulajdonos Kezelő 

Ackermann Gyula 
ö.Ackermann Gy-né 

1910-1917 
1917-1920 

Földes LSJOS 
Földes Lajos özvegye 

1935-1940 
1940-1950 

Ince Kálmán 1927 
Hajnóczy György 
Hajnóczy Aladár 

Braun Ferenc 
Schőnvizner Ferenc 
Karev1ts András 
Karevits Ferenc 
Würfl ::József 
Ember ::Jakab 
Gömbös Antal 1877-1878 Gömbös László 
Krosetz Gyula 1890-1891 
Rochlitz István 1892-1897 

Farkas Kálmán 
Farkas ::János 

1897-1898 

Bé rlll 

Ince l<á roly 

Ocsovszky Gusztáv 
Földes LaJOS 

Keserü ::József 
Keresztes Árpádné 

Krisar Aladór 

Posevitz Gusztáv 
F1·iedmann Mór 
Lange Viktor 
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Gyó~yszertár Jogvisz, 

helye, neve Alapít.év 
i " 

DevJcser 1834 
•szJntháromság" reál 

1 

Zi rt 
"Szént Bernát" 

1 
Enying 
"Mebvóltó'' 

i 

1838 
személyi 

1852 
személyi 

Idő 

1834-1872 
1872-1891 
1891-1911 
1911-1950 

1838-1862 
1862-1881 
1881-1900 
1900-1913 
1913-1947 

Tula3donos Kezelő Bérlő 

Fritz Antal 
Balogh Ignác 1881-1884 Traxler Gyula 
ö,Balogh Ignácné Raák Gyula 
Balogh Mihály 

1929-től fiókJa Somlószöllős 

Szigethy Károly 
Vekerle József 
Takácsy Ignác 
Vécsey József 
Raák Gyula 

1911-1913 
1932-1935 
1935-1941 

1941-1942 Dr.Solt Endre 
1942-1947 Raák Endre 

Foltinek Aurél 
Zalay János 
l<ovacsoczy István 
neje Szolnoki Marg1t 

1947-1950 Raák Endre 

1852-1862 
1862-1872 
1872-1882 
1882-1930 
1930-1948 

Trasztyanszky Károly 
Adler Manó 
Adler Manó örököse 

Adler Imre 
ö,Adler Imréné 1930-

1945-1948 

Adler r~:e 

Obermayer Gizella 
Gally Gyula 



XX.$z. táblázat folytatása 

Gyó~ysze rU1 r Jogvisz. 
Idő TulaJdonos Kezelő Bérlő 

hel~e, neve Alap1t.éV 
..l. 

Nag~vázsony 1856 1856-1862 Szále Sándor 
"Se~itő Mán.a" személyi 1862-1868 Szále Sándorné Szále Rezső 

1868-1917 ö.Szále Elekné Szále Rudolf 
1917-1945 BőczyGábor 
1945-1950 ö,Bőczv Gáborné Bőcz:y Ilona 

Szettgál 1866 1866-1890 Czira Miksa 
11 Ar nyszarvas 11 személyi 1890-1899 Hrivnyák Elemér 

1892-1898 Zsoldos László 
1899-1910 Stever Isidor 
1910-1917 Dékay Jenő 
1917-1929 Wolf Béla 
1929-1930 Horváth Lajos 
1930-1933 Rebensaft Márton 
1933-1940 Kálnay Zádor 
1940-1950 ö.Kálnay Zádorné 

1940-1944 Tölgyessi Antal 
1944-1950 Rimay Istvtrn 

? -1947 Halmágy1 Szilárd 

1 . 

Siófok 1869 1869-1879 Szigethy Nándor "Sz~ntlélek" személyi 1879-1887 Szabados LaJOS 
1887-1889 Pataky Andor 
1889-1922 Bárdossy Imre 1900-1911 Zsálecz István 

1911-1917 Sz:auer Andor 
1917-1922 Vörös Gyula 

1922-1948 Kotsy Ferenc 
1948-1950 l<otsy Ferenc Kotsy Mária 

Siófok /fürdőt./ 1922 
fiók 

1922-1950 l<otsy Ferenc 



xx.~z. táblázat folytatása 

, 
Gyó$yszertár 

helye, neve , 

Be rMida 
"Angyal" 

1 

Ajk 
"Remény" 

Szilas balhés 
"Őr~ngyal" 

Jogvisz. 

Alap1t,év 

1882 
személyi 

1883 
személyi 

1884 
személyi 

Lov~szpatona 1885 
"őrkngyal" személyi 

1 

Veshprémvarsány 1887 
"Őrlóingyal 

személyi 

Idő TulaJdonos 

1882-1930 Gramanecz Zoltán 
1930-1950 Baranya1 Zs1gmond 

1883-1890 Trexler Jenő 
1890-1917 Trexler Gyula 

Kezelő 

1897-1899 Heisz Imre 

Bérlő 

1917-1945 Trexler Jenő Szilárd 
1945-1950 Heffler Ferenc Pleszkátsné Fekete Emma 

1884-1890 
1890-1934 
1934-1940 
1940-1942 
1942-1945 
1945-1948 

1885-1897 
1897-1917 
1917-1950 

1887-1896 

1896-1938 
1938-1950 

Kovács Nándor 
Kovács Ignác 
ö, Kovács Ignácné' Hcilló LaJ os 
Kovács József Holló Lajos 
ö.Kovács JózsefnéHolló Lajos 
ö.Kovács Józsefné 

Zalán Béla 
Hidasi József 
Bogdándy Jenő 

Takácsi Ignác Babacsy Pál 
1887-1896: Zirc fiókJa 
Stolz Béla személyi Jog 1896 
Márkus Márton 

Michl Aladár 



1 

xx.kz. táblázat folytatása 

Gyó~yszertár :Jogvisz. 
- j 

alap1t.év Idő Tulajdonos Kezelő Bérlő 
helye, neve 

Csö©le 1888 1888-1917 Barbacsy Pól Lakner Géza 
"Isteni Gond- személyi 1917-1920 Ba rbacsy Pál Bakay :János 
visl3lés" 1920-1944 Bretter Dávid Szendrey :József 

1944-1947 Tölgyee1 Antal 
1947 Nem müködik 

1943-1950 Ujhelyi Gábor 

Ugo~ 1898 1898-1910 Sárga Gergely 
"Isteni Gond- személyi 1910-1924 Kosch Ede 
visjlés" 1926 1924-1930 Kováts Gyula 

fiókkal 1930-1933 Wi>llner Rezső 
Pápateszéron 1933-1945 Wallner Rezső örökösök 

1933-1936 Buday :Jenő 
1936-1940 Trexler :Jenő 
1940-1941 Sárközy :József 
1941-1944 Virágh Zoltán 

1945-1950 ö.Wallner Rezsőné 
1946-1950 Virágh Zoltán 

Belia tonf őkaJ ér 1902 1902-1930 Sárközy :József 
"Tu'rul u személyi 

1928 Virágh Gyula 
fiók 1930-1945 Duha Tivadar 

Lepsényben 1945-1948 Duha Tivadar Duha Tivadarné sz.Bors Margit 
1948-1950 Duha Tivadar Berlin Lajos 

-



xx.éz. táblázat folytatása 

Gyógyszertár :Jogvisz. 

hel~e, neve 
l 

alapit,év 

MezŐkomárom 1904 
"őrdngyal" személyi 

1913 8al~tonalmédi 
11 Ba aton 11 személyi 

Cse~ény 
0 Hydiea" 

Várqslőd 
"Szént Antal" 

1 

Bakönyszombathely 
"Madonna~ 

1913 
személyi 

1914 
személyi 

1916 
személyi 

Idő 

1904-1917 
1917-1948 

1913-1926 
1926-1944 
1944-1947 
1947-1950 

1913-1920 
1920-1939 
1939-1944 
1947-1948 
1948-1950 

1914-1924 
1924-1930 
1930-1940 
1940-1944 
1944-1945 
1945-1948 

1916-1945 
1945-1948 

TulaJdonos Kezelő Bé rléí 

Moder Dénes 
Freiszberger Károly 

Raf t Gyula 
Wallner Lipót 

Kertész László /hatósági/ 
Bartha Tivadar, 

Kovácsházy László 
Szuper Imre 
Pálffy Erzsébet Pálffy László 

Wellmann Károly 
Dusa Ernő · 
Boglutz Viktor 
Kemény László 
Szücs Béla 

Oláh Endre /hatósági/ 
dr.Agárdy :János 

Haszonélvező: Kenény László 

Szeiberling Ferenc 
ö,SzeiberlingFné Reitmüller Dénes 

Szabó Béla 

Fónagy Endre 



1 

XX,sz. táblázat folytatása 

6 
1 • 

Gy gyszertár 
1 

hell(e, neve 
1 

Balatonkenese 
"Csillag" 

1 

Haj~~askér . 
"Is eni Gond
vis lés'' 

Dég 

Pápsteszér 
"Megváltó" 

il 

Somlószöllős 

:::Jogvisz. 

alap1t.év 

1918 
személyi 

1923 
személyi 

1923 
fiók 

személyi 
Szilasbalhás 

fiókJa 

1926 
fiók 

személyi 
Ugod fiókJa 

1926 
fiók 

személy1 
Devecser fiók

ja 

Id/5 Tulajdonos l<ezel/5 

1918-1947 sz.Tóth Kálmán 
1947-1950. Sz.Tóth Kálmánné sz. Nényei Vilma 

1923-1950 

1923-1930 
1930-1947 
1947-1950 

1926-1933 
1933-1937 
1937-1944 
1944-1947 
1947-1950 

1926-1945 
1945-1950 

Ovo rszky ::József 

l<ovács Ignác 
l<ovács ::József 
ö,Kovács ::Józsefné 

Kovács ::József 

Wallner Rezs/5 Csikós Ádám 
Wallner Rezső örölcösök 
Szekulesz ::József /önálló/ 
Pitó Mihály 
ö.Szekulesz ::Józsefné ömböl1 Attila 

Balogh Mihály Losoncz Dezs/5 
önálló gyógyszertár Simon Sándor 

Bé rl/5 

Poók Dezs/5 



1 
xx.dz. táblázat folytatása 

Gyógyszertár 

helye,' neve 

1 
Lepsény 

' 1 
„TU!fUlu 

Páp;likovácsi 
Hszbretet" 

Sur 
"Hybiea" 

Nyófrád 
"Ar:any Kalász" 

Jogvisz. 

alapít.év 

1928 
fiók 

személyi 
Balatonfőka

J ár fi 6kj a 

1928 
személyi 

1930 
személyi 

Csetény fiók
ja 

1930 
személyi 

Idő Tulajdonos Kezelő 

1928-1932 Sárközy József l<ilián Béla 

1931-Virág Gyula 
1932-1945 Lehrer Alfréd 
1945-1950 Ouha Tivadar 
1947-ben nem müködik 

1928-1942 Mészáros Imrel939-l941 Grimm Ferenc 

1942-1950 Huszák LaJOS 

Szuper Imre 
m.Pálffy Erzsébet 

Pálffy Lészló 
P6lffy László 

Bérlő 

Pogácsás Illés 
Ujhelyi Endre 

1930-1941 
1941-1944 
1944-1948 VEÍmos Imréné sz.Kenéz Tel!!x:ia 

1930-1940 Barsi Imre 
1931- Nemes István 
1931-1940 Fülöp Zoltán Lambert/b/ 

1940-1950 Csatár Andor 
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táblázatbanjfoglaltam össze. 

A tulajdonjog változásának vizsgálatát végeztem el az 

egyes gyógyszertárak tulajdonosainak, kezelőinek, bér

lőinek feltüntetésével 1700-1950-ig. 

Az adott időszakban Veszprém megye :38 gyógyszertárában 

136 tulajdonos, 7 társtulajdonos, 77 kezelő, 34 bérlő 

volt. 

v. A gyógyszertárak szakmai müködésének vizsgálata 

Veszprém megyében 

Az intézménytörténet kutatás egyi.k fontos kérdése, 

hogy a vizsgált intézmény, jelen esetben a gyógyszertá-

rak a kor színvonalához viszonyitottan milyen szakmai 

feltételek mellett, hogyan fejtették ki mQködésüket. E 

terület gységes feldolgozására a gyógyszerügyi szervezés

tudomány módszerei adnak lehetőséget, igy a külön-külön 

elvégzett egyedi vizsgélódások általánosithatókká válnak. 

A vizsgálathoz a megyei tisztifőorvosi jegyzőkönyvek 

nyujtanak lehetőséget. A gyógyszertárak szakmai müködésé

nek vizsgálatakor először müködésük feltételeit kivánom 

vizsgálni. Ezek egyrészt tárgyi feltételek: helységek, 

berendezések, felszerelés, másrészt személyi feltételek: 

gyógyszerészek, gyógyszertári segédszemélyzet, mint a 

szakmai munkát végzők. 
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1. 6_.!ifJrL.i feltételek vizsgálata 

a./ A gyógyszertárak helyiségei. 

A megye első gyógyszertárai a pépai''Grénétalma"és 

a veszprémi"Fekete Sas"gyógyszertérról 1788. szeptember 

22-én kiéllitott gyógyszertérvizsgélati jegyzőkönyvben 

Kolozsvéry Ferenc fizikus leirésa szerint - jól felsze-

relt, nagyforgalmu patikákra enged következtetni, amely 

officinéval, laboratóriummal, aquariummal, herbariummal, 

eleotuariummal rendelkezett. A veszprémi gyógyszertár 

officina méreteit is közli: 3 m hosszu és 2 1/2 m széles. 

Megjegyzi, hogy a gyógyszerek mennyisége itt kevesebb, 

mint a misericordianusok pápai gyógyszertárában [1ss]. 
A veszprémi "Fekete Sas" gyógyszertár növényszéri-

tója azonban nem a gyógyszertár épületében, hanem a vér

megye-hézón volt. A vármegyei közgyülés 1778, évi mójus 

29-én a helyiségre egy ablakot készittetett a hózipénzt~r 

költségén 156 • Ezt a széritót elődei után Zierczen 

Mihály is igénybe vette még 1794-ben is, amikor mér saját 

hózénél is elég helye lett a drogok széritéséhoz. Tehát a 

gyógyszertár helyiségei nem mindig ugyanazon épületen be-

lül helyezkedtek el. 

Az 1876. évi XIV, tö r-vényci.kk a gyógyszert é rak helyi -

ségeire, berendezésére, és felszerelésére csak éltalénos 

szabályokat mond ki, és azok részletes szabélyozéséra a 
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Az 1B81·-es gyógyszertárvizsgálati jegyzőkönyvek pon· 

tosan meghatározzák a gyógyszertár helyét. A Pápán 1881. 

november 6-án felvett jegyzőkönyv: ''Irgalmas Szerzet 

gyógyszertárának vizsgálatáról 1./ A gyógyszertár hely-

zete: A Pápa vérosi alsó Hosszu utcában, az irgalmas ren-

diek kolostorában." Az officinéról Irja: "Egy nagy terem

ben a ház utca felőli oldalán van berendezve a gyógyszer-

tár, s el van látva czélszerü és tiszta álván 1•okkal, edé-

nyekkel," A következő helyiségeket emli.ti.: "a ~:uhely", 

"Raktárak","Pincze'' és ''Padlás". "Minden helyiségek jól 

berendezvék, tiszták és Czélszorüek".(209] 

A Devecserben 1881, november 29-én felvett jegyzőkönyv 

szerint: "l./ Gyógyszertár helye: Devecser ~lező Vóros Vó-

sórtér déli során fekvő 9.sz. házban." Az officina leirósa 

a 7. p.-ban "A gyógyszertár helysége: A gyógytár az utca 

felé nyiló ajtóval és egy ablakkal ellátott nagy szobában 

van berendezve, ezen tul van a lakós, a mühely és a mate-

riális kamra." "A gyógyszertári mühely, a kamra, pincze és 

[ 
1 padlás jól van fölszerelve és tisztán tartatik." 21~ 

A siófoki gyógyszertárban 1881. szeptember 27-én fel

vett jegyzőkönyv szerint: "l./ A gyógyszertár a Fő utczá

ban egy földszintes házban homlokzattal délnek feszik, az 

ajtó a Fő utczára nyilik, czimezve a "Szent Lélekhez'' - a 

gyógyszerész mult évi igen alkalmatlan és czélszerütlen la

kásba helyez.t-e.el,-ahoJ._dic_s_é_r:_e_t_e-"Len_Qe.I:füJ_clezet.t ki. s gy ó gy-
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tárát is felállitotta. A ''Müterem" igen csinos, eléggé tá-

gas, világos, száraz és tiszta". Továbbiakban "Mükonyhát", 

"Mükamn\t", "Gyógyszerészi Pi.nczét" ."A füpadlás: elkülöni.t

ve a padlás többi részétől elég nagy, szellős, tágas és a 

légviszonyok ellen kellOleg biztos." ~11] 

A Pápán 1885. február 18-án felvett jegyzőkönyv sze-

rint: "l./ Fekvése és czime a gyógyszertárnak: Fekszik a 

gyógyszertár Pápa belvárosában, a Kis térre nyilik, az 

ajtó fölött gyógyszertár felirattal. Czime: "Az Őrangyal-

hoz;'' Az officina itt is ''Műterem" elnevezéssel szerepel 

"tiszta, világos és tágas, egészen ujan és diszesen van 

felszerelve". A "Mükonyha", a "raktár": A raktárba a mü-

terem melletti segédszobából juthatni fel, "A gyógyszc-

részi pincze: A pincze többi részeitől elzárható ajtóval 

teljesen el van különi.tve, száraz és tiszta. "A füpadlós": 

A légviszonyok ellen kellőleg védve van, elegendő világos 

ás szellős a padlás többi részétől elzárható ajtóval van 

elkülönitve." [2121 

Lovászpatonán 1886. junius 28-án, a gyógyszertár fel

állitása ~lkalmával felvett jegyzőkönyv szerint: A ''Gyógy-

szertár fekvése és czime: Fekszik a község felső utcájában 

171.sz. alatt. A gyógyszertár az utcára nyilik dél irányban, 

az ajtószárnyakon Aesculap és Hygiaea jelvényekkel, fölül 

gyógyszertár felirattal, czime "az Őrangyalhoz". A "Müte-

rem~:tiszta, elegend5 vilégos, de egy kissé szük mindazon-
"--- •• „ •••••• „,,_„ ··-~-··· 
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által a czélnak teljesen megfelel. "Mükonyha", "Mükamra": 

a gyógyszerek raktárát a müteremt61 eg; ajtó választja el, 

ide a müteremnek hátsó részéb61 juthatni ••• a raktár ele-

gendő világos és tágas. A "Gyógyszerészi pincze'': A pincze 

az épület hátsó részében van, egészen külön áll''· A ''Fü

padlás": elegendő szellős és az idő viszontagságai ellen 

biztos, az itt elhelyezett számos növényféle gyógyszerek 

papircsomagokban tartatnak, legnagyobbrészt frissen gyüjt-

vék. - Elkülönitve még a füpadlás nincs, s az elkülönitést 

a gyógyszerész megigérte.·(213] 

A varsányi fiók gyógyszertár 1887, február 21-én tar-

tott vizsgólatánél: ''A gyógyszertár a község Fő utczójóban 

fekszik, homlDkzattal keletnek, az ajtó az utczóra nyilik 

fölül gyógyszertár felirattal, czime még eddig nincs. 

A "MLlter·em": elegendő tágas, világos, tiszta. /\ "tiükonyha" 

a k6z6s konyhával kapcsolatban van ••• Külön mükonyhát a 

szük helyi viszonyoknak miatta felállitani nem lehet. A 

"gyógyszerészeti raktár": A müterem hátsó részében van el-

helyezve, a terem előrészétől a hátsó állvány által van 

elválasztva. A ''Füpadlás, pincze nincs, ami szükséges az 

a gyógytárban és raktárban elegendő készletben tartatik." 

Ezek a hiányosságok ugy tünik egy fiók gyógyszertárnál meg

engedhetőek voltak, mert Dr.Kerényi. l<ároly megyei f6orvos 

ezzel zárja vizsgálatát: "Ezzel a vizsgálat befejeztetvén 
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kintve a kezelő gondnok kell6 szakismeretét, lelkiismere-

tességét és humánus jellemét reményleni lehet, hogy a 

gyógyt~rnak kielégit5 forgalma leend." [214] 

b./ A gyógyszertárak berendezése és felszerelése 

A Veszprém megyei gyógyszertárak berendezéseinek 

vizsgálatához a tiszti.or-vosi. gyógyszertárvizsgálati jegy-

z6k6nyvek, leltárak alkalmával felvett irásos dokumentu-

mok mellett a ma is fellelhető berendezési tárgyakat, il-

letve a róluk készült fényképeket használtam fel, 

A Pápai "Gránátalma" gyógyszertár, illetve Patika-

muzeum az egyetlen XVIII. századi berendezésU, szer·zete-

si alapitásu patika, melynek officinája kisebb változta-

tásokkal eredeti berendezéssel fennmaradt. "A gyógyszcrt0-

rat szegélyezi egy tölgyfa szinro festett körállv6ny, mely-

nek fels6 része hat osztályzattal bir, alsó része pedig 

fiókokból áll, A körállványnak lcét ablak k6zti része uveg-

ajtókkal fedett, s magában foglalja az erősebb hatásu sze-

reket, illóolajolcat, diluált savakat és keresztes tinktu-

rákat, Tölgyfa dolgozó asztal 15 fiókkal, üvegajtóval 

fedett sarsbeosztással a különlegességek részére. M0rvány

lappal van fedve.·[222] A táraasztal és a k6rállvónyzat 

intarziás képeit, valamint a falfestménykónt szerepl6 dro

gok képeit eredetiben csodélhatjuk. Ugyancsak eredeti, a 
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sok vitóra alkalmat szolgáltató falikép a porta fel61i 

bejárati ajtó fölött. 

A csöglei "Isteni Gondviselés" 1944, junius havi. 

étadó 1eltéróban szerepel az officina butorzaténak lei-

rása. ''Officina: Puhafa fehérre mézolva, magasséga 

2 m 30 cm, hosszuséga 5 m 10 cm, fent mély 23 cm, lent 

mély 42 cm, fent 4 polccal és 22 ki.s fiókkal, lent 62 

nagy fiók /mérete/ egy kétszérnyu fa ajtóval." [21sj 
A lovészpatonai gyógyszertór officinéjénak butorza-

ta, berendezése: "Egészen uj, igen csinos, fényezett és 

a célnak teljesen megfelel, alól a fiókok 5 soros rend-

bon a gyógyszerek nevével ellótva, s botOsoros rendben,a 

berendezés gondos, a fiókok fölötti álvényokon vannak a 

gyógyszereket tartalmazó Ovegelc, porcellón és fatégelyek 

betOsoros rend szerint elhelyezve, mind a fiólcok ugy az 

üveg edények is a lehető legjobb minőségü gyógyszerekkel 

legnagyobb részt telve vannak, s az erősebben ható gyógy

szerek elhelyezésére az éllvényokkal összefüggő és tel-

jesen elzórható szekrény szolgél, itt vannak az emlitett 

erősebb hatósu gyógyszerek kisebb üveg edényekben clogen-

d6 mennyiségben, minőségileg kifogóstalanok, az edények

re a maxima dózisok ragasztva találtattak. Ily szekrény 

van kétoldalon élvényokkal összefuggésben egészen kéznél, 

s a berendezésük czélszerü. A mOasztal eléggé diszes, van 

„ .• két. .áll.ó ... m.é .. rlag.e egész.B.n_u_j_á.119.P.Q.U:mn .SÍ.!? .V<Oooak több 



·-· 138 ·-

kisebb mérlegek is, melyek mind teljesen biztosak - a 

gramsulyok megvannak és szabélyszerLlek, ezeken kivül kő-

edény és porcellán dörzscsészék, rézmozsár, vasrnozsér, 

labdacskészitő gép, szaru kanál, ezLlst kanál stb. a fel

szerelés teljes." [213JA butorzat leirósét a jegyzőköny
vek szükszavuan adják. 

A pápai "Őrangyal" műtermének butorzata "igen csinos, 

a berendezés igen czélszerü, a diszes élvényokon, melyek 

a terem két oldalót teljesen befoglaljók a gyógyszereket 

tartalmazó üveg, porcellón és faedények, valamint a fi6kok 

öt-öt soros rendben osztályozva, gondosan vannak elhelyez-

ve, a rajta levő felirés betürendet mutat, Van a teremben 

két müasztal mérvány lapokkal, mindegyik müasztal közepén 

van egy-egy álló mérleg, ezeken kivül mindegyik müasztal

hoz külön-külön kisebb, nagyobb mérlegel:, mindegyike tel-

jesen biztosnak találtatott, a gramm sulyok teljesen ki-

egészitve egészen szabályszerűek és biztosak, A müasztalok 

baloldalán alól vannak elhelyezve az üveg, porcellón, vas, 

nickel és réz mércCk- apró rézmozsarak, s a kiszolgáltatás-

hoz szükséges egyébb eszközök, mind kellő rendben és tisz

taságban, A müasztal küloldalán üveg ajtóval zár alatt 

tartatnak a maximal dózisok a tartélyokon ugyan még nin-

csenek róragasztva, de mór meg vannak hozatva és azok a 

gyógyszerész óltal legközelebb róragasztatnak," [212] 
Az , of"f-:Lcá-R<ii---l:JB-r-e--Rtl@z--4~-t---<i~ • -1 b r <ifm<J-t--O-t-;j a', m e ly e n sz é p e n 
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láthatók a kigyófejes téramérlegek. 

Kü16nösebb stilus jegyeket viselt magán a pápa ''Vá„ 

rosi gyógyszertár", melynek 1900-ban a felujités után 

szép bidermeier stilusu officina butorzatónak csiszolt 

rézkeretes éllvényszekrényei ma mér csak mint a pópako

vécsi gyógyszertár officina butorzatának kiegészit6i lét

hatók. 

A veszprémi "Fekete Sas" gyógyszertér kirakatüvegei 

figurélis maratéssal készültek. 

Az emli.tett gyógyszertárakon kívül szerényebb, de 

ízléses, kül6nösebb stílusjegyeket nem mutató gyógyszer

tárak voltak Veszprém megyében. A laboratóriumok beren

dezését a vizsgált korokban polcok, szekrények, asztalok 

alkották, stilusjegyeket nem hordoztak magukon, kizárólag 

gyakorlati igényeket elégítettek ki. 

Az officina. gyógyszertároló eszközei:. Vizsgtilva a 

XVIII. századi üvegtartólyokat, a pápai porcelángyár ter

mékeiként készült porcelán és fajansz tároló éllvényedé„ 

nyeket a pápai "Grónótalma" Patikamuzeumban, a Helyt6rté

neti Muzeum tárlóiban, néhány olyan tégely, amelyet a 

pópai irgalmasok használtak és a gránátalma jelvényt is 

viseli a Semmelweis Orvostörténeti Muzeumban ma is lát

ható. 

A XIX. századi patikaedényekre vonatkozóan a közölt 

j-<Sgyzlíkör:i·)"-11-eJc__c_s;>k_i;JilJ_á no_p_]J t a :J,ji_~gl5at .... ta r .t almaz na k • 
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"üvegdugós, csi.szolt üvegek", "jól zóró fedelü porcellán 

tégelyek" -· az edények feliratai "beégetettek", - vagy 

"keményfából" készültek. 

A XX. századi gyógyszerti1r officinai óllvsínyedényze-

téről a leltóri és vizsgálati. jegyzőkönyvek a nagys:ígon, 

a milyenségen,-Civegdugós por, vagy folyadéküveg, porcelón 

tégely - mást nem közölnek. 

Gyóqyszerkószitő eszközök 

/\ A'VIII. sz~zadban a veszprém:t és p:~pai gyóg}1szc::rt~:r 

felszerelt laboratóriuma bizonyítja, hogy a gyógyszert~r

ban állitották elő a szükséges gyógyszereket: "Acetum'', 

"Aquae" 11 Conservae", "Eleutari.as", "Eli.)<i rium", "Emp1.astrac" / 

''Linimenturae'', "Extractae". Mindezek elöállitóséhoz l:isobb 

és nagyobb retortók, lombikok, retorta alaku desztilláló 

készülék, öntöttvas dörzscsészék, vas és fa mozsarak, cse

rép szürőedények álltak rendell:ezésre [216], 

A XIX. századi laboratóriumi gyógyszerkészitő eszközök-

ről a pápai ''Őrangyal" byógyszertór 1885.február 18-i vizs

gálati jegyzőkönyve a következőket rögziti: "Van benne egy 

lepárló gőzkazán hozzá tartozó hüttő készülékkel együtt. 

Hanauer és Woisontól teljesen felszerelve, Ezeken kivul 

parcellán és czinből készült mensurók 50 köb9ramtól 1000 

köbgrammig, továbbá olvasztó üstök rézből és czinből, a 

rézből kószültek jól czinezottek, ezeken kivül szürletö 

C-SÖYek,_nag.yobb rézmozsa rBk_,-Dla,:j-S.a,:jLó .. , ..... czuko r vágók, ta-
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pasz ken6gép teljes rendben és tisztaságban.·[217] 

A lovászpatonai "Órangyal" mükonyhéja: "Van benne 

egy Volff f.A. és fiai czégt61 való bepérló g6zkészülék, 

rézüstök, vas serpeny6k, ugyan ilyen van porcellénból és 

sziták, rosták, füvágó kések, vas és rézmozsarak, szür6 

edények, mérleg. A konyha külön áll, elegend6 világos és 

felszerelése a czélnak megfelel6. [213) 

A siófoki ''Szent Lélekhez'' gyógyszertárban: ''A mu-

konyhában van egy lepárló vizkazón több kisebb, nagyobb 

réz ser·penyők jól czi.nezve. ·[ 21IJ 

A varsányi fiók gyógyszer·t6rban a r.1i.Jkonyha "a közös 

konyhávaI kapcsolatban van, van gyógyszerészeti czólra 

egy kisebbszeri.J lepárló készülék, elegend6 jó karban van-

nak rézüstök egyesek jól czinezve, vas és réz csészék. 

Szürléshez tölcsérek, mozsarak, szitók, rosták, labdacs

kószit6 gép." Íz141 l J 

Az 1934. évi rende.let a gyógyszer·tóri. laboratórium 

felszerelését gyógyszerkészit6 eszközök, készülékek és 

edények vonatkozásában el6irta. Kitün6en felszerelt la-

boratóriuma volt a pápai "Városi gyógyszertár a liegvól„ 

tóhoz", a pápai "Gránátalma'' és a veszprémi "Fekete Sas" 

gyógyszertéraknak. A rendelet egységes vógrehajtés~nak 

gátat szabott a tulajdonosok anyagi helyzete. 

Gyógyszervizsgél6 eszközök és reagensek a laborató-
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Az 1881. évi. gyógyszervi.zsgálati. jegyzőkönyv alapján 

a pápai "Gránátalma" gyógyszertárban "az önsuly meghatáro

zására szolgáló készülék jó állapotban van Maiszner sze

rint. A vagyi kémsze r·ek és elői rt készülékek megvannak," 

218 A pápai "Őrangyal" gyógyszertárban 1885.február 18-

án: "a könyebb és nehezebb folyadékok meghatározásához szol

gáló ar·eométerek jó karban megvannak. A vegykémszekr·ény tel

jesen felszerelve kéznél van és kifogástalan.• [ 217] 

A siófoki •szent Lélekhez" gyógyszertárban 1881.szep

tember 27-·én: "Jó állapotban van a Meiszner féle önsuly meg

határozó készülék, az előirt vegyszerek tisztán találtat-
r l 

tak. "L 2111 

A lovászpatonai "Őrangyal" gyógyszertárban 1886.junius 

27-én: "A nehéz és könnyü folyadékok megmérésére van kéz

nél egy areométer 0700-1000 Fp. l5C 0 jelzettel, fokokr·a 

felosztva,egészen uj és egy alcoholométer jó karban. Vegy-

kémszek rény: teljesen felsze r·elve kéznél van, a Mai sz ne r 

féle készülék, üveglombik, chlor, tömény fejlesztő készü-

léki üveg botok, tölcsér, üveg csövek vannak készletben.· 

L213 J Kivételt képez a varsányi. fi.ókgyógyszertár, ahol a 
r- 1 

fajsuly mérlegek az anyagyógyszertárban tartatnak l214j• 

A gyógyszerek vizsgálatához nélkülözhetetlen "szak

mány könyvek", mint a magyar gyógyszerkönyv, függelék és 

legujabb árszabvány "mi.nden gyógyszertár·ban kéznél van." 

,_........... . -A-si-ófoki--{Jyi>.g.y.szert.ác.e.mtüJ.e.t.í __ u!"l. van J, á tva jól be üve -
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gezett könyvtárTal." [ 211 j Kivétel ismét a varsányi. fiók 

gyógyszertár: "Magyar gyógyszerkönyv és árszabvány: még 

ez után fog beszereztetni.', ezzel az anyagyógyszertárból 

fog haladéktalanul elláttatni, erre a gyógyszerész szin-
r . 

tén utasittatott." l214i 

Anyagraktár /szerkamra, camera materialis/ felszere

lése: A raktárak leirásénál az 1800-as évek gyógyszertér

vizsgálati jegyzőkönyvei. többnyire ezt i.rják: "A raktár 

a gyógyszerek mindenféle nemeivel kellőleg fel vannak sze

r·elve, amelyek jól olvasható feli résokkal ellátva, üveg 

edényekben, tégelyekben és fiókokban tartatnak." 

A pince .f Agua rium/ felsze r·elése: 

A lovászpatonai gyógyszertár gyógyszerészi pinczéjé-

ben a "ber·endezés czélszer·ü, az itt készletben levő szerek 

u.m. olajok; szeszek, savak, zsirok, kenőcsök egy ezen 

czélra készitett álványon üveg, porcellén és kőedényekben 

vannak elhelyezve és ugy mennyiségileg, mind minőségileg 
r 1 

a kivánalmakat kielégitik." i 21:3 I 
' ' 

A pápai "Őrangyal" gyógyszertár pincéje: "Száraz és 

tiszta, az itt elhelyezett tincturák, aetherek, illó ola-

jak, kenőcsök, szeszek, savak bő készletben vannak és mi

nőségileg kifogástalanok." ,212j 

Az 19:34. évi. rendelet szeri.nt a pincében lehetett tá-

rolni a gyulékony anyagokat, robbanásmentes tartályokban, 

tömény savaket--Sa" sze k r-án-y-hen_,__f_o.szf.o r.t. . .bád og t a r t él y ba h e -
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lyezett vizzel telt üvegedényben [219. 

A feltárt adatok alapján a gyógyszerészi ~incében más 

eszközöket nem tartottak. 

Herbarium /gyógynövény raktár·', füpadlás/ felszerelése: 

Az egyes gyógyszertárak füpadlásai elég nagyok, tága

sak, a l.égviszonyoktól kellőleg b:!.ztosak, szellősek. Ilyen 

és hasonló meghatározésokat alkalmaznak a vizs:,,iálati. jegy

zőkönyvek. 

A pápai "Őrangyal" gyógyszertár füpadlásán "elegendő 

mennyi.ségü és jó mi.nőségü növény anyagok feli rásokkal el
. l 

látott ládákban és papi.r csomagokban tartatnak." i 212; 

A devecseri "Szentháromság" gyógyszertár 1881.november 

29-i vizsgálati jegyzőkönyve: "Az itt elhelyezett növény

félék papircsomagokban és vászon zacskókban elegendő meny

nyiségben készletben tartatnak. Frissen gyüjtvék és jól 

száritvák." l210J 

A tárgyi feltételek vizsgálata során megállapitottam, 

hogy a vizsgált időszakban a megye gyógyszertárai rendel

keztek az alapvetően szükséges gyógyszertároló és gyógy

szerkészítő eszközökkel. A gyógyszertárak felszerelése nem 

volt egységes, melynek oka, hogy e szakmai követelmények 

nem kivántak meg egységes elvárásokat 1934-ig. A gyógysze

részek gazdasági helyzetében mutatkozó különbségek sem 

tették lehetővé a gyógyszertárak egységes felszerelését. 
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2. A személyi feltételek vizsgálata 

A levéltári kutatások alapján feltárt adatok szerint a 

pápai misericordianusok patikája már a XVIII. században, 

alapitásától kezdve segédszemélyzettel rendelkezett. 

Az Irgalmas szerzet, mint tulajdonos 1757. julius 28-án 

Fráter Elseany Márton gyógyszerészt és Frater We1s Gerard 

algyógyszerészt a többi. kórházi szerzetessel és a legszük

ségesebb szerekkel küldi. Pápár·a. Az 1'788. szeptember 22-i 

gyógyszertárvi.zsgálati. jegyzőkönyv Frater Restitutus Nushold 

főgyógyszerész mellett Frater Nicasius Schöffer· algyógysze

rászt emliti .• A próvisor mellett tehát okleveles gyógysze

részsegéd is müködött a "Gránátalma" gyógyszertárban. 

Mellettük laikus testvér végezte a"törő"munkáját. 

A polgári tulajdonjogu veszprémi. "Fekete Sas" gyógy

szertárban az 1787. január 9-én tartott vizsgálatkor a tu

lajdonos özvegye Ettl Friderica provisorként alkalmazta 

Zi.erczen Michael gyógyszerészmestert, "Lehr-Jung"-ként Ig

natz Leutenberger gyakornokot, Itt tehát okleveles gyógy

szerész provi.sor mellett szakképzetlen gyakornok dolgozott. 

1873-ban Dr, Pilli tz Benő megyei első főorvos ki.muta

tása alapján a megye tiz gyógyszertára közül 4 gyógyszer

tár· tulajdonosa okleveles gyógyszerészeket alkalmazott: a 

veszprémi "Fekete Sas", a veszprémi "Arany Oroszlán", a 

pápai. "Megváltó", a nagyvázsonyi "Segi tő Má ri.a" gyógyszer-

··t-árai<~ i:z-ur-óbbi-i:-, mi1rt----go-m!no-kot alkalmazta Szále Elek 
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özvegye. Nem okleveles gyógyszerész segédet alkalmazott a 

várpalotai "Szentháromság", a pápai. "Megváltó" a pápai. 

"Gránátalma" és a siófoki "Szentlélek", tehát 4 gyógyszer

tár. Gyakornokot három gyógyszertárban alkalmaztak. 

Egyetlen olyan gyógyszertár sem volt a megyében, ahol 

gyógyszerésztulajdonos mellett gyógyszerész, gyakornok és 

segéd is dolgozott volna. 

Az 1881-es gyógyszertár vizsgálatijegyzőkönyvek a 

gyógyszertárak nem megfelelő létszámáról nem tesznek em

lítést. A gyógyszertárban alkalmazottak száma szorosan ösz

szefi.lgg az adott terület gazdasági helyzetével, a gyógyszer·

tár forgalmával, nem utolsó sorban a tulajdonos anyagi hely-

zetével. 

A vizsgált időszakban a megye gyógyszertárainak szemé-
r 

lyi adatait alXX. táblázat1mutatja be. 1700-1950-ig 38 

gyógysze r·t árban 111 okleveles gyógyszerész dolgozat t a 

gyógyszertártulajdonosok mellett mint bérlő, illetve kezelő. 

A gyógyszerkészítés munkáját gyakorlatilag a peg~dek végez-
~.:.r-i P·{O-f.1,-9,J..,-...... :,_ ctrJ-b(~t,t 

ték. A gyógyszertárakban si.lrün cserélődtek. AVtulajl:lonosok ';tJ.,,,.,-

legtöbbször csak felsőbb utasításokra fogadtak maguk mellé 

alkalmazottakat, nem bi.rták hosszabb i.dőre az anyagi. meg-

terhelést. A falusi. gyógyszertárak tulajdonos gyógyszerésze 

éppen ezért csak néhány hónapra, vagy egyáltalán nem tudott 

alkalmazottat tartani. A legtöbb segédet foglalkoztató 

.. g'{Ógy.sz.e . .r .. .t.ár a pápai "Gránátalma", am.yesz:prénü "Fekete Sas" 
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és •Arany Oroszlán" voltak. 

A vizsgálati. jegyzőkönyvek szerint a megye gyógyszer

tárai. kivették részüket a gyakornok tartásból', s igy a 

gyakorlati oktató munkábóli az utánpótlás neveléséből, 

állandóan készenlétbe lenni és pontosan dolgozni - ez volt 

a nevelési. elv. 

A gyógyszertári segédszemélyzetre forditott kiadások

ról közöl néhány adatot a pápai "Gránátalma" gyógyszertár 

számadáskönyve, melyet 1885-1927-i.g vezettek. 1885.márci.us 

3-án 54. pont alatt Pataky Zsigmond növendéknek utiköltség

ként 4o forintot fizettek ki, 1885. szeptember hóban 212. 

folyószám alatt gyógyszertári személyzet élelmezésére a 

gyógyszertári napló szerint 300 forint átadatott. 1924. ju

lius hóban 467, pont alatt "Gyógyszerészgyakornok vizsga

dija 265.20 korona." 1925. február hóban 96. pont alatt 

Jeleny Béla tanuló fizetése 191,80 korona. 1920.december 

hóban 589. szám alatt "Munkásbiztositó pénztár Pápa 4 • 

• • • 53,38 korona, 596. szám Laboránsnak 250 korona". [220J 

A már· általam ismertetett Pápa "Városi. Gyógyszertár" 

1919. április 25-i leltóra[/2 sz. melléklet/-tudósit ben

nünket a gyógyszertár személyi ellátottságáról és az al

kalmazottak keresetéről. 

Kapossy L.: Pápa vár·os egyetemes lei.rása 156. olda-· 

lán közli az 1894-ben végzett statisztikai adatok alap

ján ~ ... .az ... --ér-t.elmiségi_ío~Lalkoz-<fi_s_u_ak_J5i:i.z.i:i .. tt ..... i'l .. gyó gy sz e r ész 

'! 
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fizetését, mely a közjegyző legmagasabb fizetése után a 

második helyen állt. Pápán a kimutatás szerint 3 gyógy-

szerész van, évi jövedelmük összesen 12.200 korona, az 

1 főre eső átlag évi. jövedelem 4.066 korona r.ggi1 
L J o 

Az egyetemi. végzettséggel rendelkező gyógyszerész a 

vizsgált korszakban a város, falu vezető értelmiségéhez 

tartozott. Társadalmi kapcsolatait, vezetőszerepét azon

ban csak részben köszönhette végzettségének,inkább a jó

m6du polgár társadalmi sulyának. 

3, A gyógyszertárak gyógyszerellátó tevékenységén~ 

~sgálata 

A gyógyszertárak gyógyszerellátó tevékenysége magába 

foglalja a gyógyszerek beszerzését, készítését, kiadását, 

a gyógyszertárak szakmai müködésének adatait. A levéltári 

források e tekintetben a legszegényebbek. Ennek oka a 

gyógyszertár magántulajdon jellegéből fakad. A nyilván-

tartások: pénztárkönyv, méregkönyv, defektuskönyv, szám

lák, receptek, a tulajdonosnál maradtak, idővel megsem-

mi.sültek. Igy csak részadatokra támaszkodhatunk. A gyógy-

szertárvizsgálati jegyzőkönyvek, a "Gránátalma" gyógyszer

tár 1885-től vezetett számlakönyve, kontóskönyve, a pápai 

"Szent Anna", az ugodi. "Isteni Gondviselés", a pápateszé-

ri "Megváltó" 19:30-as évektől vezetett mér·egkönyvei, a 

becsaTöl"""t receptei< szolgálta e 11al<"<lLlcrtukai: a-vizsgálathoz. 
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A XVIII, században működő gyógyszert árakban a gy ógy-

szerek kiszolgáltatása az orvos, vagy chirur·gus által kiál

litott rendelvényre és természetesen szabad kereskedelmi 

formában történt. A gyógyszerek elkészitése az 1788.szep

tember 22-i pápai "Gránátalma" gyógyszertárvizsgálati jegy-

zőkönyve szer int a "Pha r·macopea p rovincialis anni.s 1780", 

a "Dispensatorium Vienense", a "Dispensatorium Würtenber-

gense" követelményeinek megfelelően történt. A gyógyszerek 

árait a "Taxa Posoniensi.s 1779" szeri.nt állapitották meg. 

Vezették a defektus könyvet, példaként idézem a gyógyszer

tárban előállitott gyógyszerféleségek vizsgálatét: ''Acet11m: 

DestillatuQ, Theriacale, Ruttae, Rosmarinum- aller gut; 

Aquae: Destillatae Sambuci, Hysopi, Menthae, Citri- gut; 

Conservae: Fumariae, Nesturtii, Rosarum, Menthae, Melissae, 

sind gut; Electuariae: Diascoridae; Elixirium: Visceralc, 

Stomachicurn, Vitriol1 gut; Emplastra: űberprűft über Phar-

macopeae provincialis-sind gut; Extracta: Chiniae aquosum 

und spi.rituosum Amsra stomachica, r·1enthae űber Fumariae 
í -1 

grarninis guter Consistem und gut,"l223! 

Igen jelentőseknek kell tartanunk a gyógyszertárak hi

telforgalmét i melyet a gyógyszerész, mint hitelező anyagi 

bi.ztonséga tett lehetővé. A megyegyűlési jegyzőkönyvekből 

már ismertetett módon a vármegye szegényeinek, raboknak, a 

megyében állomésozó katonaságnak ingyenes gyógyszerelláté

s-a-;-minnryy köz gy óg'{sZBT--ei-3..-á't-lisa--tigyvalűsul t meg, hogy a 
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gyógyszertár gazdasági évenként összesitette a vényeket, 

bemutatás után a gyógyszerek értékét a Helytartótanács 

felülvizsgálta és az ellenörzés után a megyei kasszából 

ki.fizették. Példaként emli.tem az 1805. évben Frantz Adám 

veszprémi gyógyszerész és Vaibl Barnabás pápai Irgalmas 

rendi gyógyszerész részére kifizetett 216 forint 26 kx -

/lásd :f 4. ábra/. Eszeri.nt a pápai Irgalmas gyógyszertár 
l -

3-szoros forgalmára következtethetünk. Másik példa a 

veszprémi "Fekete Sas" és a pápai "Arany Sas" gyógyszer-

tár, pápai. "Gránátalma" gyógyszer·tár részére az 1820. 

szeptember 28-i Kis Gyülés 6. pontja alatt:"a Helytartóta-

nács a Patikáriusok követeléseit kifizetni rendeli, Jele-

sen Frantz Adámé 181 forint 57 kx-ban, Bisitzky Ignátzé 

192 forint 4 kx-ban, Pápai Misericordianusok Patikájának 

96 forint 16 kx-ban hagyattak meg." Ennél a példánál a 

forgalom csak fele akkora a "Gránátalmá''-ban, mint a másilc 

két gyógyszertárban 224:. 

A "Gránátalma'' számadáskönyvéböl következtethetünk a 

XIX. századi forgalmára. Évenként kötve,havonként, naponta 

sorszámozva ismer·teti a bevételek és kiadások értékét. A 

havonkénti összesités utolsó pontja a gyógyszertár jövedel-

me könyv szerint, melyet minden h~ban_~q fq~intnak vesz. 
Á-"f(i ,µ._ ,_,,.Á.A..1\~ 

Ez az összeg a készpénz forgalmM'{je'1ölhette. 

A gyógyszertár összes havi jövedelmére az 1885. október, 

.no1.r.em_be_r, __ c;lg9ember, 1986. január összesi.téseket hozom fel 
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1885. október november december 1986.január 
-

Bevétel: 686,31 922,18 865,40 870,81 Ft 

Kiadás: 452,58 401,94 448,60 845,85 " 

t1ive1 a kimutatás egyik hónapról a másikra átviszi a pénz-

táí'i. maradványt, igy megtudjuk az 1866. január havi. össze·

sitésnél, hogy "Pénztári maradvány 1885. évi december hó-

1 l 
8.331,26 f,or·int." L225i Ennyi volt tehát a gyógyszer-

. l"t"iv~~ 'J~„Jrirt~<Ái tár egy év1. 44 -me._ 

XIX. századi polgári gyógyszertárak évi forgalmáról 

tudósi.t a lepsényi gyógyszertár létesi.téseko r bekért enyi n-· 

gi, siófoki, berhidai gyógyszertárak 5 évi forgalmának ki-

mutatása: 

Év Enyingi Siófoki. 

gyógyszertár forgalma 

1882 3.180 forint 3.000 forint 

1883 3,140 2.950 „ 

1884 3.070 " 2.944 

1885 3.085 " 2.780 
„ 

1886 :3.054 " 2.880 " 

Be rhi.dai 

1. 3:30 

1.300 

1.906 

2.000 

2.300 

i 226 i l . 

----
forint 

" 

" 

„ 

" 

A gyógyszer·könyv minőségi követelményeinek betartása 

következtében nagy gondot fordítanak a hamisitások megakadá

lyozására. Az 1878 0 január 17-i Veszprém városi. tanácsülésen 

·rr711~--l'lö71t alat't-ir-:j'ái{':~~13eJ.ügymj_-n'i-sztérium-l877. évi de-
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cember 26-án 52511 sz. a. kelt intézvénye, melyben a 

china-készitmények gyógyszertári árának megállapítása kö

rül tett intézkedéseket egyenlőre érvényben hagyva ••• 

hivatalos másolatban a helybeli gyógyszerészekkel közöl

tetni rendeltetik. Szente /Ferenczy exp.·[227] 

Az 1878. évi augusztus 17-i városi tanácsi.llésen 

II/275. old, 1604 pont alatt elrendelik: "Veszprém megye 

t. ali.spáni hivatala 6766/877 sz.a, megki.lldi. a BM-nek 

azon körrendeletét, melyben Clavi Pál németországi cég ál-

tal készített hamisított kénsavas china ellenőrzése a ha-

tóságok kötelességévé tétetik. exp. v. orvos, exp. gyógy-

szerészek Szente/Ferenczy rendeltetik. A körrendelet má

solatban a vár·osi orvos és gyógyszerész urakkal azon fel-

hívással közöltetik', hogy a hamisított készítményt ellen-

őrizzék, és ha a hamisított készítmény nyomára jönnének, 
' ., 

ide jelentsék be." l228J 

Az 1881. évi gyógyszertárvizsgálati jegyzőkönyvek 

ki.ilön figyelmet szentelnek az erőshatásu szerek eltartá

sára, A méregszekrény meglétét minden esetben ellenőrzik. 

"A mérgek zárt helyen tartatnak és kiszolgáltatásukhoz 

ki.ilön eszközök alkalmaztatnak s a rendelvények jegyzőkönyv

be r·endesen bei ratnak, amely jegyzőkönyv átnézetett és aló

iratott,", 2291 
L . 

A siófoki gyógyszertár 1881-ben történt vizsgálatakor 

- ---"P.--mérgek~4-scZ·el-gál-ta-tásl.Ír-a_ Y'onatJ<o;:t) jegyzőkönyv vi.z sg á-
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lata alkalméval feltünt, hogy egyes helybeli orvosok által 

nagyobb mennyiségü arzén és patkányméreg gyanánt rendel

vényeztetett, miután emiatt általunk nehézmény tétetett, 

alkalmilag a gyógyszerész ur felhivatott, hogy jövőben az 

enyingi jérás szolgabirájának, mint első foku egészségügyi 

hatóságnak engedélye illetve beleegyezése nélkül arzén, 

mint patkányméreg ki nem adható, ezen megjegyzés a méreg'-' 

könyvbe bevezettetett, az idevonatkozó vények egyébként a 

jegyzőkönyvbe a gyógyszerész által bevezetve voltak és a 

jegyzések a vényekkel mindenben megegyezőeknek találtatván 

a jegyzőkönyv általunk aláiratott.·[229] Ebben a rendel

kezésben már a toxikológiai ellenőrzés korai megnyilvánu-

lását láthatjuk. 

A XX. századi méregkönyvek i,s jelentős adatokat szol'-' 

gáltatnak. A pápai. "Szent Anna" gyógyszertár méregkönyvé-

be 1938. január 14-én bejegyezték: "Felvette a Kábitósze-

reket Ellenőrző Központi szerv" Aláirták a megyei tanács 

kiküldötte, csoportvezető, tiszti orvos, mb. gyógyszerész, 

A méregkönyvben ez-időben kábítószereket tartalmazó vény 

nem volt. 

1939, október 19-én a következő bejegyzést tették: 

"Lezárta a kábitószer·eket Ellenőrző Központi Szerv bizott,

sága a mai napon tartott ellenőrzés során amikor a gyógy

szertár kábítószer készlete a következő volt: Morphin rnur. 

10-gr~j_nj. __ 1,.._3_3jj_~_O amp.-c. atropin 10 amp. Heroin 0,4 gr. 
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Extr,Cannabis 2 gr. Dicodid tbl. 60 db. Domatrin inj. 9 

amp.-tabl. 140 db, Domatrin 9 amp.-pulv 4 gr. tbl. 20 db. 

Eukodol tbl. 10 db. Opium pulv. 65 gr. Tinct. opii spl. 

560 gr. opium conc. 5 amp. pulv. 1,2 gr. Extr.opii inj. 

30 amp.- pulv. 0,5 gr. Pantopon sol. 1 üv-tbl.2o db.l 229j 

A tiszti orvos a méregkönyvet évenként ellenőrizte. 

Az ugodi. gyógyszertár gyógyszerésze Virágh Zoltán 

1942. j uli.us 9-én bejegyzi. a mé regkönyvbe: "Vörös Gáborné 

betegségéből kifolyólag évek óta ismert kábitószer élvező," 

A pápateszéri gyógyszertár méregkönyvébe bejegyezték: 

"Lezáratott a gyógyszertárnak a 257.651/1944. B.M. szeri.nti. 

rendelet alapján Szekulesz Józseftől Pitó Mihályra történt 
1 

átruházása alkalmából. Pápateszér, 1944. május 4-én."l231 1 

A gyógyszerek minőségi ellenőrzésekor az egyszerű és 

összetett gyógyszerek, kemikáliák, drogok minőségi vizsgá

latát végezte el a főorvos, A rossznak talált gyógyszer-

anyagokat legtöbbször a helyszínen semmisitette meg. 

A mérőeszközök ellenőrzésekor a gyógyszertár mérlege

inek, sulyainak állapotát, jóságát ellenőrizték. 

A vizsgált korszak jegyzőkönyveiből általánosi.tva 

megállapíthatjuk; hogy a gyógyszerészek az alapanyagok és 

a herbák egy részét nagykereskedőktől szerezték be: ''Koch

meiszter Frigyes utódai", mig az Irgalmas gyógyszertór 

"Bruno Rabe" cégtől Bécsből hozatta meg gyógyszereit. 

- Megállap:tt h<rt'j-uk~-iT011y--<i--vicz<lg<H:a-t-ok---a--telJes gy 6 gy sz e ré-
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szi. tevékenységr·e ki.terjedtek: a gyógyszertár helyére,' 

cimére, a tulajdonosra, annak végzettségére, müveltsé

gére, a gyógyszertárak helyiségeire, felszerelésére, 

ügyvitelére, szakkönyveire, a gyógyszerek minőségi és 

mennyiségi ellenéírzésére, méréíeszközökre, árszabály és 

gyógyszerkönyv ellenéí rzésé re, r·eagensek re, a gyógysze ranya

gok beszer·zésér·e. 

A jegyzőkönyvek záradékában a hatósági személynek /me

gyei tiszti féíorvos, járási. orvos, esküdt, biró/ ny:i.latkoz

nia kellett a gyógyszertár közhirét, mértékét~ árszabását 

és kiszolgálását illetőleg. A gyógyszerészek emberi maga

tartását, elöljáróihoz és a "közönség"-hez való viszonyát, 

szorgalmának mértékét is tartalmazták. 

Néha elismerő, ritkán elmarasztaló bejegyzéseikkel, 

a hiányosságok feltárásával és azok kijavittatásával a jobb 

gyógyszerellátást szolgálták, 

Mindezekből megállapithatjuk a vizsgált korszakban a 

megyei gyógyszertárak gyógyszerellátó tevékenységét, ezen 

keresztül képet nyerhetünk a gyógyszerészet fejlődésének 

irányáról, helyzetéről a gyógyszertárak szintjén. 

VI.A disszertációs munka eredményei 

A disszertációs munkém eredményeit, r.iegállapitósait a 

következőkben foglalom össze: 



- 156 -

1, Veszprém megyében a gazdasági, társadalmi és 

egészségügyi fejlődés meghatározott szintjének elérése 

után merül fel a társadalmi igény a gyógyszertárak alapi

tására. A megye területén az első gyógyszertárak megjele

nését a XVIII. században fejlődésnek indult mezővárosok 

gazdasági alapjai tették lehetővé, Az első gyógyszertá

rak: Pápa /1740, 1757/, Veszprém /1747/ mezőviirosokban 

jöttek létr·e. 

2. A gyógyszertiiri hálózat fejlődése a gazdasági, 

társadalmi és egészségügyi fejlődés függvénye volt, A 

vizsgált korszak gazdasági és társadalmi jellegéből adó

dóan a gyógyszertárak területi eloszlását és településen 

belüli elhelyezkedését a gyógyszertárak speciális közszük

ségleti cikkeket forgalmazó és egészségügyi jellege hatá

rozta meg. A fizetőképes lakosság szükségletének kielégi

tése biztositotta a gyógyszertár fennmaradásának anyagi 

alapját, A centrális elhelyezésre való törekvés konkuren

ciaharchoz és arE\nytalansiigokhoz vezetett. 

3. A gyógyszertárak egészségügyi intézmény jellegét 

csökkentette a jogadomiinyozás rendszere, mely nem tette 

lehetővé egységes gyógyszertári hálózat kialakulását. 

A megye első gyógyszertára Pápán városi tulajdonu volt 

1757-ig, majd polgári tulajdonu. A megye harmadik és egy-

. ben Pápa-m.á.@.O.diJ<-g'f...Ó.fJ')"-SZ.B-C_t_á_r_a_a;;_l 75 7 -QJ'Ll1 sLl_a p :i_t O t t 
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Gránátalma az irgalmas rend tulajdonaként szerzetesrendi 

kezelésben volt egészen az államositásig. A gyógyszertári 

hálózat többi tagja a polgári tulajdonviszonyok között 

fej lő döt t, 

Az alapi tásoknál a földesur beleegyezése, a helyi.és 

megyei szervek hozzáállása, a hatalmi szervekkel való 

kapcsolat nagy szerepet játszottak. 

4. A gyógyszertári hálózat fejlődésének dinamizmusá

ban három egymástól'eltérő szakaszt állapítottam meg: 

I. szakasz: A gyógyszerészet megjelenése 1740-1804-ig, 

II.szakasz: A lassu fejlődés szakasza 1804-1880-ig, 

III.szakasz: A továbbfejlődési szakasz 1880-1950-ig. 

5. Veszprém megye gyógyszertári hálózata a terület 

nagyságát és a népesség számát figyelembe véve az orszá

gos átlagnak megfelelő volt, 

6. A gyógyszertárak területe, helységei, berendezé

se és felszerelése a gyógyszertártulajdonosok anyagi ál

dozatvállalásának és hivatástudatának függvénye volt, A 

gyógyszerészek többségét magasfoku hivatástudat jellemez

te. Az eltérő gazdasági helyzet következtében a gyógyszer

tárak berendezésében és felszerelésében jelentős különb

ségek mutatkoztak, 

· - - 7-.-A gyó§y-sz--e-r--é-sz-i -.szaktudás _é_s _az .. eti.kus maga t a r·t tis 
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éltalános követelmény volt, mely alapjét képezte a gyógy

szerészek társadalmi. megbecsülésének és helyzetének. A 

gy6gyszer·ész társadalmi helyzetét döntően anyagi helyzete 

hatérozta meg, egyéni elismerését azonban magasfoku szak

tudésa és egyetemi végzettsége biztositotta. A XIX. szézad 

második felétől a társadalmi helyzet megitélésében egyre 

nagyobb szerepet kapott a gyógyszerész értelmiségi jellege 

és a társadalmi életben betöltött szerepe. 

s. A gyógyszertárak személyi ellátottságát a gyógyszer

tárak jövedelmezősége, forgalma, a tulajdonosok vagyoni 

helyzete határozta meg, mely aránytalanságokhoz vezetett. 

A megye központi fekvésü nagyobb helységeiben, városaiban 

a gyógyszertárak a XIX. szézadban mér foglalkoztattak se

gédeket, gyakornokokat, szükség esetén provisort, mig a 

kisebb forgalmu helységekben a tulajdonosok maguk vezették 

a gyógyszertéraikat. 

9. A gyógyszertárak gyógyszerellátó tevékenysége a 

korabeli vizsgálati jegyzőkönyvek alapján a követelmény 

szintnek megfelelő volt, A gyógyszertárak többségénél fenn

álló tőkeszegénység jelentett bizonyos foku beszerzési ne

hézségeket. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A gyógyszerészet hazai történetének megismeréséhez 

szükséges az egyes megyék történetének alaposabb megis

merése, mert csak igy tudunk egységes képet kialakitani 

pélyénk fejlődéséről, régi és jelen problémáiról. Ehhez 

kivántam munkámmal Veszprém megye gyógyszerészetének meg-

jelenése és fejlődése 1700-1950-ig bemutatéséval adata-

kat szolgáltatni. 

Kutatésaimat a Veszprém megyei Levéltórban, az Orszé-

gos Levéltárban, a pépai Helytörténeti Muzeumban és Levél-

térban, a Grénétalma Patikamuzeumban, a pópai Jókai Könyv-

térban, a Veszprém megyei Könyvtórban, a Dunéntuli Refor

métus Egyhézkerület Könyvtóréban végeztem. 

Veszprém megye közigazgatéstörténetének elemzésével 

témasztottam aló a megye területének, mint önélló közigaz

gatési egységnek a vizsgélatét. 

Veszprém megye gyógyszerészetének megjelenését, és 

fejlődésének folyamatát a vizsgált korszak gazdasági, tár

sadalmi és közegészségi viszonyainak fejlődésével össze

függésben vizsgáltam és értékeltem. 

Munkámban a történelemtudomány és a szervezéstudomány 

módszereit alkalmaztam. 

Megállapitásaimat összefoglalva: 

1. A történelmi Veszprém megye a XVIII. szózadban 
--

szerv ez ő döt t ujjá. A közegészségügy és ezen belül a gyógy-
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szerészet fejlődésének vizsgélaténél bemutattam azok 

Veszprém megyei vonatkozésait, a megyegyülési jegyzőköny

vek tükrében. Megkerestem azokat a gazdaségi és térsadal

mi tényezőket, melyek a gyógyszertéri hélózat fejlődését 

meghatérozték. Ezt Veszprém megye esetében a mezővérosi 

fejlődésben talóltam meg. 

2. A gyógyszerészet megjelenését és fejlődését az 

első gyógyszertér alapitésétól a gyógyszertárak éllami tu

lajdonba vételéig, 1700-1950-ig vizsgéltam. A gyógyszertt

ri hélózat kialakulésót és fejlődését alapvetően megha~~ro

zó gazdasági, tórsadalmi és egészségügyi tényezők mellett 

a vérosi, intézményi és polgóri tulajdonviszonyok befolyá

solták. 

3. A gyógyszertári hálózat fejlődésének dinamizmusá

ban három egymástól eltérő szakaszt állapitottam meg. 

Kimutatható, hogy a gazdaségi és tórsadalmi fejlődés idő

szakosan hol gátló, hol nagy volumenü serkentő hatásokat 

gyakorolt a gyógyszertéri hélózat fejlődésére. 

4, Veszprém megye gyógyszertári hélózaténak fejlődé-

si adatait Fejér és Bécs-Kiskun megyék gyógyszertéri háló

zaténak fejlődésével hasonlitottam össze, Ennek alapjun ha

sonló fejlődési periódusokat ismertem fel; amelyek csak idő

ben és nagys~grendben különböztek. 

5 0 -ModelléB~y~4.--v"'zsgálaton keresztül mutattam be 
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Veszprém megye gyógyszertórainak történetét. Tulajdon

viszonyait, az adott településen belüli helyrajzi elhe

lyezését vizsgáltam. Megéllapitottam, hogy a gyógyszer

tárak településen belüli elhelyezésénél két tényező ját

szott szerepet: az egészségügyi intézmény jellegéből adó

dóan az orvosi. rendelők közelében, for·galmi érdekeltségé

nél fogva a forgalmi csomópontokban nyertek elhelyezést. 

Hiteles okmányok /levéltári/ alapján több gy6gyszertsrnól 

helyesbi.tettem a Gyógyszerészi Évkönyvek Veszpr·ém megyei 

gyógyszertárakra vonatkozó téves adatait. 

6. Bemutattam Veszprém megye gyógyszertárainak szak

mai müködését, összevontan vizsgáltam azok tórgyi és sze

mélyi feltételeit, gyógyszerellátó tevékenységét. Megélla

pitottam, hogy a gyógyszertárak berendezésében és felsze

relésében jelentős különbségek mutatkoztak a gyógyszertár 

tulajdonosok eltérő anyagi helyzete miatt, A személyi fel

tételek vizsgálatánál elemeztem a gyógyszerészeknek a 

vizsgált korszakban betöltött gazdasági és társadalmi hely

zetét. A gyógyszertárak személyi ellátottsága a gazdasági 

helyzet függvényében változott. 

7, A gyógyszertárak gyógyszerellátó tevékenysége a 

korabeli vi.zsg álati. jegyzőkönyvek alapján a követelmény 

szintnek megfelelő volt. 

·---- ·---·--·-·-·-··--------------------··-·-·-"--·--·---·-----··-·------



FOGGELÉJ< 

l.sz. melléklet 

~.1.!:!surrectior·ól ~maradt patikaszerekről 

A megyei közgyülés 1810. évi jegyzőkönyvének 79,lap 

22.sz. alatt olvashatjuk: "Kihirdettetett továbbá Ő Csá

szári J<i.rállyi. Fő Hercegségének az Ország Nádor Ispánny.já

nak f.é. februárius 8-án 317 sz.a. ide érkezett kegyelmes 

parancsolatja, mellyel rendeltetik, hogy mind azon orvosi 

szerek', melyek az Insurrectionak szükségitől, annak elosz

táséval megmaradtak akár azok a Nemes Vármegyének, önnön 

költségen szereztettek, akár az Insurrectionális Patika 

Depositumából vétettek, ha csak a tulajdon költségén vá

sároltakat a N vármegye megtartani nem akarja mentül elébb 

az illető Insurrectionális Számadó orvosok által a Delső 

Insurrectionális Patika Depositumába beadassanak, hogy 

azoknak mennyisége és minémüsége eránt a szükséges vizs

gálat megtétetvény, az árának a Concurrentionális Cassába 

leendő megtérittetése erónt a további intézkedések rnegtó

tethessenek ••• " 47] 

1 
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2.sz. melléklet 

A Pápa "Vórosi gyógyszertár'' leltára 1919. 

Vérosi Gyógyszertér Pépa 

Leltér 1919. óprilis 25. 

10 § 

Pópa 1919, április 25. 

l<arlovitz Adolf 

gy6gysze rt é rvezet ő 

f'1. Rezső 

gyógyszerész 

A munkóstanócs tagjai: 

Azonsohn Miksa 

Baj ne r Is tv 8n 

Suchomel Róbert 

bizalmi férf iu 

a veszprém megyei gy6gyszertórakat szocializóló politikai 

megbizott 

A munkaügyi és népjóléti népbiztossógnak a szociólis 

termelés népbiztoaségóval egyetértőleg kiadett 5, M.N.N. 

szému rendelének 10 § 

A., A gyógyszertór cége: Városi Gyógyszertár a Megvóltó

hoz volt reáljogu 

Volt tulajdonos neve: J<.arlovitz Adolf és neje Hanauer Ilona 

B., Az alkalmazottak neve, minősége, fizetése: 

1, Suchomel Róbert okl.gyógyszerész, receptérius és la

boratórius, bizalmi. férfi.u, havi fizetés 2000/kettő-· 

ezer/ korona és lakós, fütés, vilégi.tás, ki.szolgólós, 

·· a·-r.ian{,,; s tci n úcs tci-gj-a-.------ ---
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2. Azonsohn Miksa okl. gyógyszerósz, receptórius, a 

munldstanócs tagja, havi fizetés 1500/egyezerötszéz/ 

korona, lakés, fütés, vilégitós, kiszolgólés. 

3, Mészóros Imre gyakornok, havi 150 /egyszézötven/ 

korona és lakós, fütés, vilógités; kiszolgálás 

4. Stern Istvón i.rodaalkalmazott, havi 550/ötszózötven/ 

korona 

5. Bajner Istvón laboráns, a munkóstanécs tagja, havi 

550/ötszézötven/ korona 

6, Bálint ~ónos laboróns, havi 550 korona/ötsz~zötven/ 

7, Gőgös Imre laboróns, havi 200 /kettőszáz/ korona, 

lakés és ellét~s 

8. I<a1·Jovj tz Adolf okl. gyógyszerész, volt tulajdonos, 

gyógyszertórvezető, receptérius és iroda munkakörrel. 

e., Pápa, Fő utca 8. 

Tartalom: 

A. Gyógyszerek és vegyszerek 45 oldal 

B. Gyógyszerkülönlegességek 10 „ 

e. Kozmetikus, pipere és i.llatsze rnk :3 " 

o. Kötszerek :3 

E. Műszerek és betegépoléisi ci.kkek 3 
„ 

F. Gyógyszerek kiszolgáltatásához 

szükséges edény,üvegtégely,doboz 2 " 

G. Az üzem berendezési és felszere-

· ·· ·--·····- ·1é-s-i: tár gy ai 6 

Összesen: 72 be i. rt oldal 



3.sz, melléklet 

Mollik :József kérelme gr.Eszterházy Károlyhoz 

"Méltóságos Gróf Csószéri Kirólyi Aranykultsos Ur 

Kegyelmes Uram! 

Méltóségodnak buzgó Hazafiui törekvéseiben, ugy a közjó 

előmozditására hajlandó becses érzelmeiben bízván ••• 

Méltóságodnak Devetseri Uradalmában helyezett hasonló 

nevü Mező Városnak közelletén levő Uraségok, sőt az em

litett Vérosnak Lakói is azon törekesznek, hogy Dovetser

ben egy filiés gyógyszertár rondeltesson, amely a Publicum 

nagy részének, a szémosabb s nagyobb betegeknek, egy szó

val a sinlődő Emberiségnek könnyobbitésére szolg616 kiv~

natait elősegélleni kivénom- kettőztetett szorgalommal 

tellyesithető szolgálatomat, minthogy Sümegen Gyógyszeres 

lévén, Devetserhez legközelebb lakom- illy formán ajánlom, 

hogy azon SUmeghez tartozandó filiés Gyógyszertár felké

szittését, elrendezését és viselését- egész kiterjedésé

ben magamra vállalom, melyre engem semmi egyébb nem buzdi t, 

mint a közjó előmozditása, azon vidék óhajtásainak tellye

sithetése, s a betegek- tUsténti Orvosságokkal leendő gyors 

segedelme - méltoztassék tehát Méltóságnak, hogy a feőbb 

Helyeken is erre engedelmet eszközölhessek- mint azon 

Város földes Ura- ezen czél elérését elősegitteni, s né-

. l<.erií·iórnny1·szoT·-é-n:lcide1:;:--fi-J.-±irs-By6gysze rt ár fel álli t ésá 1-a ·-
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Incolatus nyujtani, melly vélem sőtt az egész Publicummal 

teendő kegyességéért, lek6telezett, hálaadó mély tiszte

lettel maradok 

Méltóságodnak legalázatossabb szolgája 

t1olli.k József Sümeghi hi.tes 

gyógyszeres 

S „. h si.k b umeg en szeptem er 

1833 

6 a következő választ kapta gróf Eszterházytól: 

"Mivel már egy más érdemes Orvos Urnak több Méltóságok kér-

tére szavamat lekötöttem azért e részben kérését annak ki-

zárttóval nem teljesithetem: mivel azonban az egész kör-

nyékben élvőknek óhajtását esmérem, s én is leginkább 

alattvalóim jó létének tekintetéből egy rendes gyógyszer

árulást minél előbb felállitani vágynék, ugyan azért igen 

óhajtanám: ha Gyógyszeres Ur Mélt6ségos Erdődy Cajetán 

gróf ur ő magassága rendes orvoséval e térgyban egyesul

hetne, hogy az óhajtott czél mielőbb elórethessen. 

én 
Pozsonyban Szeptember 25 1833 

Gr.Eszterházy Károly'' 
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Téblézatok összefoglalésa 

I.sz. tóblézat: Veszprém megye jérésai a mult szézed kö-

zepén /1869/ 

II.sz.téblózet: Veszprém megye népességének fejl6dése 

1785··1949-ig 

III,sz.téblózat: A pópai jérésban koleróban megbetegedettek 

széma 18.31-ben 

IV.sz,téblózat: Kimutatós az összes egészségügyi személyzet-

ről Vesprém megyében 187:3-.1875. évben 

V,sz. téblózat: Gyógyszerészek kimutatósa Veszprém megyében 

1374. évben 

VI,sz.tóblózat: Orvostudorok kimutatósa Veszprém megyében 

1874. évben 

VII.sz.tóblózat: Gyógyszerészek kimutatésa Veszprém megyében 

1875. évben 

VIII.sz.tób.lózat: A gyógyszertóri hélózat fejlődése az 

alapitósi év alapjón, hely és tulajdonviszony feltün-

tetésévcl 1930-ig 

IX.sz. tóblózet: Veszprém megye kézi és hózi gyógyszertérai 

az alapitósi évek alapján 

;\.sz„ táblcizat: /.;,., gyógyszer·t3ri. hólózat a1nkulósa 1946,i.1·-· 

.letve 1950-ben e területrendezések utón, az óllamo-

si.t óskor 

XI.sz.tób.lózat: Veszprém megye gyógyszertóri hélózat~nak 

növekedése az alapitési óvek alepjén 1700-1950-ig 
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XII.sz.táblázat: Veszprém megye gyógyszertári hálózatának 

szóms~erü növekedése az alapitósi évek alapjén év

tizedenként 1950-ig 

XIII. sz. táblázat: A gyógyszertári h~ilózat évtizedenkénti 

fejl6désének százalékos növekedése Veszprém megyében 

XIV.sz. táblázat: Veszprém, Fejér és Bács-Kiskun megye 

gyógyszertári hálózatának fejl6dése létesitési év, 

hely és tulajdonviszony szerinti megoszlás alapján 

XV.sz. táblázat: A gyógyszertód hálózat fejHídésének sta

tisztikai adatai id6szakoa megoszlásban Veszprém, 

Fajér és Bács-Kiskun megyében 

XVI.sz.táblózat: Veszprém, Fejér és Bócs-J<i.skun megyék 

gyógyszertári hólózatónak szómszerü növekedése az 

alapitási évek alapján 1700-1950-ig évtizedenként 

XVII. sz. táblázat: A gyógyszertári hálózat évtizedenkénti 

fejl6désének százalékos növekedése Veszprém, Fejér 

és Bács-Kiskun megyék vonatkozásában 1950-ig 

XVIII. sz. t áblózat : Veszprém, Fejér és Bács-,Kiskun megyék 

gyógyszertári hálózatának fejl6dési szakaszai és 

az egy évre jutó gyógyszertóralapitások száma 

x:rx.sz. táblázat: A "Grónstalma" gyógyszertár személyzeti. 

nyilvántartésa 1926-1950-ig 

XXesz. táblázat: A tulajdonjog változásénak vizsgálata 

Veszprém megye egyes gyógyszertéraiban, a gyógyszor

tát'a~~-t1.l-a.oi-d.=.o..s.ai_,kez_e_l 6 i ' bé c.l ő i __ ll-4-()-19 5 0- i g 

-
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Ábrák összefoalalása 

1. ábra: J.Gerlisch: Veszprém vármegye térképe 1780 

2. ábra: Veszprém megye járásai és városai lakossága a 

A.'VIII. század végén 

3, ábra: Veszprém megye teruletének alakulása 1700-1956-ig 

4. ábra: Az 1803/4 évre a szegények részére kiadott gyógy·

szerek árának megtéritése 

5. ábra: A pápai Izraeliták Kórházában titkon müködő pa

tika megszüntetése 

6. ábra: Elrendelik a gyógyszerárszabás kötelező használa

t st 

7. ábra: 1843. évi gyógyszerárszabLls cimlapja 

s. ábra: Az 1843.évi gyógyszerárszabás hátoldala a gyógy

szerészek sajátkezü aláirásával 

9, ábra: Veszprém megye gyógyszertári hólózatának területi 

eloszl {1sa 1740-1930-i g 

10.ábra: Veszprém megye gyógyszertári hálózatának területi 

eloszlósa 1950-ben 

11.óbra: Az "Arany Sas" gyógyszertór ellenőrzése 1829. 

december· 31. 

12.ébra: Az 1834~1835 esztendőben a szegényeknek klszolgól

tatott gyógyszerek ellenértéke 

13,ábra: Az 1835. évi gyógyszertárvizsgálat Zink József 

gyógyszertóróban Pópón, az "Arany Sas"-ban 

. - --r;:i::.-aora:· Pi'.115aT-''\7a r osi ---gy-6gyszett a t" épület e, utcafront 
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15, ébra: Kad.ovi.tz Adolf arcképe 

16.3bra: Karlovitz László arcképe 

17.ábr·a: Az 1835 évi. gyógyszertár vizsgólat az Irgalmasok 

gyógyszertárában 

18.ébra: A pépai "Gránátalma'' gyógyszertár officinája 

19.ábra: Az officina butorzaténak intarziéja 

20,ábrai Pápai "Őrangyal• gyógyszertár officinája 

21. ébr·a: Az "Őrangyal" gyógyszertár mérlege 

22.ébra: A ''Szent Anna" gyógyszertór 

23.ábra: A pépai gyógyszertárak településen belüli elhelye

zése 1740-1950-ig 

24.ábra: Térképrészlet a veszprémi gyógyszertárak helyraj-

zi vizsgálatához 

25.ábra: A veszprémi "Fekete Sas" gyógyszertár 

26.óbra: Gyógyszertár belső a "Fekete Sas"-ból 

27,óbra: Veszprémi "Fekete Sas" gyógyszertárból a szegények 

részére kiadott gyógyszerek kimutatása 1828-29 év 

28. ábra: Az 1828 .... 29 évben ki.adat t gyógyszerek jegyzéke a 

tulajdonos aláirásával 

29.ábra: Ki.ss Ferenc Tyrocinális vizsgab:!..zonyitv;~nya 

30.ábra: Ferenczy Kóroly gyógyszerész fényképe 

31,ábra: "Arany Oroszlán" gyógyszertár els6 helye 

32,ébra: "Arany Oroszlán" gyógyszertár a Vér u.2.sz,alatt 

33.ábra: Veszprémi gyógyszertárak településen belüli elhe-

- - ------3.yez~-sCJ-- - -
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34,ébra: Gr.Zichy ~liklósné bizonyságlevele 

35.ábra: Braun Ferenc székesfehérvári patikus bizonyság

levele 

36.ébra: Palota mezőváros tanácsának "Testimuniális levele" 

37.ábra: Schenvizner Ferenc megvizsgált Paticarius 

38. ábra: Gyógyszert á rvi.zsgálat i jegyzőkönyv 1815. m á rei us 14. 

39.ábra: A vérpalotai gyógyszertár officinája 

40. ábra: Fritz Antalnak engedélyeztetik Devecserben pati.-

ka felálli.tása 
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I rodalom.i egyzék 

1. Simon I.: Veszprém megye irodalmi hagyományai l984.El6szó 

2. Részlet a Gesta Hungarorumb61 XII.sz.vége.Pais Dezső ford. 

3. Bonfini A.: A veszprémi basilikáról./Rerum Ungaricum 

Decades részlet XV.sz. vége/ 

4. Kálti. M,: Képes Krónika XIV.sz. közepe. Szabó Kárnly ford. 

5, Lipták G.: Zirc és Csesznek. Panoráma. 1968. 

6. Csánki III. 200. 

7. Nemesi összeírások i.dőrendben -· Veszprém /.llami Levéltór 

8. Gerlisch J.: Veszprém vármegye térképe, 1780. II.József 

rendeletei re készült népösszei r ás 1785. ·- Veszprém 1~1 laEli 

Levéltár /Acta generalia/. 

9. 1826/1933 G,M,; 43/36/1945.ME, és 93 428/1945.IV. G,t1. 

10. Baradlay J, - Bársony E.: A magyar gyógyszerészet törté

I,köt. 42, 354. Budapest. 1930, 

11. Horváth K,: Zirc tör·ténete. Veszprém 19:30, '35-42. 

12, Toldi F.: A magyar nemzet i.rodalomtörténetc. Pest. 1852, 

II.kiadés I.köt. 71 és 151 o. 

13. Baradlay J. - Bársony E.: A magyar gyógyszerészet törté

nete. I. köt. 228. Budapest. 1930, 

14. Pápai Pár i.z F, : Pax Go rpo ri s, nagvet6 Könyvkiadó, 1984. 

15. Pápai P:':ríz F • : Pa>; Cor·poris~ Magvető l<önyvki.adó 1934.338oOo 

16. Történelmi. T 2 r o 1896. 376. o. 

17. Baradlay J. - Bársony E,: A magyar gyógyszerészet történo·

-- ------·--t.e-±±.~<ÖL 364-0,-----------------
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18. Baradlay J. - Bársony E.: A magyar gyógyszerészet t6r-

ténete 109.o. Budapest. 1930. 

19. Bognár Imre E.: Pápa település f6ldrajza. Pápa 1943. 72. 

20. Országos Levéltbr B.M. iratok 189l·-·IV-7-lo342/1707/875 

21. Protocolum Comitatus Vespremiensis /1747-1756/ 230 o, 

10.p. és 879. o. 16.p. 

22. Linzbauer K.F.: Codex Sanitatis -medicinalis Hungai-iae 

Tom XX. Budae 1852, 102.p. 

23, T6rténelmi Tár. 1896. 373.o. 

24. Bognár I.E.: Pápa teleplllés f61drajza 1.35,o. Pópa 1943. 

25. Protocolum Comitatus Vespremiensis 1757.febr.12. 85.o.3o.p. 

26. Gyógyszerészi 1<6zl6ny 37/27/332/1.921. 

27. Protocolum Comitatus Vespremiensis 1759,aug.12. 344.o. 16.p. 

28. Protocolum Comitatus Vespremiensis 1763,rnéj.ll.813.o,25.p, 

29. Protocolum Comitatus Vespremiensis 1963.máj.ll.813.o,15.p, 

30, Zalai 1<.: Ezer év egészségügyi jogszabályalkotósának fon-

tosabb gyógyszerészi. vonatkozésai, Gyógysze 1·észet 17 

2.3·-28. 1979. 

31. Baradlay J. - Bórsony E.: A ~iagyar gyógyszerészet t6rté

nete II.k6tet 205. Budapest 1930. 

32. Protocollum Comitatus Vespremiensis 1794.dec,9. 784.o.103 p. 

33. 
„ „ " 1797.jan.27. 24.p. 

.34. 
„ " " l.797.ápr.26. 2.'3.'3. o. 59. p. 

35. " " " 1797.dec.9. 

36~ 
_„_11__ ---~---- 1805.jan.9. 11. p. 

37. " " " 1805.jan.29.56.p. 
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38. Halmai J.: A magyar gyógyszerészet hagyományai. 

Gyógyszerésze 3 448-454. 1959. 

:39. Protocolum Comi.tatus Vespremiensis 1805.máj.4. 1.p. 

40, Barad1ay J, -· Bársony E.: A magyar gyógyszerészet tör-· 

ténete II. köt. 600. o. Budapest 1930. 

41. Zsoldos J,: A FrantziÓI( Pépón vagyis a Pópai 1809-1810. 

Esztendöbeli Polgári Ispotóllyal leirósa. Tudományos 

Gyüjtemény X. köt, 1817. 47.o. 

42. idem Zsoldos J. 41/60, o. 

43, idem Zsoldos J. 41/56, o. 

44. idem Zsoldos J, 41/76. o. 

45. idem Zsoldos J. 41/56-57. o. 

46. idem Zsoldos J, 41/59, o. 

47. VmL, l<özgy. j kv. lGlO. 79.o. 22.p. 

48. Vml; .• K.özgy. j kv. 1810, ópr. 3o~ l(j_s Gyi.llés 145. p. 

Ll9. VmL. l<özgy. j kv. 1810. mórc.29„ l<i.s Gyűlés 119.o. 1.p. 

50. VmL. Közgy. j kv. 1810, 115, old. 128.sz. 

51, Halmai J. : A magyar gyógyszerészet hagyomónyai. Gyógys::c -· 

részet 3 4458-·454. 1959. 

52. VmL, Közgy. jkv. 1815. m~j. 1. 221.o. 53.p. és 1815. 

aug. 26, 611.o. 14.p. 

53. A takstlás történeti multja. Gyógyszerészi almanach. 

1944. 95.o. 

54. VmL. l<özgy. jkv. 1815. nov. 18, 823.o,14.p. és 1820. 

.... -~:e:?f.lt,.,;2?,IS,~s Gy ülés l 087, o, 6, p. 

-
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55. VmL. l<.özgy. jkv. 1820. jan.l. 19.o. 31.p. 

56. Veszprémi Centralis Deputatio a Ch•1lera dolgában 1831-32. 

57. 

58. 

59. 

60, 

61. 

9.o. 248. 

Vml.. i<özgy, j kv. 1848. okt. 300 2386,sz. 

VmL.. l<özgy. j kv. 1848. dec. 4. 2·754.„ sz. 

VmL.. i<özgy. j kv. .l.849. j un. 14. -i Bizottmóny 458„p„ 

VmL.. i<özgy. j kv. 1849. j un. 3o. Veszprémi. Bizottms:nyi 

ülés 695.p.866, 

Halmai J, : Gyógyszerészetünk és gyógyszerészeink helyzG·-

te a szabadságharc idején. Cons, Hist. Artis Med. 21-22 

122. 1961. 

62. i(empler K.: Schédy Sándor és a Gyógyszerészi Hetilap 

Orvosi Hetilap 3.?_ 2914-2919 1977. 

63. Ri.xer A.- Z.al.ai J<,: A gyógyszerészek publi.kációs tevé

kenysége a magyar orvosi szaksajtóban az első magyar 

nyelvü gyógyszerészeti szaklap megjelenéséig /18.31-lt352/ 

Gyógyszerészet 19 :34:3·-345 1975. 

64. Orvosok és természetvizsgálók vúndorgyulése. Meghívó 

1912,m6rc. Veszprém Bakony f1uzeum 66 722-72:3. 

65. VmL. 1<.özgy. j kv & 1835.aug.28. és szept.12. !<is Gyülés l803p. 

66. VmL. l<özgy. j kv. 1S:37, dec.11. Közgyűlés 26.34. p. 

67. VmL. J<özgy. j kv. 1333.mórc. l. l<i.s Gyulés 167.p. 

68. VmL. l<özgy. jkv. 1833,dec.17. Emlékeztető l<özgyulés 2196. p. 

69. VmL.. I<özgy. jkv. 1838,dec.17. Emlékeztető l<özgyl1l.és 2673.p. 

-7'0
8
----+ax-a--Med-i-eamBD1:_Q_r:_uJlL. 1843. Bud a13_.Ma9ya ro r sz ágra és a 

hozzúkapcsolt tartományokra alkalmazva. VmL, 3043/843. 
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71. Baradlay ~. - Bársony E.: A magyar gyógyszerészet tör

ténete II.köt. 83.o. Budapest,1930. 

72. VmL. Közgy. jkv. Állandó Bizottmányi Olés jkv. 1848, 

jun.26. 1172.p. 

73. VmL. Közgy. jkv. Állandó Bizottmányi. ülés jkv. 184. 

jun.30. 1231,p. 

74, VmL. Közgy. jkv. Állandó Bizottmányi ülés jkv. 1848. 

szept. 11. 2021.p. 

75, VmL. Közgy. j kv. í,llandóBizot tmányj ülés j kv. 1848. 

nov. 14. 247:3,p. 

76, VmL, Közgy. jkv. fi.llandó Bizottmányi ülés jkv. 1848. 

nov. 27. 2667,p. 

77. Főorvosi jelentés az 1873. év folyamában Veszprém megyé

ben uralgott cholera járvény érdemében. Magyar Orszégos 

Levéltár ]873-IV-7-371/150 

78. MOLK /Magyar Országos Levéltár Kutató/ 150 1875-IV-9-27343 

79. Veszprém megye 1874.évi közegészségügyi viszonyairól szó-

1 ó jelentés /MOLi< 150 .l.876-IV-1/1-7-436/875 

80, MOLi< 150 1875·-IV-6-2814/25036/874 

81. MOLK 150 1876-IV-9·-'.36066 

82, MOLi< 150 1870-III-7-12229 Siófokon egy gyógyszertór fel

álli.tésa 

83. f10Ll< 150 1874-IV-7-13883 Pilpán 3·-ik gyógyszertiir felál

litása 

1111 
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85, Dr.Kedvessy Gy.: Az első egészségügyi törvényt megelőző 

j ogszaL,élyok, Gyógyszerészet 2.Q. 105-108 1986. 

86. Dr, Baradlay J. - Bérsony E.: A magyar gyógyszerészet 

története II. köt. 287-303 o. Budapest, 1930. 

87. Gyógyszerészi Közlöny 1901 78.o, 

88. MOLK 150 1882-IV-7-213/9617 

89. MOLi< 150 1875-IV-7-89-4012 

90. MOLK 150 1875-lV-7-84 

91. MOLK 150 1876-lV-7-14624 

92. MOL!< 150 1882-IV-7-·213/9617 

93. Dr.Ban:idlay J. és Bórsony E.: A magyarországi gyógyszcró

szet története II. kötet 260 o. Budapest, 1930, 

94. Schédy s.: /\magyar gyógyszerészet re vonatkozó törvények 

és szabályok gyűjteménye. Budapest p. 60. 1807. 

95, Veszprém Város Tanácsülési és Képviseleti Közgyuléséről 

felvett jegyzőkönyv 1.2473, szám 

96. Véghelyi Dezső alispán: Jelentés Veszprém vármegye álla

potáról az 1681-ik évre. Veszprém 1882. Krausz Ármin 

könyvnyomdája. 

97. Hogya Gy.: A veszprémi kór·ház története. Horizont J<öz-

müvelődési Kiskönyvtór Veszprém 1983. 

98. Berhi.da községben gyógyszertár létesítése, llOL!<: 150 

1883-IV-7-46071 B.p. 

99, Dr. Baradlay J. ·- Biirsony E.: A magyarországi gyógysze

- -- -~~-J"-é-s-z--e-1'---t-ör-t-éne.t.B----.LL.,.kö_t-J__B_, __ 141. __ 398. o. Budapest , 19 30. 

-
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100. VmL. Polgármesteri i.ratok. 00174/1911 

101. VmL. Polgármesteri iratok, 91/1911 

102. Jankó Szabó Sné: Pápai patikák, Kézi. rat. 5, o. 

103. A gyógyszertárak munkaideje. Pépai Közlöny 1919.ápr. 

27.sz, 4. o. 

104. Dr.Hal.mai J,: A gyógyszerészet története. Kézi.1-at. 

Budapest 1958, 65,o, 

105, A tüdőbetegeket gondozó intézet a megvaJ.ósul~'s küszöbén 

Veszprémi Hirlap 1912. febr.2. 2.o. 

106, Pépa városi tbc, intézet fenntartási költségeihez vár-

megyei hozzájárulás biztositósa. MOLK: 150 III/2o/n-

-1943-57096/3114 cs./ 13,p. 

107, Veszprémi. kórház bővitése. líOLI<: 150 IV-6-1942-3:38.356 

108. Dr.Zalai K.: Egészségügyi szervezéstan Budapest 1969.62.o. 

109. V.M.J<özgy.jkv. 1813.aug.12. 451.lap 41.szárn 

110. V,M,J<özgy.jkv. Kisebb Gyulés 1815.jul.3. 482.lap 7.szóm 

111. VmL. Protocolli 1829.-9-2411. 1830.szept.27-i közgyülés 

112. VmL, l<özgy. jkv. 1834.méj.5. l<is Gyulés 581.p. 

113. VmL.. l<özgy. j kv. 1835. jun.1'3. !<is cyulés 822.p. 

114. Vml., i<özgy.jkv. 1836. nov,19. !(i. s G)1ül.és 1863.p. 

115. Dr. Kapossy L. : Pápa város r,gyetemes lci.nísa. P::\pa 1905. 

:312.o. 

116. VmL. I<özgy.jkv. 224/881. 1882,jan,18. 

117. Jankó·-Szabó Sné.: Pápai pati.k8k, l<ézi1„at. 4.o. 

·· l·lS„ K
0

vAcs E • ..:~a 1<0911.t:.9.'.litz Emlékkönyv. 1939. l '32. o. 

r-
1 
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119. A pápai kórház alapitóleveléből idézet. - Dr.Vizer M. 

közlése. 

120. Dr.Hegedüs L.: A "mumi.a poros" patikák. Élet és tudomány 

1980 4.sz. 

121. Dr·. Rádóczi. Gy. : Dr. Hegedüs cikkének lektorálása. 

122. MOLK 1891-IV-7-10:542/1707 /85-rIV-7-29-35 

123. MOLK Helytartótanácsi i. ratok 3319/33 94 149-150 1788. 

szept. 22. 

124. VmL.. Közgy. jkv. 1794.jan.27-én 79.p. 

125. Zsoldos ;:i.: Asszonyorvos, melyben a szüzek, a házas, 

terhes', szülő·,szült és koros asszonyok nyavajái adat

nak elő. 180.o. Gránátalma patikamuzeum 

126. MOLK 150 1881-II-:3-28606/225/881 

127. VmL. Az Irgalmasrend Pápai. Gyógyszertárának iratai 

1885-1950. XI. 111. 

128. Baradlay ;J. - Bársony E.: A magyar gyógyszerészet tör

ténete. Budapest, 1930. II.köt. 222,o. 

1.29. Gyógyszerészi évkönyvek. 1868-1948-ig 

130. MOLK 1885-IV-7-13392-57.p. Pápa városában 3. gyógyszer-

tár felállitása 

131. MOL.K 26304-1879-IV-7-11752 Szántó ;József folyamodványa 

132. MOLK 49796/1.879-IV-7-11752. BM.: igazolások kérése 

133. MOL.K 8270/1880-IV-7-4289 

134. MOLK 11:55/1880-II-14, 

.. 135. MOLi< 53177/1880-IV-7 
" --- ·-· -~· -~„~·~·-~„-· 
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136. MOLK 381/3670/1880-IV-7 

137. MOL.K 3755:3/1882-:IV-7 

138. MOL.K l.88:3-IV-7- 59692 

139. MOL.K 39768-1884-IV-7-

140. MOLK 39769-1884-IV-7 

141. MOLK 34511-1884-IV-7-33325 

142. MOLK 3100-1885-IV-7 

143. MOLK 1885-IV-7-13392·-67 

144. Pápai Lapok 1902. okt. 12. 41.szám 

145. Pápai Lapok 1902. okt. 12. 41.szám 

146. Pápai Lapok 1904. jul. 10. 28. szám 

147. Pápai Lapok 1907. márc. lo. 

148. Pápai Lapok 1907. nov"' lo. 

149. Dr.Kapossy Lucián: Pápa város egyetemes lei.rása 1905. 

Pápa 113.o. 

150. Gerő L. - Szedlmayer J.: Pápa, 1959. 142.o. 

151. Csánki II:I. 216. 

152. Protocolum Comitatus Veszpremiensis 1747-1756 230.o.lo.p. 

153. Veszprém város Közgyülési jegyzőkönyv 1767-1775 656.o.No.5. 

154. OLT Helytar·t6tanácsi i.ratok 3319.sz. 

155. OLT Helytartótanácsi iratok 3319/3:384 149-150 

156. VmL Közgyűlési Jegyzőkönyv 1794.dec.9-én '784.o. 103.p. 

157. VmL Közgyülési Jegyzőkönyv 1778.máj.29. 

158. VmL Közgyülési. Jegyzőkönyv 1794.jan.13. 55.o. 79.p. 

- ._ ... l59~--'i/JllL_j'-6_;>:gyülési Jeg)lzőkönyv 1794.aug.22.Közgyülés 97.p. 

r-

1 
t 

1 

i 
1 

" 
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160. Véghelyi o.: Emléklapok rendezett tanácsu Veszprém 

város közigazgatási életéről Veszprém 1886. 175.o. 

161. Gyógyszerészet ~ 240-344. 1980. 341.o. 

Dr.Táplányi E.: Gyógyszerészettör·téneti adatok Veszpr·ém 

megye neves gyógyszerészeiről. A Ferenczy-gyógyszerész 

család története 

l.62. Veszprém Városi. Levéltár: Névmagyarosi.tási kérvény 

Frantzról Ferenczyre való magyarositásra 1843.febr.2. 

163. OLT 40380.sz. 1.843.nov.7. Véghatározat a névmagyarosi

tás "Frantz" Györgyről Ferenczy Györgyre való változ-

tatásáról 

164. Baradlay ::i. -· Bár·sony E.: A magyarországi gyógyszerészet 

története I. k. 234. II.k. 339. Budapest 1930. 

165. VmL- 2101/1830/A 

166. VmL 3043/843 Beadványszám 844. febr.5. Veszprémben 

tart. közgyülés 670. 

167. Táplányi E.: Gyógyszerésztörténeti Diarium 1973,3. 

Szarvas 14-16 

168. Dr.Kiss F. levele. Kelt, Gyöngyös 1986,aug.19. 

169. Ferenczy Zs.: Adatok a Veszprémben élt Ferenczy/Fr·antz/ 

családról. Budapest 1957. /kézirat/ 

170. Antal ::i.: Or·szágos Orvostörténeti Könyvtár· Közleményei 

8-9 füzet 174/1959 Budapest 

171. Gyógyszerészet ~ 240-344. 1980 342 lap 

iz;;_._'{.§9_z2rémi_ Napló 8, 39.sz. 1911.szept.24. 4.lap 
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173. Gyógyszerészi évkönyvek 1890-1910 

174. I.ncolatus Veszprém. Letelepedési engedélyek Veszprémben 

e. iratcsomó 10. sorszám 

175. VmL Közgyülési ::Jegyzőkönyvek 1805.jan,9-i Közgyülés ll.p. 

176. Particularis Congregatio 29 ::Januar- Anno 1805 p. 56. 

177. Tihanyi Apátság Irattára. Capsa 7 • .l.811. kz. Eszter·házy 

uradalom i.nventárja 

178
0 

MOLK 150-1873-IV-27-2 

179. VmL Városi. Tanácsülési jegyzőkönyv II. 46. o, 228. p. 

180. Ernyei ::J. könyvtár: Gyógyszerészi évkönyvek 1862-1900 >. 

181. Gyógyszerészi évkönyvek 1900-1910 

182. MOL.K 150-XIII. ·-7-1944-257366 

183, "Veszprém vármegye" c. ujság 1909 IV.25. 2.0. 

184. Veszprémi Napló 1909. ápr,25. 17.szám 1-2.o. 

185. Polgármesteri iratok. Veszprémi. Állami Levéltár I,14. 

91/1911 

186. Csánki 111. 210, 214 

187. Szij R,: Várpalota 1960 

188. VmL., 304/1814. dec. 5. No 1. G. Zichy Mihályné bizonyság-

levele 

189. VmL, 304/1814.dec.5. No 2. 

190. VmL 304/1814.dec.5. No :3. 

191. VmL 304/1814.dec.5. No 4. 

192. VmL :304/1814,dec.5. No.5. 

J,2~'- \/nil::-:_ 88/1815.márc.1:3. 
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194. VmL Közgyülési. Jegyzőkönyvek 1836. febr .19. Ki.s Gyülés 5, p. 

195. VmL Emlékeztető Közgyülés jkv.1837.jun.19~ 1411 p. 

196. MOLK 150-1837-XII-19 

197. MOLK l.867-IV-7-13280 Palota mezőváros gyógyszertárának 

tulajdonjoga 

198
0 

MOLK 150-1843-IV-7-15906 

199. MOL.K 150-10085/1892-IV-7 

200. Szij R.: Várpalota 1960 

201. VmL Közgyülési Jegyzőkönyv 1834. máj. 5. Ki.s Közgyülés 

58loPe o! 

202. Vml. Közgyülési Jegyzőkönyv 18:34. márc.25. Cseresnyés S, 

physicus előterjesztése 

203. VmL Közgyülési Jegyzőkönyv 1834. jul.3o-i Kis Gyülés 

137op. 

204. VmL Közgyülési Jegyzőkönyv 1835,márc.9. Emlékeztető 

Közgyülés 4845.p. 

205. VmL Közgyülési Jegyzőkönyv 1835.jun.22. Emlékeztető 

Közgyülés 1265.p. 

206. VmL Közgyülési Jegyzőkönyv lS:35. aug.28. és szept.12. 

Kis Gyülés 1803.p. 

207. MOLi< 241/1881.nov.29. Devecseri gyógyszertár vizsgálati. 

jkv. 

208. Dr.Sztankai I.: A gyógyszerészetre és a budapesti gyógy-

szertárakra vonatkozó adatok. Budapest 1935,I.köt.78.o. 

209. MO_LK~Gy.ógysze rt á rvizsgálat i j kv .1881. nov .6. 225/1881. 
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210. MOLK Gyógyszert árvizsgálati jkv. 1881. nov.29. 241/1881 

211. MOLK Gyógyszert á rvizsgálat i. jkv. 1881.szept.27. 19/1882 

212. MOLK Gyógyszert árvizsgálati jkv. 1885.febr.18. 2211/885 

IV-7-l'.3392-67 

213. MOLK 153-XII-28-1886 

214. MOLK 1887-IV-7-8369 

215. MOLK l90/6d-258877-l944-VI 

216. MOLK 3319/3'.394 Gyógyszertárvizsgálati jkv. 1788,JX.22., 

1787.jan.7. 

217. MOLK IV-7-1:3392-67 Gyógyszertárvizsgálati jkv. 1885. 

febr, 18. 

218. MOLK IV-7-1:3392-67 Gyógyszertárvizsgálati jkv. 1881. 

nov.6. 225/881 

219, Dr.Sztankai I,: A gyógyszerészetre és a budapesti gyógy-

szertárakra vonatkozó adatok, Budapest 1935. I.köt. 90,o. 

220. VmL Irgalmas-rend gyógyszertárának iratai XI. 111. 

Számadás Könyv 1885-1927-i.g 

221. Dr.Kapossy L. : Pápa város egyetemes leírása. Pápa 

1905. 156.o. 

222. Az Irgalmasrend pápai gyógyszertárának leltára az 

1914. évben. VmL XI. 111. 

223. OLT Helytartótanácsi Iratok 3319/'.3394 149-·150 Gyógy„ 

szertárvizsgálati jkv, 1788.szept.22. 

224. VmL. Közgyűlési Jegyzőkönyvek 1820,szept.28. Kis Gyülés 

............... ~ .• JJ'é.l-_0_8_7_. 6_. ____ _ 1 
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225. VmL Irgalmasrend gyógyszertárának iratai .• XI. 111. 

226. MOLK 150-1880-IV-7-7792 

227. Veszprém Város Tanácsülési és Képviseleti Közgyűléséről 

felvett jegyzőkönyv :35. II/11. 1878.jan.17. 

228. Veszprém Város Tanácsülési és Képvi.seleti Közgyűléséről 

felvett jegyzőkönyv 1604.Il. 275. 1878.aug.17. 

229. Pápai "Szent Anna" gyógyszer·tár rnéregkönyve 1939.okt.19. 

230. Ugodi "Isteni. Gondviselés" gyógyszertár mé regkönyve 

1942. jul.9. 

231. Pápateszéri "Megváltó" gyógyszertár méregkönyve 1944.r.iáj .4. · 


