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Bevezetőül 

Két évszázada - pontosabban 205 éve - annak, hogy Békés vár
megyében az első nyilvános gyógyszertár megkezdte működését .. 

r770 előtt - ebben az esztendőben nyílt meg a vármegye első gyógy
szertára, Gyulán - egyáltalán nem volt lehetőség orvosok által megírt 
receptek alapján készülő gyógyszereknek a vármegye határain belül 
tó"rténő beszerzésére; azokért - mint a legkó"zelebb eső nagyobb váro
sokba - Aradra vagy Nagyváradra kellett elmenni. E két lehetőség 
közül - egyrészt a távolság, másrészt a közlekedés jobb lehetőségei 
miatt ·- az aradi patika igénybevétele volt gyakoribb. 

Ha szélesebb földrajzi határok között vizsgáljuk ezt a kérdést, 
valóban nagy elmaradottságnak tűnik ez a »késedelem«; az országha
tárokon belül azonban - a XVJ-XVII .. század tdrténelmi esemé
nyeinek visszafogó, mi több, pusztító hatását ismerve - inkább a kény
szerítő kó"rübnények okozatazként, mintsem példaként szolgálhatnak 
e tények 

Magyaror.szágon a XVII. században - ma;d ezer évvel az első
ként ismert, Bagdadban i .. sz .. 765-benlétesítettnyzlvánosgyógyszertár 
után - mzndiissze huszonhét, mindenki előtt nyitva álló gyógyszertár 
működött; területi eloszlásuk pedig meglehetősen aránytalan volt .. Ha 
egy tér képre rajzolnánk a korabeli magyar patikákat jelképezőjeleket, 
ejelek nagyobb része a Dunántúlon és az ország északi vidékein jelenne 
meg .. Általában egy o~yan - a Dunántúltól a Felvidéken át a szászok 
lakta Dél-Erdélyig húzódó, és nyugatról keletfelé ritkuló -jelgyűrűt 
láthatnánk, amely egy majdcsaknem üresen maradt területrészt fog 
közre. 

Egy késve és lassan kibontakozó fejlődést mutat a magyarországi 
patikák XVII .. századbeli száma, ami azonban minden bizonnyal foly
tatódik, ha a továbbfejlődés lehetőségét nem zárják ki történelmünk 
ezen századának mindenki előtt jól ismert eseményei. A török idők 
kó"vetkeztek az ország tör térzelmében. A tdr ök megszállás - mint min-
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den területen - a közegészségügyre zs károsan hatott. Kiivetkezménye
ként az országban található gyógyszertárak száma r720-ra a korábbi 
huszonhétről tizenkettőre csökkent. Amz tehát már megvolt, az java
részt pusztulásra lett ítélve; ott pedig, ahol még váratott magára az 
előrelépés, hosszú zdőr e megszűnt annak minden lehetősége. 

Erről a pontról indult meg azután az az országosan erőteljesnek 
mondható fe;lődés, amely a gyógyszertárak .száma növekedésének te
kintetéből olyjellemző a XVIII. századra .. Nem egészen három évti
zed alatt huszonkilenc ÚJ gyógyszertár nyílt Magyarországon; szá
muk a század végére megtízszereződött .. Akkor már I9.3 nyilvános 
gyógyszer tár szolgálta a közegészségügyet, amelyek között egyre több 
volt a polgári alapítású .. 

A fe;lődés jelentős állomása volt Mária Terézia azon rendelke
zéseinek sora amelyekkel az ország közegészségügyi helyzetét igye
kezett megszzlár dítanz Ennek egyzk eredményeként r77 4-től a pesti 
orvosi egyetemen gyógyszerészeket zs vizsgáztattak, hogy megfelelő 
számú tudományosan is képzett személy álljon rendelkezésre .. Ez fel
tétlenül szükséges volt az r770-ben kiadott »Generale Normativum 
Sanztas« rendelkezéseinek végrehajtásához, hiszen az - többek között 
- kuruzslásnak minősítette és szigorú megbüntettetés kilátásba he(ye
zése mellett megtiltotta a képesítés nélkül végzett gyógyító tevékeny
séget, valamint az úton-útjiflen tó'r ténő gyógyszerárusítást.. Elérkezett 
az zdő ahhoz, hogy a királynő elrendelje .. minden vármegyében leg
alább egy nyilvános patika legyen 

Békés vármegye azonban még;ó néhány évtizeden keresztül - az 
adott körülmények fo(ytán - kívül maradt az országosan megfigyel
hető zlyen irányú fe;lődésen. 

A XVJ századig az országban tapasztalható fejlődéssel lépést 
tar tani igyekvő vár megyénket a török hódoltság számára százharminc 
évzg (r566-r69s) tartó időszaka minden vonatkozásban teljesenvzsz
szavetette. Állapota a teljes elnéptelenedés szintjére esett vissza .. 

Eme helyzet következtében tehát a megszállást sínylő vármegyék 
között zs a leghátrányosabb helyzetbe került azzal, hogy nem mar adtak 
a török időket átvészelő nagyobb helységei .. Mint például a környező 
területeken Kecskemét, Nagykőrös, Cegléd, Kiskunhalas, vagy a haj
dúvárosok, illetve a nagykun városok. Következésképpen itt hosszabb 
időre volt szükség ahhoz, hogy az élet ú;ra megindulhasson 

A kezdeti vzsszatelepedési fo(yamat a kuruc háborúk alatt - ami
nek harci eseményeitől .sem maradt mentes - megszakadt, és csak 
r7rr után folytatódott erőteljesebben Az újraéledés döntő fordulata 

6 

r 
1 

l 
--------~---

a szervezett foldesúri telepítés r7 r 8-ban tö'r ténő megindulásával kö'vet
kezett be; r750-ig huszonkettőre szaporodott a települések száma 
Hasonló ütemben növekedett a lakosok lélekszáma is, akik között 
- a céltudatos benépesítési tö'rekvés eredményeként - nagyszámú német 
és szlovák telepes talált otthonra a békési területeken 

Bár megyénk a környező országrészeket - a Hajdúságot vagy a 
Nagykunságot - a század végére, tehát mintegy nyolcvan év alatt, 
gyakorlatilag utolérte, ebben az általános fejlődésben nem ala.kultak ki 
azok a feltételek, amelyek között egy patika létesítése sürgető kívá

nalommá válhatott volna .. 
A fellelt adatok ugyan azt bizonyítják, hogy egy felvetett és a 

»felsőség« által elfogadott kezdeményezés nyomán meglehetősen korán 
- a vármegye újratelepítésének nagyobb arányban történő megindulá
sával szinte egyidőben - lehetőség nyílt Gyulán az alapításakor kato
nai célokat szolgáló patika később nyilvános patzkaként történőfenn
tar tására Azonban az r7 r3-ban létesített patikát kezelő és a fenn
tartás jogát család;a számára kieszközlő dr Ausfeld Kristóf egy
kori katonaorvos halálával a patika - nyilván a további létét biz
tosító forgalom hiánya mzatt - megszüntette működését. Anélkül, 
hogy a doktor Ausjeld által elképzelt funkcióját - nyilvános pau
kakénti működését - betölthette volna és aminek következményeként 
ma a vármegye lakosságának ellátására hivatott első gyógyszer

tárnak tekinthetnénk 
E rövzd zdeig tartó lehetőség megszűnte után az egymást követő 

évtizedek hosszú sora sem hozott változást .. 
Abban a he(yzetben ugyanis, amikor az emberek túlnyomó több

sége még idegenkedett az orvostól, mind a fold'esúr, mind a vármegye 
előtt szükségtelennek tűnt egy patika létesítésének gondolatával való 
foglalkozás .. Ezért amíg az orvosok munkájának általános elismerése 
váratott magára, »önként és hivatalosan« történő kezdeményezésre 
sem kerülhetett sor .. 

Ahhoz viszont túlságosan is szegény sorsú volt a vármegye lakos
sága hogy egy gyógyszerész itt patikájának önerőből történő megnyi
tására merjen vállalkozni .. Ez egyet jelentett volna anyagi léte legtel
jesebb kockáztatásával Leginkább a medzcinától való idegenkedés tette 
volna teljességgel bizonytalanná az elszánt vállalkozó sorsát .. HZ.Szen 
- mint látni fog7uk - a vármegye első patikusa zs csak úgy tudott 
létezni, hogy a vármegye évek során át anyagilag rendszeresen támo

gatta .. 
Mindaddig tehát, amíg a királyi parancs kényszere - amely 

parancs az általános fejlődés kö'vetelményeit fejezte ki és zsznórmér-
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tékéül az ország fejlettebb vidékei szolgáltak - nem kötelezte a vár
megyét arra, hogy legalább egy gyógyszertár működését biztosítsa, 
a lakosság gyógyszerellátása egyfelől a rászorulók igényétől, másfelől 
pedig azok társadalmi és vagyoni helyzetétől függően alkalomszerű 
volt .. 

* * * Gyógyszerellátás 
a patikák megjelenése előtt 

A XVIII .. század elején újra benépesedni kezdő vármegye köz
egészségügye hihetetlenül alacsony színvonalú volt. A korabeli 
szemtanúk leírása, a vármegyei főorvos időnként beadott helyzet
jelentései arról tanúskodnak, hogy a jobb élet reményében az or
szág messzi vidékeiről érkező telepesek között az elégtelen - és 
emellett egyhangú - táplálkozás okozta skor buttól az epilepsziáig 
számos kór - egyes betegségek olykor járványszerű méreteket öltő
en - pusztított; a halálozási arány rettenetesen magas ezekben az 
időkben .. 

Ennek okai az orvosi és gyógyszerellátás csaknem teljes hiánya 
mellett a betelepülőkre váró - az általuk megszokottnál merőben 
más - földrajzi és éghajlati körülmények voltak .. A többnyire he
gyes vidékekről az Alföld folyóvizeinek évenként megismétlődő ára
dásai által táplált nagy kiterjedésű mocsarak közé kerülők szerve
zete számos olyan - a környezet adottságaiból eredő - betegséggel 
került szembe, amelyek ellen természetes védettséggel nem bírt 

Természetszerű reagálásként az ember - elébb önmaga orvosa
ként - orvosságot igyekezett keresni a testi és lelki gyötrelmeket 
okozó betegségek ellen .. Ezek közül legnagyobb számmal azok a 
növények álltak rendelkezésére, amelyeknek gyógyító ereje majd 
mindenki előtt ismeretes volt, és amelyekkel az erdők és mezők 
gazdagon szolgáltak„ De ezek közé tartoztak a különfete - a házak 
táján rendszeresen felliasználásra kerülő - fűszerfélék ugyanúgy, 
mint a helyben termelt kultúrnövények egyike-másika .. Mint pél
dául a torma, a vörös- és a fokhagyma, vagy a dohánylevél. A népi 
gyógyászat céljára szolgáltak továbbá a boltosok egyes - eredetileg 
ugyan nem gyógyszerként árusításra kerülő - árucil<lzei - a timsó, 
a terpentin stb. - is. 
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Az első gyógyítási kísérletek sikertelensége után, vagy még nem 
ismert tünetekkel járó megbetegedések leküzdhetősége érdekében 
a családon vagy házon kívüli személyekhez fordultak segítségért. 
Azokhoz a faluközösségen belül élőkhöz, akikről tudták: a gyógyító 
szerek ismeretében frlülmúlják embertársaik túlnyomó többségét. 

Az általuk gyógyításra használt szerek között már párlatok, ke
netek és füzetek is a.k:adtak, amiknek készítési módját saját vagy 
hasonló ismeretekkel bíró társaik titkának tekintették .. Jobbára azon
ban gyógyfüvek tartoztak szereik közé, amikkel csaknem kizárólag 
külsőleges kezeléseket végeztek 

Íme néhány, általuk »komendált« gyógyszer: gyomor és hasfá
jás ellen üröm-kötés, elmérgesedett rovarcsípés - marhabögöly csí
pése okozta a gyulladást - megpárolt dohánylevéllel való boroga
tása, a levével a gyulladt rész mosogatása; tályog ki tisztításához 
tormalevelet kellett mézzel megkenni, abba timsót szórni, és a tá
lyogos testrészt azzal bekötni. 

Készítettek fürdőket is különböző növények felhasználásával, 
és egy frljegyzés tanúsága szerint egy ilyen ismeretekkel bitó asz
szony olyan szemcsepp elkészítésének módját is ismerte, ami »a 
hályogot lehasítja«. 

A gyógyításhoz értők között akadtak közismertebb személyek 
is, akiket »orvos« szóval neveztek meg az emberek. Szinte hivatás
szerűen gyakorolhatták elismert és tiszteletben tartott mesterségü
ket; tudományuk híre messzire eljutott, és még messzi tájakról is 
felkeresték őket az általuk gyógyulást remélők 

Az 1700-as években Dobozon élt egy ilyen orvos asszony, de 
a vármegyebeliek a messzebb - például Darvason, Sámsonban 
(Hajdúsámson), Kecskeméten - élő »orvosokat« is felkeresték pa
naszaikkal .. Vagy mások panaszaival, mert nem volt feltétlenül szük
séges a beteg személyes jelenléte a diagnózishoz és a megkívánt 
gyógyszer elkészítéséhez.. Például a tünetek elmondása, egy-egy 
betegségre jellemző váladékfoltokkal átitatott fehérnemű bemuta
tása elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy az orvosság elkészüljön és 
a »pontos« adagolási utasítás elhangozzék. 

A vármegyebeli gyógyító személyek között - bármennyire fur
csán hangzik is a mai ember számára - meg kell említenünk a 
gyulai hóhért Többek 1756-ban elhangzott kijelentése szerint a 
vármegye hóhéra foglalkozott a betegek gyógyításával és készített 
különböző »gyógyszereket« a hozzá fordulók részére .. 

IO 

* SZÖVEGMAGYARÁZA I 

IRATJEGYZÉK 
A feldolgozott iratok a Békés 
megyei Levéltár 

Békés vármegye nemesi 
közgyűlésének iratai 

közgyűlési jegyzőkönyvek 

(közgy. jkv.) 
közgyűlési iratok 
(közgy ir ), v2Jamint 

Békés vármegye 
tisztifüorvosának iratai 
(tfo. ir ) 

anyagában találhatók 

handkauf forgalom 
a kézieladásban kiadható 
k~szítmények köre 

Ifo ir 666/1839; közgy 
jkv 66 1059/r839 

Az eddig fölsorolt lehetőségekben laikusok által ajánlott és készí
tett »gyógyszerek«-hez juthattak a rászorulók A következőkben 
már a korabeli szakértelemmel készített szerek használatának lehe
tőségeit ismertetjük 

Elsőként a tehetősebbek házipatikájáról néhány szót: Azok, 
akik anyagi lehetőségeiknél fogva megengedhették maguknak, a 
sürgős segítség lehetőségének biztosítására többé-kevésbé felszerelt 
házipatikát tartottak készenlétben .. Egy-egy család használatára let
tek - orvosi tanácsadás alapján - összeállítva ezek a kis házi gyógy
szerkészletek 

Később - az uradalmi központok kialakulása után - az uradal
mak is létesítettek házi patikát, amik már szélesebb körben lettek 
igénybe véve.. Bár készleteik jelentősebb része az állatállomány 
megvédésére szolgáló szerekből állt-a barom sokszor fontosabb volt 
az embernél - egyéb szerek is megtalálhatók voltak ott. Mindenek
előtt az uradalom vezetőinek egészségét védő céllal, és hogy rajtuk 
kívül kinek, milyen mértékben nyújthatott segítséget ez a házipa
tika, az a földesúr vagy a személyét képviselők jóakaratától függött .. 
A kör hol tágabb, hol egészen szűk; hol mindenki más teljesen 
kiszorult belőle .. 

Doktor Tormási 1839-ben így írt a gyulai uradalom házipatiká
járól: 

» . ezen patika egyedül és csupán csak a barmok orvoslását 
tárgyazza, és pedig csak egyedül az uradalom szükségére nézve, 

abból ugyan senki se kap, beteg marhájának csak egy fillér ára 
orvosságot is. . «1 

Mindenki előtt nyitva állt egy lehetőség »igazi« gyógyszerek 
beszerzésére: a falvak boltjaiban történő vásárlás. A kereskedők -
kihasználva a magárahagyatottság és a szükség adta lehetőségeket 
- a vármegyén kívül eső patikák által készített és az úgynevezett 
»hand-kauf«* forgalomban kapható gyógyszerekből tartottak kész
leteket. Némelyikük igen jelentős mennyiségben. 

Ezeknek az orvosságoknak az elkészítése ugyan szakértelemmel 
történt, ám a felhasználás helyes vagy helytelen volta ellenőrizhe
tetlen volt Aki kért, az szabadon kapott a polcokon sorakozó medi
cinákból; csak azt kellett elmondani, mi a panasza, és máris akadt 
pontosan az ellen szolgáló orvosság .. Némi kis túlzással azt is mond
hatjuk, saját készleteik eladása közben a boltosok töltötték be az or
vosi - amikor megkérdezték, mire kellene az orvosság - és egyben 
a gyógyszerészi tisztet is - amikor kiszolgáltatták az általuk szük
ségesnek és hatásosna.1< tartott gyógyító szert 
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A gyógyszerárusítás ezen formája - amellett, hogy esetenként 
legalább némi enyhülést biztosítottak a betegnek - tulajdonképpen 
alig volt több az egyszerű kereskedelmi tevékenységnél, ami által 
a gyógyszereket készítő patikus és a forgahnazó kereskedő némi ha
szonhoz juthatott. És hogy ez a jövedelem - különösen a kezdeti 
időkben - a patikusok számára nemritkán létkérdés volt, azt a ké
sőbbiekben még látni fogjuk 

A patikákon keresztül történő gyógyszerellátási formához leg
közelebb állt a betegeknek az orvosok és seborvosok házipatikája 
segítségével történő ellátása. 

A XVIII .. század második felében alakult ki az a gyakorlat, hogy 
egyes vármegyebeli orvosok és seborvosok a nyilvános patikák hiá
nya miatt viszonylag jól felszerelt házipatikát tartottak fenn, és saját 
maguk készítették el betegeik részére az orvosságokat.. 

Az orvosok és seborvosok ilyen irárryú tevékenysége megenge
dett volt, hiszen mindaddig, amig a vármegyében egyetlen nyilvá
nos gyógyszertár sem működött - később pedig számuk elégtelennek 
bizonyult - ezek a házipatikák könnyítettek a gyógyszerhez jutás 
nehézségein .. A hivatalos elismerést jelzi az is, hogy a főorvos ezeket 
szintén rendszeresen ellenőrizte és ügyelt a készletben lévő anyagok 
minőségére .. 

E patikák szerekkel való ellátottságának viszonylagossága azt 
jelentette, hogy amig egy hivatalos hozzájárulással működő nyilvá
nos gyógyszertár 800-900-féle kötelezően tartandó szerrel rendel
kezett, addig ezekben 150-200-féle - a gyakrabban előforduló 

betegségek gyógyításához szükséges - szerből lehetett válogami .. 
1787-ből fennmaradt Beischlag János csabai seborvos házipati

kájának vizsgálatáról készült jegyzőkönyv. Érdekessége, hogy a kész
letben talált - 173-féle - anyagot tételesen felsorolja; minden tétel
nél megállapítja az anyag minőségét és közli annak pontos mennyi-

, , • 2 
seget 1s .. 

1770 előtt kizárólag az előzőkben felsorolt lehetőségek valame
lyikének igénybevételével jutottak orvosszerhez - helyben - a rá
szorulók Ám az első vármegyei nyilvános patika ekkor történt meg
nyitása, majd a patikaliálózat lassú, de állandó fejlődése sem hozott 
rövid időn belül gyökeres változást a patikákon kívüli gyógyszerké
szítés és felhasználás területén. 

Olyannyira nem, hogy például a népi gyógyászat jelenléte 
·- igaz, csak nyomokban - még napjainkban is fellelhető. 
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Tfo. ir 17/1787 -
patika\ izsgálat jegyzőköny\ e 

3 
Közgy ir. 369/1812 

Igen nehezen megoldódó kérdéssé vált az »orvos-személyek« 
gyógyszerkészítő tevékenységének megakadályozása Annak ellenére, 
hogy az ilyesfajta ténykedést már a XVIIL század vége felé hivata
losan kuruzslásnak minősítették - és mint ilyet büntetendőnek 
nyilvánították - meglehetősen hosszú ideig szinte zavartalanul foly

tatódott 
Mint több szempontból is érdekes dolgot megemlítjük, hogy 

a megyei levéltár egyik 1812-ből származó irata mellett egy borí
tékformára összehajtogatott papírban Gyomárr készült »ijedség 
ellen való« orvosság találliató A néhány éve megkísérelt elemzés 
a világosabb-sötétebb szemcsékből álló-összhatásában barna szmű
porszerű anyagból mindössze annyit tudott kimutatni, hogy növé
nyi eredetű anyagokat tartahnaz 

Története a következő: 
1812-ben Heves vármegye törvényszéke egy »gyanús halál« 

ügyében folytatott eljárást, amelyben az elhunyt feleségét gyanúsí

tották szárrdékos beavatkozással 
Mérgezést gyanítottak 
A gyanúsítottnál talált fent említett szert bizonyítékként kíván

ták felliasználni - feltételezték annak mérgező voltát - és miután 
kitudódott, hogy az Gyomán készült, hivatalosan megkeresték Bé
kés vármegyét azzal a kéréssel: a helyszínen folytasson vizsgálatot 
az anyag esetleg mérgező hatásának tisztázása ügyében. 

Nagyobb nehézségek nélkül silzerült nyomára bukkanni a keverék 
készítőjének, felelősségre vonni azonban már nem sikerült; nem volt 
az élők sorában Családja hátramaradt tagjait fogták tehát vallatóra, 
de azok nem tudtak megfelelő felvilágosítással szolgálni .. Végül is az 
egyik fia - apja emlékének megvédésére, vagy talán az élőkkel szem
ben kilátásba helyezett megtorlás elkerülésére - bizonyító tettre 
szánta el magát A vizsgálóbizottság szemeláttára jókora adagot 
nyelt le a kérdéses »orvosságból« annak igazolásául: apja nem 

mérget kevert 
Cselekedete - illetve a várt hatás elmaradása - meggyőzte a 

vizsgálatot vezető főszolgabírót, aki jelentésében - tekintve, hogy 
az »orvosságot« elnyelőn napok múlva sem jelentkeztek mérgezésre 
valló tünetek - közölte: a keverék nem lehetett alkalmas emberi élet 

kioltására..3 

Ez eseten kívül még sok kuruzslási ügy irataira lehet bukkanni 
a levéltári anyagokban, ami azt jelzi: az elmaradt körülmények és az 
azokat követő emberi gondolkodás sokáig lehetőséget nyújtott e te
vékenység folytatásához. Azt, hogy az emberek hosszú időn keresz-
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tül sem tudtak »hozzászokni« az orvosokhoz és a patikához. Szíve
sebben vették igénybe a »közülük valók« segítségét gyógyulásukhoz. 

Az ilyen »orvosok« száma azonban az idők múlásával, ha lassan 
is, de mindegyre csökkent A fejlődő világban megváltozó általános 
emberi gondolkodás mindjobban az elfogadhatatlan dolgok közé 
sorolta az ily módon való gyógykezelést 

Hosszú és fáradságos munkával lehetett oda hatni, hogy a bol
tokban folyó-elsősorban a helybeli patikusok anyagi érdekeit sértő
gyógyszerárusítás megszűnjön .. A vármegyének a patikák felügyele
tét ellátó főorvos jelentései nyomárr kiadott szigorú rendelkezései 
és megtorló intézkedései ellenére sem lehetett egykönnyen rendet 
teremteni ezen a területen .. A kereskedők - a büntetések, elkobzások 
terheit ismételten is vállalva - ragaszkodtak a számukra hasznot 
hajtó gyógyszerárusításhoz, és ez a tevékenységük mindaddig alig 
csökkent, amíg a patikák számárrak szaporodásával és a végső »meg
szokás« következményeként csökkenő forgalmuk ezen »portékák« 
tartását ráfizetésessé nem tette .. 

A későbbiekben - a patikusok érdekvédelmét szolgáló intézke
dések tárgyalásakor - erre a kérdésre még vissza kívánunk térni .. 

Szervezett körülmények között folyt az orvosok és seborvosok 
házipatikájának felszámolása .. 

Valahányszor egy újabb nyilvárros patika megnyitásának enge
délyezésére vonatkozó kérelem került továbbítás céljából a megye
gyűlés elé, a kérés támogatásaként a Helytartótanács előtt felsorakoz
tatott érvek egyike az volt: a kérés teljesítése azért is szükséges, 
mert ezzel mentesíteni lehet az ugyanott dolgozó orvost a kényszerű 
- az elfoglaltságot szinte megkétszerező - patikusi tevékenység alól. 

Amennyiben valahol valaki patikát szándékozik nyitni - vallot
ták a nemesi vármegye vezetői - az egyet jelent az érdekelt helység 
orvosának nagymértékű tehermentesítésével.. Hiszen ha ugyanott egy 
patikus is dolgozik, akkor nem kell a sok időt igénylő gyógyszerké
szítéssel foglalatoskodnia; több ideje marad a betegek ellátására. 

Az e téren uralkodó és a fentiekben körvonalazott felfogás he
lyességét, kialakulásánal' elkerülhetetlen voltát a következő össze
hasonlítás igazolhatja: 1787-ben - az akkor megközelítően 40 ezer 
lakost számláló vármegyében - egy orvos - Riegler Zsigmond, aki 
a vármegye főorvosának tisztét töltötte be - és nyolc seborvos volt 
Közülük többnek neve utárr a következő megjegyzés olvasható: 
seborvos és borbély .. 
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1831elejéna134 ezer lakos orvosi ellátásának feladatát két orvos 
és tizenkét seborvos látta el; két »medicus doctor«, öt »magister chy
rurgus« és hét »chyrurgus civilis« .. Amint ezekből a számokból kitű
nik, az orvosok szátnánalz növekedése nem követte a lakosság szá
mának növekedését; a közben eltelt fel évszázadnyi idő alatt az 
orvoshiány mit sem enyhült. A XIX század harmadik évtizedében 
minden vármegyebeli orvosra változatlanul nagyszámú lakos jutott; 
ellátásuk nehézségeit pedig nagymértékben fokozta, hogy ez a lélek
szám nagy területen elszórva élt. Volt például olyan járási seborvosi 
állomáshely is, ahol a beosztás ellátójának harminc kilométert kellett 
kocsizni a felügyeletére bízott legtávolabbi településig. 

Maguk az érdekeltek is egyetértettek az említett felfogással, mert 
a patikus jelenléte munkájuk lényeges csökkenésével járt. Egyetér
tésükben azután tiltakozás nélkül lemondtak arról a fárndozásukkal 
egyensúlyban nem lévő cselzélykehaszonról, ami az orvosság készít
getéséből eredt 



A vármegye patikahálózatának 
kialakulása 

AZ ELSŐ NYILVÁNOS PATIKA 

1770 legelején - nem annyira a szükség érzetétől sarkallva, 
mint az egyre sürgetőbb rendelkezések nyomására - a vármegye 
vezetői elérkezettnek látták az időt aua, hogy egy patika felállítása 
érdekében megtegyék az első lépéseket. 

A hely adva volt: Gyula, mint a terület közigazgatási és gazda
sági központja Nem azért, hogy a vármegye székhelye dicseked
hessen a fejlődés eme új eredményével, hanem azért, mert itt látszot
tak biztosítottnak azok a feltételek, amelyek mellett egy patika kellő 
forgalmat bonyolithat majd le. Olyan mértékűt, ami tulajdonosá
nak megélhetését lehetővé teszi. 

Ezt részben a város és környékének lakói részéről mutatkozó igé
nyek kielégítése által látták biztosíthatónak, de legalább ilyen mér
tékben számoltak a Gyulán esetenként megfordulók igényével is .. 
Úgy vélték: a megyegyűlésekre rendszeresen összegyűlő - és tehe
tősebb-személyek, az itteni vásárokat messzebbről is szép számban 
felkeresők, az átutazók úgyszintén vásárlói lehetnek majd a felállí
tásra kerülő patikának .. 

Nehezebb feladat volt olyan alkalmas személyt találni, aki vál
lalja a Gyulán való letelepedést és azt az anyagi kockázatot, amivel 
egy patika létesítése itt járhat. Végül is Poszhard.János aradi patikus
sal kezdték meg a tárgyalásokat, aki azután bizonyos feltételek mel
lett hajlandónak mutatkozott arra, hogy Gyulára költözzék és ott 
megnyissa a »jeles vármegye első patikáját« .. 

Feltételeinek egyike volt, hogy a vármegye »legalább ingyen 
kvártélyt« biztosítson számára, vagyis fedezzék egy megfelelő ház 
bérleti költségeit .. E kérés teljesítésére hajlandónak mutatkozó me
gyegyűlés - végtére is nem volt sok választási lehetősége - az 1770 
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herbarium vivum 
gyógynövénykert, ahol az 
inasok (gyakornokok) 
a helyben termeszthető 
gyógynövényeket megismer
hették, a gyűjtést és a 
feldolgozást megtanulhatták 

lonicerum 
gyógynövényeket ábrázoló 
könyv, amelynek nyomtatott 
ábráit az inasoknak 
(gyakornokoknak) ki kellett 
festeni 

officionalis ismeretek 
a hh•atás gyakorlisához 
szükséges ismeretek 

logicam absolvcret 
alapfokú iskoláit elvégezte 

principális 
főnök - ez esetben 
a gyóg~·szertár vezetője 

Pharmacopoea Austriaca 
Provincialis 

Osztrák Tartományi 
Gyógyszerkönyv 

I axa lv1edicamentorum 
Vienensis 

Bécsi Gyógyszer-árszabás 

4 
Közgy ir. 319/1771 számhoz 
csatoltan található Poszhard 
keltezés nélküli levele, 
amelyben hivatkozik 
a vármegye előző év április 
4-i közgyűlésén hozott 
határozatra és kéri az abban 
meghatározott összeg 1771-re 
történő folyósítását 

április 4-i ülésen évi 40 aranyforint támogatást szavazott meg Posz
hardnak és azt - a feljegyzések tanúsága szerint - éveken át folyó
sitotta 4 

Poszhard János hat éven át dolgozott Gyulán. 1777-ben anyagi 
okok miatt kénytelen volt megválni patikájátóL Az új tulajdonos 
Stiller Antal lett, aki az átvételt követő harmincegy éven át - az 
1807-ben bekövetkezett haláláig - szolgált itt nemes hivatásával 

Hála Riegler Zsigmond akkori jeles vármegyei föorvos alapos
ságának, az 178].. szeptember 13-án kelt jegyzőkönyvben fennma
radt az első vármegyebeli nyilvános patika részletes leírása Ennek 
a Békés megye gyógyszerészete történetének szempontjából igen 
becses vizsgálati jegyzőkönyvnek teljes szövegét közöljük: 

»Fő vizsgálat az 178]. évben Gyulán található nyilvános pati-

kában 
Az 178].. esztendő szeptember hónap 13 napján Csupor László 

úr - a tekintetes Békés-Csongrád- és Csanád egyesült vármegyék 
békési járásának első szolgabírója - jelenlétébenfő vizsgálat tartatott 
a Gyulán található nyilvános patikában. 

Ezen patika tulajdonosa Stiller Antal már 9 esztendeje birtokolja 
ezt és Poszhardt János úrtól - korábbi aradi patikustól - történő vá
sárlás útján jutott hozzá. A patikustudományból 1777-ben vizsgá
zott Budán az orvosi fakultáson és ott Diplomate Facultatis-szal lett 
ellátva, következésképpen a kémiában és botanikában tapasztalt 

ember. 
ő bemutatott nekünk - miután én egy Herbarium Vivum-ot* 

követeltem - egy nyomtatott Lonicerum-ot*; ezért kizárólag a nála 
élő tanítványok érdekében fd lett kérve, hogy az 1788. esztendő 
elejére készítsen el egy Herbarium Vivum-ot, hogy ezáltal a tanít
ványai az officionalis ismereteket* könnyebben megtanulhassák. 

Ana a kérdésre, hogy vajon neki segédje vagy inasa van-e, azt 
felelte, hogy ő a patikáját önmaga is el tudja látni, segéd nélkül, de 
van neki egy inasa. A nevezett 19 éves, logicam absolveret*. l78r. 
február 28-án kezdte el tanulmányait, jól halad és principálisa* 
teljesen meg van vele elégedve. 

Amikor én a szükséges gyógyszerhönyveket kértem tőle bemu
tatásra, a patikárius úr a következőket adta elő: 

l-ször az 1780-as évből való Pharmacopeam Austr. Provinci

alem-et* 
2-szor az 1777-es évből származó Taxam Medicamentorum 

Vienensem-et*. De mivel előírás szerint minden patikában az 1779 
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évi kiadású Viener Tax-ot* szükséges használni, felszólítottuk őt 
az 1779-es évben kiadott Vzener Tax beszerzésére .. 

Meg vagyon még írva az alábbi: 
r-ször egy Defüct-könyv, évről évre és hónapról hónapra jól 

vezetve. 
2-szor egy évről évre és hónapról hónapra kész számlakönyv; 

miután én a receptek éves köteteit kértem tőle, átadta nékem azokat 
külön-külön .. Az összegek mindegyikben be voltak vezetve, s mivel 
ezek a szokásos díjszabással kapcsolatban lettek megvizsgálva, azt 
mutatták, hogy a patikus úr az árakat rendben tartja .. 

Arra a kérdésre, hogy vajon a chymica praeparate-kat* maga 
készíti-e, azt válaszolta a patikus, hogy a tartarum emeth*, resina 
jalapa és guajaci, mercurium dulcem*, stb-t mind maga készíti, 
csak egyedül a mercurium sublimatum corrosivurn-ot* hozatja ké
szen az új-aradi katonai patikából. 

LA patika 
Elég világos a két ablakkal és egy üvegezett ajtóval, amely 3 öl 

(5,7 m) hosszú, 2 öl (3,8 m) széles; magasra épített, ennélfogva szá
raz mint más, Gyulán épített ház .. 

Ebben először is a szelencék és a fiókok lettek átvizsgálva és azt 
mutatták, hogy noha elég régiek, nem tergesedtek el, nem károsod
tak Azt is megállapítottuk, hogy a contentorum nominobus-ok* 
világos és érthető módon, olvashatóan voltak feliratozva .. 

2-szor azt vizsgáltuk, vajon a szirupok, olajok és kenőcsök nincse
nek-e netán ónból készült edényekben őrizve, ámde ezeket mind cse
répedényekben tartják, mert ebben a patikában - a tulajdonos szű
kössége folytán - egyáltalán nincsenek ónedények 

3-szor annak néztük utána, vajon az er& szagú gyógyszerek, 
mint az ambra, moschus, zibeths, camphor, asa foetida, stb a többi 
gyógyszertől jól el vannak-e különítve és jól elzárva vannak-e tartva. 
Azt találtuk, hogy ezek mind üvegben, egy szekrényben elzárva van
nak; csupán az asa foetida volt egy tégelyben és nem egy jól zárható 
üvegben tartották. 

Negyedszer azt vizsgáltuk, vajon a mérgező mercurial*, és arse
nical* mittele a többi gyógyszertől elkülönítve van-e tartva egy kü
lön szekrényben, valamint van-e ezeknek külön mérlegserpenyőjük 
és súlyuk.. Azt láttuk, hogy minden méreg az említett patikus úr által 
külön elzárva van őrizve és külön súlyokkal, mérlegserpenyőkkel 
van ellátva .. Ezen elzárt szekrény egy része, valamint egyéb heroikus 
hatású hasha;tó é> hánytató gyógyszerek elkülönítése úgy volt meg
oldva, hogy a tanulónak nem lehetett hozzá szabad belépése .. 
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Wiener- Iax 
u a németnyelvű rövidített 
formában 

chymica praeparate 
kémiai készítmény 

T artar emeticus 
Stibium kalium tartaricum 
Hánytató borkő 

Mercuris dulcis 
Hydrarg chloratum mite 
Kalomel 

Mercurius sublimatus 
corrosivus 

Hydrarg. bichloratum 
corrosiv Szublimát 

contentorum nominobus 
az edények, fiókok tartalmának 
feltüntetésére szolgáló 
folületrész (cimke) 

mercurial és arsenical 
mittele 

mérgező higany és arzén 
vegyületek 

gummata 
gumós növények 

Manna calabrina 

a manna egyik kereskedelmi 
fajtája 

castoreum 
hódpézsma 

Ötödször valamennyi mérlegserpenyőt és súfrt megvizsgáltunk és 
jónak találtattak, az új bécsi súlyok megfelelőnek 

IL Laboratórium 
Nincs külön ilyen, hanem a konyha a laboratórium. Ez a konyha 

elég világos mivel egy nagy ablakkal van ellátva; kéménye magas és 
boltozatos. Itt található 3 kemence, 2 nagy és 3 kis üst, 2 sárgarézből 
való merítőkanál és egy jól díszített réz vehica. Retorta és fiola is van 
néhány. 

IIL Anyag-kamra 
Egy kicsi, csak szükségből épített, máskülönben jó beosztású 

rész .. Kívánságomra bemutatott egy valódi és jó minőségű, valamint 
egy közepes fajtájú kínagyökér darabot, egy nagyon szép thabar
bara gyökeret Minden gummata*, ami a gyógyszerkönyvben szere
pel, megvan, szép a mannam calabriam*, jó a castoreum* és az aloe 

Nevezettnek van egy közepes, de forgalmához elegendő gyógy
szerkészlete 

Megmutatta nékünk keményfából való olajprését, mivel szű
kössége miatt rézből valót még nem tudott beszerezni 

IV. Pince 
Ez jó, nem fagyos, nem vizes. Itt megmutatta nékünk a succum 

cydoniorum, ribium, mororum és kermesinum-ot, valamint a desz
tillált vizeket és szirupokat 

Van még egy oldalszoba is a gyógyszertár mellé építve; ebben 
őrzik a patika szer.számokat, mint a mozsarak, sziták sth és mely 
egyben a tanulók otthonául is szolgál.. 

V. Herbárium 
Ez a földön van, nincs biztosítva tűztől.. A portól jól záródó 

zsák és deszkák védik. 
A gyógyfűgyökerek mind rendben vannalz. Minden zsák tartal

mának nevével van feliratozva, ezáltal a kívánt gyógyszer könnyen 
megtalálható; minden gyógynövénynek, gyökérnek sth a neve a 
gyógyszeres zsákon nagy betűkkel van felírva. 

A növények és gyökerek szárazalz a maguk nemében, ahogy azt 
néki a kémiai iskolában tanították.. Ezután a vizsgálat úgy találta, 
hogy minden fűszer és gyógynövény elegendően rendelkezésre áll 
és jól raktározott. 

Az általam kért radicem astragali és fiores amicae megmutatta
tott, azok valódiak. Nincs azonban néki mentham piperitam, ezért 
felkértük őt, hogy azt szerezné be .. 

Így folyt le a gyógyszerek ellenőrzése tovább, ahogy azt az 
1780-i Pharmacopea Austr .. Provincialem előírja, éspedig .... « 
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A következőkben a talált anyagok tételes felsorolása és minősí
tése következik 

A jegyzőkönyvben - féleségenként csoportosítva - összesen 
885-féle alapanyag, illetve közvetlenül felhasználható szer került 
felsorolásra.. Ennyit tartalmazott a »közepes, de a forgalomhoz ele
gendő« gyógyszerkészlet 

Hosszadalmas lenne a tételes felsorolás, de úgy gondoljuk, nem 
lesz érdektelen az egyes féleségekhez tartozó szerek számának is·
mertetése: 

ásványi eredetű alapanyag 46-féle, állati eredetű 31-féle; gyógy
növény - különböző formában - 320-féle szerepel a megvizsgált 
anyagok listáján Ezenkívül - miként a felsorolásból megtudhat
juk - ecetfélék 12, vizes párlatok 46, balzsamok 8, cukrok 21, nye
letek ro, elixirek 6, tapaszok 22, eszenciák 22, kivonatok 48, liquo
rok 20, olajok 50, tabulák 13, porok 69, sók ro féléje, továbbá 12-
fe!e species, 29-féle szesz, 41-féle szirup, 20-féle tinctura és 29-féle 
kenőcs képezte a »közepes« mennyiségű készletet. 

A vizsgálat az egyes szer-csoportokhoz, illetve egyes szerekhez 
- azok állapotához és minőségéhez - megjegyzéseket fűzött. Meg
állapításokat tett a különféle szerek megfelelő voltára vagy hibáira; 
azok többségét ugyan jó minőségűnek jelentette ki, azonban egyes 
féleségek teljes csoportját a minőségileg kifogásolhatók közé sorolta .. 

Összesen huszonkét lapszéli észrevétel - melyek közül egy a 
»herbarium vivum« hiányát, egy pedig a régi taxa használatát ki
fogásolja, a többi az anyagoknál tapasztalt hiányosságokat rögzíti -
olvasható a jegyzőkönyvben Nem a mindenáron hibát találni aka
rást jelzik ezek a feljegyzések; az alaposságot kívánó vizsgálat fel
fedte hiányosságok puszta tényét közlik a segíteni akarás gondola
tával 

Mert Riegler föorvos segítő szándékára mutat a jegyzőkönyv 
befejező mondata: ».. .. A gyógyszerész úr azon nehézségei, ame
lyek az én hatásköröm korlátait meghaladják, itt e helyen megje
gyezni szükségesnek találtatnak, hogy magasabb helyen erről in
tézkedjenek .. «5 

A felfedett hiányosságokat meg kell szüntetni; ez követelmény! 
De ehhez pénz kell, aminek segítség nélküli előteremtéséhez - jól 
tudta ezt Riegler Zsigmond - alig van lehetősége a patikusnak 
Megfontoltan hangoztatta tehát többször is a »szűkösséget«, végül 
pedig - kihangsúlyozva hatáskörének lehetőségeit - segítségnyúj
tásra szólította fel az illetékest; vagyis a vármegyét 

Méghozzá a kérdés megkerülhetőségét erősen nehezítő módon, 
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5 

Tfo. ir 15/178; -
magánpatika vizsgálatának 
jegyzőkönyve 

6 

Közgy ir 799/1803 

hiszen a jegyzőkönyvet - rajta mint a bizottság vezetőjén kívül -
nemcsak a bizottság másik orvos tagja, hanem a közigazgatás kép
viselője - Csupor László föszolgabíró - is aláírta.. Ilyenformán 
mintegy kényszeríthette a patikát inkább gondot okozónak, mint 
hasznosnak tartó vármegyét az intézkedésre. 

Ilyen volt, így nézett ki a vármegye első nyilvános patikája ti
zennyolc évvel a megnyitása után .. Még a korabeli mércével mérve 
is szegényesnek találtatott, de mégis magja volt arrnak a fejlődési 
folyamatnak, aminek eredményeként - eleinte lassú, majd mind
jobban erőteljesebbé váló ütemben - kialakult Békés vármegyében 
a közegészségügy fontos részét képező patikahálózat.. 

1803 - SZARVAS 

Harminc évnél hosszabb ideig csak egy patika létezett Békés 
vármegyében. A vármegye legsűrűbben lakott területrészének el
látásában jelentős szerepet töltött be - de idővel kevésnek bizo
nyult 

Nem a »hivatalos« vármegye érezte meg a szükséget - a »leg
alább egy patika legyen« rendelkezésnek eleget téve e téren meg
szüntek gondjai -, hanem azok, akik minden igyekezetükkel a ha
ladást igyekeztek szolgálni .. És ott, ahol a gazdasági és szellemi fej
lődés nagyobb léptekkel haladt előre .. Ez a hely pedig Szarvas volt 

Az újratelepítését - 1722 - követő évtizedekben kibontakozó 
erőteljes fejlődése következtében a helység mind forgalmi, mind 
műveltségi tekintetben a vármegye második településévé lett és 
maradt egészen az 1850-es évekig .. Nem véletlen tehát, hogy egy 
újabb patika megnyitásának szándéka Szarvason kelt életre„ 

1803. augusztus 16-án Riegler főorvos beadványában közölte a 
megyegyűléssel, hogy » . , V elit.s János diplomával rendelkező de
rék patikus saját költségén, de az elöljáróság és az uradalom támo
gatását élvezve Szarvason patikát szándékozik nyitni ... «, és támo
gatást kért a szükséges felsőbb hozzájárulás megszerzéséhez .. " 

Mint a kérdésben pártolóan állást foglaló személy, felhívta a fi
gyelmet arra, hogy Szarvas - mint a vármegye jelentős nagyságú 
területének központja - alkalmas hely egy patika megnyitására, 
aminek közreműködésével nagyobb területrészek ilyen irányú szük
ségletének kielégítési nehézségein lehet majd javítani A kérés tel
jesítése útjában a legnagyobb akadályt jelenthető részletekről sem 
feledkezett meg .. Közölte: az új létesítmény - Gyulától messze lé
vén - nem fogja zavarni az ottani patika munkáját. Más szóval, 
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nem kell attól tartani, hogy a gyulai patika forgalma emiatt eset
leg csökkenhet, és ennek következtében ismét a vármegye támoga
tására szorulhat annak tulajdonosa. 

A Helytartótanácshoz Gyuláról egyetértőleg felterjesztett kére
lem meghallgatásra talált; Velits János engedélyt kapott patikája 
megnyitására, amely esemény még ugyanabban az évben - 1803-
ban ·-meg is történt. 7 

A MÁSODIK GYULAI PATIKA 

1804 nyarán nagy meglepetést okozó kérelem érkezett a várme
gyéhez. Shuszky Gáspár »diplomaticus apothecarius« hozzájáru
lást kért ahhoz, hogy Gyulán - másodikként - patikát nyithasson 8 

Kérését azonban először elutasították 
A vármegye vezetőiben még nagyon frissen élt az emléke an

nak, hogy a vármegye pénzben amúgy sem bővelkedő kasszáját 
hosszú időn át terhelte az a támogatás, amit az első patika fenn
tartása érdekében Poszhard Jánosnak fizettek. Nem akarták vállalni 
egy hasonló megterhelés újabb kockázatát. 

Shuszky Gáspárnak azonban megvoltak a maga támogatói, akik 
közbeléptek érdekében. 1804 szeptember 17-én két »magas« sze
mélyiség - gróf Wenckheim József és Ferenc - üzenetet küldött a 
megyegyűlésnek Ebben szót emeltek Shuszky kérelmének eluta
sítása ellen, és kinyilatkoztatták azon »akaratukat«, hogy ». . . Gyula 
népes városának és a népes vidék lakosainak gyógyító szerekkel 
való jobb ellátása biztosítására ..... « fogadják meg »tanácsukat«, és a 
Bécsben diplomát szerzett patikárius számára - akinek egyébként 
Gyulán ». az officina és a gyógyszerek készítésére szolgáló labo
ratórium elhelyezésére alkalmatos háza is vagyon « - kérjék meg 
a »felsőbb hozzájárulás«-t 9 

A közbelépés elérte célját 
A vármegye felterjesztése nyomán hamarosan megérkezett a 

helytartótanácsi hozzájárulás is, és így Gyula városa már 1804 
utolsó hónapjaiban két nyilvános patikának adott helyet. 

Ezzel viszont nem sok idő múltán elindult egy olyan esemény
sorozat, ami még fél évszázad múlva is éreztette hatását 

A két patika közel három éven át egymás érdekeinek különö
sebb veszélyeztetése nélkül működött. Az írott anyagban egyik pa
tikus részéről sem található akár személyi, akár anyagi eredetű pa
nasz a másikkal szemben. A forgalom megoszlása mintegy két-
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I'fo ir 666/1839; közgy, 
jkv 66. 1059/1839 

8 
Tfo. ir. 666/1839; közgy 
jkv 66, 1059/1839 

9 
Közgy. ir 859/1804 

10 
Közgy. ir 791-800/1807 

11 
Ifo ir 666/1839; közgy 
jkv 66, 1059/1839 

harmad-egyharmad volt Stiller Antal javára, amely arányt megfe
lelőnek is tarthatjuk, ha számításba vesszük az első patika több 
mint harminc éves előnyét 

Az 1807 esztendő gyökeres változást hozott a gyulai patikák 
életében. 

Az első - Stiller Antal patikája - tulajdonosának halálával gaz
dátlanná vált Nem akadt olyan személy - fia, aki végzett gyógy
szerészként később visszatért Gyulára és kísérletet tett saját patika 
megnyitására, ebben az évben még tanulóidejét töltötte -, aki örö
kébe léphetett volna .. Ezért a patika árverés útján történő értéke-· 
sítése mellett döntött a megyegyűlés .. 

Az országosan meghirdetett árverés 1807 augusztus 3-ra lett 
kitűzve; azonban a jelölt napon egyetlen vevő sem jelentkezett.10 

Ez az érdektelenség viszont nagymértékben kedvezett Shuszky 
azon elképzeléseinek, amelyekre csak évtizedek múlva derítettek 
fényt az újabb események. A vevők távolmaradásának az lett a kö
\'etkezménye - és most idézzük doktor Tormássi Lajos főorvos 
1839-ben elhangzott szavait, amikkel a »Gyulán egy második patika 
felállításáról véleményes jelentés« címet viselő beadványában er
ről beszámolt-, hogy: » . még is kéntelen volt a megbízott Kül
döttség, vevő nem léte miatt, ezen Patikát az újabb Patika Tulaj
donossának - az örökösök nem tsekély kárával - által engedni, 's 
az akkori Fő Orvosnak December l6dikán 1807-ben költ hivatalos 
Jelentésében olvasható javallata 's kérése ellenére - eggyé összve 
olvasztani.. .. «11 

Néhány hét múlva - 1839 augusztus 28-án - Tormássi m6g 
tovább ment a második patika megnyitásának szükségszerűségét 
bizonyítani kívánó vitában .. Kijelentette: 1807-ben » az eladó 
patikát a másik gyulai patikáriusnak kezére játszodták annal< szá
mos pártolói, nevezetesen pedig a Földes Uraság; ..... « 

Ismerve a Shuszky Gáspár javára szolgáló korábbi földesúri 
beavatkozást, megállapíthatjuk: doktor Tormássinak - még hava
lamelyes szubjektív motívumok rejtőztek is véleménye mögött -
teljességgel igaza lehetett .. A valóság pedig az, hogy 1807 augusz
tusától 1850-ig, az általunk tárgyalt időszak végéig - egy újabb 
patika megnyitása érdekében 1839 júniusában megindult és a ké
sőbbiekben részletesen ismertetésre kerülő törekvések ellenére -
Shuszky, majd az őt követő tulajdonosok zavartalanul élvezhették 
az egyedülvalóság minden előnyét 
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NEGYVEN ÉV EREDMÉNYE -

ÚJABB HAT PATIKA 

Békés vármegye fejlődésének a XIX század első felében tör
ténő meggyorsulása felmérhető a közegészségügy ·- ezen belül a 
patikák számának gyarapodása - területén is .. 

Poszhard első patikáját harminchárom év múlva követte Velits 
János szarvasi patikája .. Tehát több mint három évtizeden át nem 
történt előrelépés e téren .. Ugyancsak nem értékelhetjük fejlődés
nek Shuszky vállalkozását sem .. Ellenkezőleg; az események azt bi
zonyítják: a közösség érdekeit az egyén érdekei alá rendelő törek
vés visszalépést eredményezett .. Még akkor is, ha földrajzilag azo
nos ponton következett be a patikák számának csökkenése .. 

A lakosság számának növekedése, a gazdasági központok meg
erősödése és azzal egyidőben a kereskedelmi forgalom fellendülése; 
nem utolsósorban az emberek szellemi fejlődése - aminek követ
keztében »megszokták« és elfogadták, majd igényelték is a segítsé
get - szükségszerűvé tette a patikahálózat fejlesztését. A számszerű 
növekedést, viszonylag kisebb időközökkel 

Vállalkozó is akadt bőven.. Megélhetésüket pedig egyre bizto
sítottabbnak látván, a vármegye is nyugodtabban vállalhatta a »ke
zeskedő« egyetértésből származó nehézségek kockázatát. 

Megnyílt tehát az út a fejlődés előtt.. Az eredmény: negyven 
év - újabb hat patika; négy évtized alatt azok száma megnégysze
reződött. 

A sort 1812-ben a vármegye legtöbb lelket számláló települése 
- Csaba - nyitotta meg, ahol Hamaliár Györgyé volt az első patika. 12 

Ezt követően: 
l 82 3-ban Békésen, 
1830-ban Orosházán és Mezőberényben, 
1831-ben - alig három héttel a kolerajárvány Szarvason történő 
megjelenése után - a mezőtúri patika fiókpatikájaként Gyomán és 
1843-ban Körösladányban nyílt meg patika, és ezzel nyolcra emel
kedett a vármegye patikáinak száma .. 

1823 június 23-án doktor Tormássi Lajos Békésre érkezett az
zal a céllal, hogy a »Turóc vármegyei Neszpál községből származó« 
Koritsánszky Mzhály - aki a pesti orvosi egyetemen l82r. szep
tember 6-án gyógyszerészi diplomát nyert - által a »nemes várme
gye és a helybéli földesuraság engedelmével« felkészített patikát fe
lülvizsgálja és megnyitására engedélyt adjon. 
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Közgy. ir 994/1823 
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Közgy. jkv 209/1830 

15 
Ifo. ir 369/1803 -
patikavizsgitlat jegyzőköny\'e 

Az erről készített jelentésből így ismerhetjük meg a város első 

patikáját: 
» a város központjában álló bérelt épülete minden tekintet-

ben alkalmas Boltja tágas, világos, száraz és tiszta; orvosságokkal 
megfelelően felkészítve .. Ugyancsak tágas és világos a megkívánt 
eszközökkel és készülékekkel felszerelt laboratóriuma. Mindehhez 
még herbárium és pince tartozik ... « Miután a »szoros vizsgálat 
semmi szembetűnő hiányosságot sem talált«, doktor Tormássi apa
tikát a »megszerzett jogra méltónak« és »megnyitásra alkalmatos
nak« jelentette ki .. 13 

1830 első felében - csaknem egyidőben - két új patika megnyi
tásának ügyében mondták ki Gyulán a döntő szót 

Az 1830 február n-i megyegyűlés az orosházi patika kérdésé
ben hozott határozatot Ekkor került napirendre az orosházi elöl
járók beadványa, amiben helységük számára egy patika felállítását 
szorgalmazták. A kívánságot közlő beadványhoz mellékelve - mi
ként azt a gyűlés jegyzője feljegyezte - » ... bé adják az Orosházi 
Uradalomnak ki nyilatkoztatását, melly szerint az .Juhász Tódor 
Diplomaticus Paticáriusnak abbéli szándékát, hogy ő Orosháza 
Helységében Patikát fel állíthasson, ha a' Megyének is e' részben 
meg eggyezését meg nyerendi, nem tsak hogy nem kívánja ellenez
ni, sőt e' végre nékie egy ház telket is ajánL .... «14 

E nyilatkozattól remélhettek és remélték is a legtöbbet, amely 
reménységükben végül nem kellett csalatkozniuk, mert a megye
gyűlés azt a döntést hozta, hogy » ..... a tárgyalt patikának fel állít
hatására néki engedelem adódik.« 

Juhász Tódor orosházi patikája a vármegye előbb idézett hoz
zájárulásával - az 1830 június 30-i »első vizsgálat« után - mintegy 
ideiglenesen nyílt meg, és rendhagyó módon, felsőbb hozzájárulás 
nélkül - és a valós helyzetet nem fedő »fiókpatika« címen - műkö
dött nyolc éven át. Ennyi időbe telt, amíg Gyulán véglegesen bi
nyítottnak látták életképességét..15 

. Juhász 1838 végén helyzetének megszilárdítását kérte, vagyis 
azt, hogy a vármegye most már eszközölje ki a Helytartótanácsnál 
a végérvényes hozzájárulást.. Hónapok múltán - 1839 április 8-án 
került a megyegyűlés elé az a jelentés, aminek alapján azután sor 
került a további lépésre; ennek eredményeképpen Juhász Tódor 
»személyes joggal« felruházva hivatalosan is orosházi patikussá lett. 

Idézzük az említett »igazoló jelentés«-t: 
»Alól írtak ..... jelentjük a T. N .. Vármegyének, hogy Orosháza 
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Helységében azon fijók Patika melyjet a N .. Megye engedelmével 
1830-ban Juhász Tódor nyitott meg, továbbra is, és állandóúl szűk
séges, e következendő okoknál fogva: 

L Orosháza népessége 83ro lélek; van helyben egy Orvos Doc
tora, és egy Seborvosa; 's a nép az Orvosi segedelemnek használa
tát már régen meg-szokta, 's rendszerint ád mind az orvosolmak 
mind a Patikáriusnak elegendő dolgot. 

2 .. Orosházának vidéke - minden patika nélkűl ·- nagy és igen 
népes: ebbe esik nevezetesen T. Komlós Helysége 6708 lélekkel; 
a Sz .. T omyai és Szénási pusztákon lévő kertészek, Uradalmi Tisz
tek 's tselédek, őszvesen több mint rooo lélekkel; 's végre N .. 
Csongrád Megyében kebelezett Sámson Helysége, 's több puszták. 

3. Orosházán szakadatlan 's igen nevezetes a keresztűl útazók 
/ :transenna :/ száma, kik között különös figyelmet érdemel a Ns .. 
katonaság, melynek nem mondjuk nagyobb, de többnyire tsak kit
siny tsapatait is rendszerént több vagy kevesebb betegek szokták 
kísérni .. 

Ezen okoknál fogva az orosházi patikának állandóuli fen-tar
tását, a köz jóra nézve általán fogva szükségesnek lenni ítélvénn, 
alázatos véleményünk szerént, a fojamadó patikáriusnak esedezése 
méltó a Ns .. Megye kegyes pártfogására .. 

Kőlt Gyulán die 8' Aprilis 1839 
Simay Kajetán Fő Szolgabíró 
Tormássi Lajos mp .. Megyei Fő Orvos«16 

1830. május 19-én Mezőberényből érkezett hasonló tartalmú 
beadvány Gyulára Kosztyik Ferenc kérésének teljesítését elősegí
tendő: 

» . minekutánna a' Megye kebelében lévő Mező-Berény Hely
ségében Patikát nyitni szándékozván, az illető Főldes Uraságtól is 
már nem tsak lakosnak oda bé vétetett, hanem ana a' szűkséges 
engedelmet is megnyerte volna, a' Megye részéről is néki Patiká
jának Mező-Berénybe lehető meg nyitására a' kívánt engedelem 
meg adatattna. « 

A vármegye vezetői a mezőberényiek kérését illetően is kedvező 
döntést hoztak.. A végzés szavai szerint: ». .. . az esedezőnek ebeli 
kéréséhez képpest nem forogván fen, kűlőnben is semmi az ellen
kezőt javalló okok, megengedtetik, hogy Mező-Berény Helységé
ben Patikát nyithasson .... «11 

Kosztyik Ferenc az előírásoknak megfelelően felkészített pati
káját 1830 október 22-én mutatta be az ellenőrző bizottságnak, és 
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16 
IfO ir. 663/1839; közgy, 
jkv 2301/1838 

17 
Közgy. jkv. 804/1830 

18 
Ifo. ir 375/1830 -
patikavizsgálat jegyzőkönyve 

19 
I'fo, ir 475/1831 -
patikavizsgálat jegyzőkönyve 

az ettől a naptól kezdve mint hivatalosan is elismert patika kezdte 
meg működését 18 

Ha azt mondjuk: zavarosan alakult a helyzet az orosházi patika 
körül, akkor még zavarosabb volt a gyomai fiókpatika kérdése. 

Folinusz István a gyomai uradalom kérésére hajlandónak mu
tatkozott mezőtúri patikája mellett Gyomán egy fiókpatika létesí
tésére .. A szükséges engedély birtokában hozzá is látott ígérete meg
valósításához úgy, hogy az 1831 július 25-én Gyomára kiszálló 
bizottság a helység központjában - a piacon - álló bérelt épületben 
megfelelő felszereléssel és anyagkészlettel ellátott patikát talált és 
jelentett ki megnyitásra alkalmasnak, amelynek vezetését a tulaj
donos Farkas Antal provisor-ra kívánta bízni .. 

»A Gyomai Fijok Patikának meg-visgálásáról s' felnyittatásáról 
Jelentés 

Alább írt tudósítattván a felől, hogy a Fő Méltóságú M. H. 
Tanátsnak Kegyes Engedelme mellett Gyoma M .. Várossában a 
Fijok Patika annak Tulajdonossa által már tőkélletesen el volna ké
szítve, azonnal oda ki-mentem, 's ezen Patikát az alól írt tőrvényes 
Tanúbizonyságnak jelenlétében, a mai napon meg-visgáltam, mely
ről a következendő alázatos Jelentésemet tészem a T N. Várme
gyének 

[A szokásos vizsgálati eljárás leírása következik. A szerző] 

El-végezvén e szerént a visgálatut, és semmi szembetűnő fo
gyatkozást sem tapasztalvánn, ezen Fijok Patikának fel~nyittatását 
meg-engedtük, azzal az intéssel, hogy annak mind Tulajdonossa 
mind Gondviselője, tudva lévő kőtelességeiknek híven lejendő tel
jesítése mellett, ezen patikát mindenkor olly rendbe és módba tar
tani igyekezzenek, hogy abba semminémű fogyatkozás vagy legki
sebb rendetlenség is ne tapasztaltathasson 

Kőlt Gyomán die 25' JúL 1831 
Tormássi Lajos mp Ord Physicus«19 

A gyomai patika tehát 1831 július 25-én - a kolerajárvány miatt 
igen kritikus időszakban a gyomaiak reménységére - készen állt a 
szolgálatra .. Ennek - és az idézett szövegben található egyértelmű 
kijelentés, hogy »felnyittatását megengedtük« - ellenére ajtaja zárva 
maradt a rászorulók előtt .. Megnyitását még hosszú ideig késleltette 
az a merev bürokratizmus, amit még a járvány katasztrófiíja sem 
tudott megingatni. 
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A »rend« szerint az előzőkben ismertetett vizsgálati jegyzőkönyv
nek Budára is el kellett jutni, hogy ott annak alapján a végleges 
hozzájárulást megadhassák. Ha a vármegye nem kerül igen súlyos 
helyzetbe - a kolera 183 L július 2-a óta megállíthatatlanul pusztí
tott a megye területén - bizonyára »időben« - akkor néhány hónap 
egészen rövid időtartamot jelentett - megtörtént volna a felterjesz-· 
tés .. A közigazgatás megbolydult vezetői előtt azonban - bármeny
nyire ellentmondásos is, hiszen egy új patika a kolera elleni véde
lem megerősítéseként jelentkezett volna - a gyomai fiókpatika meg
nyitása egyáltalán nem vált sürgősen elintézendő kérdéssé .. 

Augusztus 2-án a kolera elleni védelemre készülő gyomai elöl
járók sürgető közbenjárást kértek patikájuk ügyében: 

» ... Valamint szinte arra is kérem, méltóztasson a gyomai pa
tikának effectuatioját* most amidőn ezt a környülállások [Célzás a 
koleraveszélyre. A szerz] magával hozzák és mindég gyűlések tar
tatnak munkába venni és azt, mind a Nagyméltóságú Királyi Ma
gyar Helytartó Tanátsnál, mind a' Méltóságos Királyi Biztos Úrnál 

H • • 20 sur gettetm ..... « 
Azt remélték: sikerrel kihasználható az a lehetőség, hogy a rend

kívüli helyzetben szinte állandóan ülésezik a rendkívüli megyegyű
lés, és nem kell hosszabb ideig várni a felterjesztést elrendelő hatá
rozatra. 

Nem ez történt! 
Még ugyan azon a napon a megyegyűlés a következő határozat 

kimondásával tért napirendre a kérdés felett: 
» .. A' mi pedig ... a' Gyomai Patika tárgyában elő terjesztett 

kérelmet illeti, aminek előtte e' tárgyban további Intézetek tétettett
nének a' Jegyzői Tisztség oda utasíttatik, hogy az ezen meritum
hoz* tartozó Irományokat a' szükséges Informatio végett terjesz
sze a' legközelébb tartandó Particuláris Gyűlés* eleibe.. . .. «21 

Az átokszerű »ráérünk« szemlélet egyik jellegzetes példája ez az 
intézkedés és annak eredménye. Folinusz István csak 1832 decem
ber 13-án kapta meg fiókpatikája megnyitásához a Helytartótanács 
végső jóváhagyását 22 

E késedelemtől - és attól, hogy közben szolgáltatott-e ki »enge
dély nélkül« gyógyszert a gyomai patika - eltekintve 1831 július 
25-ét tartjuk megnyitása napjának .. Ugyan neve az 1832 őszén meg
vizsgált patikák között nem szerepel - tehát a felettes hatóságok 
előtt »hivatalosan« nem létezett - mégis nagyon valószínű az, hogy 
időközben - főként a kolerajárvány idején - része volt a betegek 
ellátásában. 
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effectuátioját 
megvalósulását 

meritum 
téma, kérdés 

Particularis gyülés 
a vármegye legfelsőbb 
vezetőinek részvételével 
tartott gyűlés 

20 
Közgy ir 1259/1831 

21 

Közgy. ir. 1259/1831 
22 

Tfo ir, 318/1836; közgy, 
jkv. 406/1836 

23 
Közgy. jb 2447/1842 

24 
T fo. ir. 392/1842 

1842 nyarán Kiss Ferenc diplomás gyógyszerész - aki 1838-ban 
mint segéd, diplomája megszerzése után pedig két éven át, 1840-
41-ben, mint provisor a szarvasi patikában; kérelmének beadásakor 
átmenetileg kisegítő személyként a csabai patikában volt alkalma
zásban - azzal a kérelemmel fordult a vármegyéhez, hogy ajánlá
sával segítse őt annak a felsőbb hozzájárulásnak a megszerzéséhez, 
aminek birtokában Körösladányban egy patikát nyithat 23 

Az 1842. szeptember 23-i megyegyűlés egy bizottság Körösla
dányba történő kiküldése felől határozott, hogy mielőtt a kérelmet 
- a megkövetelt és döntő jelentőségű véleményezés kíséretében -
a Helytartótanácshoz felterjesztik, a helyszínről kapjon »az illy ese
tekben fenn álló gyakorlat szerinti véleményes jelentés«-!. Ennek 
a bizottságnak - melynek a megyegyűlést képviselő személyen mint 
elnökön kívül tagja volt a vármegye főorvosa és az illetékes járás 
főszolgabírója - jelentése alapján kellett azután eldönteni Gyulán, 
hogy a vármegye pártoló vagy elutasító állásfoglalást tanúsítson-e 
ez ügyben. 24 

Doktor Tormássi Lajos készítette el és továbbította 1842. de
cember rr-én azt a jelentést, amiben a bizottság tagjai - elsősor

ban pedig a vármegye közegészségügyének javításán fáradhatatla
nul munkálkodó főorvos - egy újabb patika Körösladányban tör
ténő létesítését »a közjóra nézve szükségesnek lenni« ítélték, és a ké
relmezőt a megyegyűlés pártfogásába ajánlották 

Érdemesnek tartjuk ezzel a maga nemében teljes körűnek mond
ható jelentéssel való részletesebb foglalkozást, mivel abból megis
merhető, hogy az adott korban milyen részletekre is kiterjedő mó
don értékeltek egy ilyen - valóban a köz ügyét szolgáló - kérdést 

Összevetve pedig az orosházi patika »állandóul szükséges« vol
tát bizonyítani kívánó korábbi jelentéssel, szemléletesen mutatja: 
a korábbi szempontok mellé számos új - többek között az egész
ségügyi ellátás céltudatosabb fejlesztésére irányuló törekvésből ere
dő - érv sorakozik fel a »szükség« indoklására.. Bevezetőül a vár
megye érintett része helyzetének a »felsőbbséget« meggyőzni kívánó 
ismertetésével világít rá Kiss Ferenc elgondolásának helyes voltára. 
Tényként állapítja meg: a patikák száma az elmúlt tizenkilenc esz
tendő alatt - 1823-és 1842 között - néggyel szaporodott .. Így már 
hét patika van a vármegye területén, »s azok által a szükség általán 
véve annyira mennyire fedezve is lenni láttatik«, de ennek ellenére 
egy további megnyitása sem felesleges cselekedet. Mert a várme
gye egészét tekintve ugyan ez a szám elegendőnek látszik, azonban 
- és itt egy súlyos hiányosságra mutattak rá a vizsgálat résztvevői 
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- a már meglévő hét patika területi eloszlása egyáltalán nem meg
felelő 

Ugyanis a vármegye Bihar és Heves vármegyékkel határos ré
szén - a Sárréten - még egyetlen patika sincs .. Emiatt a terület 
négy településén - Körösladány, Vésztő, Szeghalom és Füzesgyar
mat - élő 17 no lakosnak a gyógyszerellátása csak nagy nehézségek 
árán, illetve csak kevésbé kielégítő módon oldható meg .. Nehézsé
gek árán: mivel a felsorolt helységek közül a legkedvezőbb hely
zetben lévő is több mint húsz, a legtávolabbi pedig mintegy negy
ven kilométer távolságra esik a legközelebbi patikátóL » ..... mely tá
volságot pedig, hogy a nállunk képtelen rossz és néha majd tisztán 
járhatatlan utak hárommal is sokszoroznak, szomorúan tapasztal
juk, . « jegyzi meg a jelentés annak bizonyságául, hogy a távolsá
gok és az útviszonyok miatt szinte lehetetlen a rászorulók számára 
időben biztosítani a szükséges gyógyító szereket. 

Nem tartja kielégítőnek a meglévő lehetőséget sem Tudniillik 
azt, hogy a Körösladányban, Vésztőn és Füzesgyarmaton lévő »ki
tanult« seborvosok - saját házipatikájuk segitségével - kénytelenek 
egyszemélyben patikáriusok is lenni. 

» .... nyereségével é, vagy inkább kárával, vagy legalább hátra
maradásával a szenvedő betegnek .... « jár-e ez, hangzott el a kérdés 
annak mérlegelése és eldöntése érdekében, hogy vajon helyes-e így 
a betegek gyógyszerellátása, vagy pedig egy új patikával - ahol kép
zett patikusra vár majd a gyógyszerek elkészítésének és kiadásának 
munkája - kell-e javítani a helyzeten? Részben azért, hogy e házi
patikák korlátozott feleségű és mennyiségű szerei helyett - nem is 
szólva a gyógyszereket készítő seborvosok ilyen irányú ismeretbeli 
hiányosságairól - egy előírásosan felszerelt patika álljon minden 
időben rendellzezésre; másrészt pedig azért, hogy a seborvosoknak 
több idejük maradjon a betegek ellátására .. 

Nem maradtak figyelmen kívül azok a szempontok sem, ame
lyekkel a fejlődő gazdasági élet jelenségei felől közelítették meg a 
kérdést Fontosságuk rendkívüli nagy volt abban, hogy az új patika 
segítségének kellő mértékű igénybevételével biztosítva legyen majd 
a jövendőbeli körösladányi patikus megélhetése. Így külön kitértek 
arra a fontos szerepre, ami a megnyitandó patikára a vármegyén 
áthaladó és állandóan nagy forgalmat lebonyolító debreceni-temes
vári kereskedelmi útvonalon utazók ellátásában vár. Azt pedig, hogy 
Kiss Ferenc választása a helyet illetően mennyire megfelelő - nyil
vánvalóan előzetes megbeszélés is történt a főorvos és közte ezzel 
kapcsolatosan - a következőkkel indokolta a jelentés: 
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1 » .... Ezen fejül . javalja, sürgeti sőt szükségessé teszi a terve
zett új patikának fel-állítását; éspedig jelesen KLadányban e kö
vetkezendő okoknál fogva: 

r. Népessége ezen helységnek magában véve ugyan nem nagy, 
de a nép már szinte 30 évek ólta helyben lakó járásbeli seborvossal 
el látva lévén; sokkal inkább hozzá van szokva az orvoshoz és pa
tikához mint akár melyik a fennt említett szomszéd helységek közül 
Annyira, hogy mint eddig az egy személyben hivataloskodó orvos 
és patikáriusnak - úgy a külön választott orvosnak és patikáriusnak 
is - adhat és fog adni elegendő foglalatosságot. Annál inkább 

2. mivel az állandóan helyben lakó földes uraság, mind terje
delmes úri háza, mind igen számos - ugyan annyi tsaládot képző -
tisztjeire, tselédeire, sőt még számos és pedig nagy költséggel ne
mesített mindenféle baromtartására nézve is mint orvos úgy patika 
nélkül is el nem lehet. De ami leg-több 

3or itt lakik állandóul a járásbéli seborvos, ki már állásánál 
fogva jobban el van foglalva, vagy többre van kötelezve mint a 
többi seborvosok, és még a mellett mint fejjebb említettük pati
kárius is; 

ha ezen ő kettős megterheltetésén - egy más egyéme bízván az 
orvosságoknak el készítését és árulását - segítenénk, akkor annyi 
mintha őnéki még két kezet adnánk, vagy világosabban mondva, mintha 
még egy orvost adnánk mellé; meg nyervén ez által még a közönség 
részér e az orvosságoknak mind elkészítésére mind árulására nézve 
a kellő 's lehető legnagyobb biztosítást is - és pedig mind ezt házi
pénztárunknak minden leg kisebb cer heltetése nélkül.« 

Minden bizonnyal ez utóbbi megjegyzésnek igen nagy szerepe 
volt a későbbi döntés meghozatalában .. Merőben új helyzetet kör
vonalaz: most már nem a kiadások esetleges növekedését jelenti 
egy új patika, ha támogatásra szorul - hanem egyenesen megtaka
rítást a »házipénztár« javára. 

Végezetül a kérelmező személyére vonatkozó - és számára igen 
kedvező - megjegyzés következett, valamint a bizottság egyöntetű 
véleményének kifejezése: 

» Végre pedig a mi a fojamodó egyént illeti: ő a közelébb le 
fojt 2 y, évek alatt a szarvasi patikában szolgálván eléggé esmére
tes az alólírt főorvos előtt, ki is őtet mind tudománya 's ügyessége, 
mind fedhetetlen jó erköltse 's kellő maga alkalmazási tekéntetéből, 
mint méltán érdemest a N .. Megye kegyes pártfogásába ajánlani 
legkevésbé sem kételkedhetik. 

Ezen okonál fogva, egy új patikának K. Ladányban lejendő fel-
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állitását 's minél elébbi meg-nyitását, a közjóra nézve szükséges
nek lenni ítélvén, alázatos véleményünk szerént az e tárgyban fo
jamodó Kiss Ferentznek esedezése minden tekintetbe méltó a N. 
Megye kegyes pártfogására.. 

Kőlt Gyulán die n" Dec. 1842 
Omaszta Sigmond küldöttségi elnök 
Kiss T ános főszolgabir ó 
Tormássi Lajos megyei fő orvos 
Kiss Péter esküdt«25 

Pontosan fél év múlva - 1843 június 28-án - megnyitásra fel
készülten mutatta be Kiss Ferenc körösladányi patikáját, és kapta 
meg a megnyitáshoz szükséges főorvosi hozzájárulást. Ezzel az ak
tussal zárult le az a fejlődési folyan1at, aminek eredményeként 
1770-1850 között nyolc patika megnyitásával vármegyénk nagyot 
lépett előre a közegészségügy fejlesztésében .. 26 

ÉVTIZEDEK EREDMÉNY NÉLKÜL 

A XIX század harmadik évtizedében Gyulán és környékén 
már olyan mértékű igények jelentkeztek a lakosság részéről, hogy 
mind nagyobb realitással lehetett gondolni egy második patika 
megnyitására.. A megvalósulás elé azonban olyan akadályokat gör
dített az emberi önzés, ami hosszú éveken át áthághatatlannak bi

zonyult. 
A gyulai patika tulajdonosai - befolyásos személyek támogatá

sát bírva - mindent elkövettek annak érdekében, hogy háborítat
lanul élvezhessék mindazokat az előnyöket, amit a versenytárs nél
küli helyzet eredményezett .. Mert az egykor támogatás nélkül meg
lenni nem tudó gyulai patika időközben igen jelentős anyagi ered
ményt nyújtó vállalkozássá lett .. 

A kezdeti próbálkozások alig váltak többé a puszta elképzelésnél.. 
Legelőször a gyulai állapotokat nagyon jól ismerő Stiller Fe

renc kezdett el foglalkozni a második patika megnyitásának gondo
latával.. Inaskora óta itt dolgozott, majd 1822-ben provisora is lett 
annak a patikának, amely egykor apja gazdátlanul maradt patikáját 
magába olvasztotta. Bizonyára nem volt mentes a szubjektív be
hatásoktól sem, de helyzetismerete birtokában minden valószínű
ség szerint tárgyilagosan is felnlérte a lehetőségeket, mielőtt elgon
dolását kinyilatkoztatta. 

Stiller azonban nem mutatkozott erős ellenfélnek A nyilván
valóan tudtára adott »figyelnleztetések« hatására még odáig sem ju-
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I'fo ir. 758/1842; közgy 
jkv 2447/1842 

26 
TfO. ir 167/1843 -
patika\•izsgálat jegyzőkönyve 

tott el, hogy patika nyitási szándékát hivatalosan is bejelentse. 
Látva, milyen nehézségekkel kellene szembeszállnia, inkább a tel
jes visszavonulást választotta.. 1823-ban - két évi provizorkodás 
után - elliagyta Gyulát, de még a vármegyét is .. 

Hasonló sorsra jutott az ugyancsak »régi« gyulai: Müller István 
Ő szintén Í!lllen indult el, hogy 1829-ben diplomás gyógysze

részként térjen vissza szűkebb hazájába .. Feltehető: abbéli elkép
zelése, hogy egykor majd patikát nyithat Gyulán, régebbi keletű 
volt; nyilván már akkor foglalkozott e gondolattal, mielőtt a képe
sítés megszerzése céljából távozott onnan .. 

Stillernél erősebbnek mutatkozott .. Igaz ugyan, elébb ő sem ju
tott el a határozott kérelem beadásáig, de véglegesen nem tudták 
elrettenteni eredeti szándékától 1848-ban ismét hallani lehetett a 
nevét; egyike volt annak a három pályázónak, aki gyulai patikus 
szeretett volna lenni. 

A két sikertelen - és jóformán a legteljesebb csendben lefolyt -
próbálkozást évtizednyi csend követte, ami után 1839-ben vihart 
kavaró események következtek. Ez év elején a gyulai patika egykori 
inasa - ekkor már végzett patikus - Geyer Károly nagyobb lendü
lettel fogott allhoz, amitől elődei idejekorán elrettentek Patika nyi
tási kérelmét annak rendje és módja szerint eljuttatta a vármegyéhez, 
mielőtt bárkinek is ideje lett volna szándékáról »lebeszélni« .. Így a 
megyegyűlésnek kötelességszerűen tenni kellett valamit az ügyben. 

Kénytelen-kelletlen elindították tehát a »hivatalos« eljárást, jól
lehet annak végső kimenetele egyáltalán nem volt kétséges a voksu
kat adó rendek előtt. Arra azonban aligha számítottak, hogy akad 
valaki, aki majd ország-világ előtt nyíltan kimondja gondolatait, és 
ha az eredményt végül nem is tudja befolyásolni, sokuknak néhány 
kellemetlen órát szerez véleménye őszinte kinyilatkoztatásával .. Ez az 
ember doktor Tormássi Lajos volt, a tekintetes és nemes vármegye 
főorvosa .. Véleményét kellett kérjék- azt nem lehetett elmulasztani; 
bárha szívesen megtették volna .. 

1839 június 10-én beadott terjedelnles jelentésében így vezeti 
be később kimondásra kerülő véleményét: » Előre botsátván, 
hogy valamint egy részről a Népességnek Országszerti szembetűnő 
növekedése 's az abból természetesen fojó szaporodása az indivi
diumoknak mind mesterségekre, mind a tisztességes tudományok
nak minden ágaira, nemeire nézve; úgy más részről Népűnknek is, 
jobb nevelés, 's naponkénti haladó általános művelődés általi simu
lása, 's mind inkább örömmel tapasztalható vonzódása a tudomá-
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nyos Orvoshoz: mind az Orvosoknak, mind ahoz képest aránylag 
a patikáknak szaporítását általán fogva javalják, kivánják, sőt el
kerűlhetetlenűl szükségessé tészik ... « 

Ezt követően a vármegyebeli patikákra vonatkozó történeti is
mertetéssel vázolja fel az addigra kialakult »belső« helyzetet - nem 
hagyva ki annak említését sem, hogy sok évvel korábban már volt 
két patika a vármegye székhelyén -, majd azokat a körülményeket 
ismerteti, amelyek meglátása - egyébként a valóság szerint is - indo
kolttá teszik a második gyulai patika megnyitását. 

Végül így összegezi mondanivalóját: 
» .. . Ezen okoknál fogva, alázatos véleményem szerént ha már 

32 évekkel ennekelőtte - mennyivel inkább most - Gyulán két Pa
tika nem tsak az hogy fel állhat; de szorgalmas és szives igyekezet 
mellett virágzó állapotba lehet: 's így az egyesnek élelme 's haszna is 
biztosítva lévén, egy második Patikának fel nyitása által, a köz jó 
- ez a szent, ez a fö tzélja minden törekedésünknek, melyre gyakran 
egyes áldozatok is kívántatnak - semmi esetre sem veszthet, de sőt 
inkább annál bizonyosabban nyerhet, mennél kevésbé szenved az 
kétséget, hogy a vetélkedés /: aemulatio :/ két vagy több, egy tzélra 
törekedők között, olyjan rugó, olyjan ösztön lévén, ön erőnknek 
mind tökélletesebb ki-fejlődésére, mind szivesebb 's pontosabb 
használatára, 's ennélfogva kötelességeinknek teljesítésére, melyjet 
sem intés, sem törvény, sem felvigyázat, soha tőkélletesen meg nem 
adhat: éppen az által leg-biztosabban reménylhetjük, hogy az Or
vosi szereknek mind minémüségekre, mind el-készitésekre, mind 
különösön ki-szolgáltatásokra - sőt a mi szintúgy nem tsekély figyel
met érdemel, a kézből adásra / :handkauf:/ nézve is - a köz kívánat 
a leg-pontosabban, 's minden ki-fogás nélkül ki fog elégítődni ...... « 

Tormássi doktor nyilvánvalóan fel volt készülve bizonyos hát
ráltató ellenlépésekre, de ami következett, az számára - a kortárs 
számára is - váratlan fejlemény volt 

A megyegyűlés - semmibe véve a közösségi érdeket és teljesség
gel figyelmen kívül hagyva a valós helyzetet - elutasította a kérel
met. A végzést kilenc pontban indokolták: 
- az egyetlen gyulai patika elegendő a helyi igények kielégítésére 
- az uradalomnak is van saját patikája 
- a meglévő patika munkáját nem befolyásolja az egyeduralom 
- a szabadon árusítható szerek a boltokban is kaphatók, ezért nem 

lehetnek ellátási nehézségek 
- bebizonyosodott, hogy Gyulán két patika nem élhet meg 
- emiatt addig senki sem kísérelte meg a vetélkedést 
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- a lakosság számához képest a gyulai egy és ezzel együtt a várme
gyében lévő hét patika elegendő 

- a két patika közt létrejövő versengés káros lenne a közösségre 
- az új vállalkozás sikere közel sem biztosított, próbatételre pedig 

nincs lehetőség. 
Így sorakoztak egymás után az elutasító érvek a Helytartótanács

hoz felterjesztett »Véleményes jelentés«-ben .. Hatásuk nem is maradt 
el: Geyer Károly nem kapott engedélyt arra, hogy Gyulán »ver
senytársként« jelentkező patikáját megnyithassa. 

A sors azonban elégtételt szolgáltatott neki, amikor egy nem 
várt lehetőség nyílott meg előtte: megvásárolhatta az 1838-39-ben 
csak bérlő által kezelt mezőberényi patikát.. 

Tormássi Lajos joggal háborodott fel az eljáráson - több oknál 
fogva is .. 

Gyuláról - a Helytartótanács határozott utasítása ellenére, ahon
nan a főorvos véleményét és a vármegye nyilatkozatát kérték - nem 
továbbították az 1839. június ro-i beadványát. Csak a megyegyűlés 
határozata került fel Budára, aminek kilenc pontjában - kivételnél
kül kedvezőtlenek voltak a kérelmező számára - az utolsó szóig 
cáfolták állításait, illetve elutasítottálz véleményét; a felterjesztés a 
valóság legteljesebb eltorzítása volt 

A tényleges helyzetnek ez a torz ábrázolása - ami egyben sze
mélyét ért célzatos támadás, de mindenesetre lekicsinyítésként is 
magyarázható volt - arra késztette Tormássit, hogy részletesen vá
laszoljon a vármegye határozatára .. 1839 augusztus 28-án írta meg 
vitairatnak is beillő »A Gyulán felállítani kért 2dik patika tárgyában 
észrevételek« című beadványát.. Ebben pontról pontra cáfolja a me
gyegyűlés állásfoglalásaként megfogalmazottakat, és rávilágít a rész
rehajlást igazoló végzés valóságot érezhető erőltetettséggel fölrema
gyarázó voltára. 

Emellett - számunkra - világos kép tárul fel szavai nyomán arról 
a gondolkodásmódról, ami az élet minden vonatkozásában oly so
káig kerékkötője volt a fejlődésnek 

» . ~ r. A Gyulai patika a Város lakossaitfojvást kívánt mennyi
ségű szerekkel el-látja és ki-elégíti; annál inkább mivel tsak 21 
helyekből álló Megyénkbe már 6 Gyógyszertár vagyon, 's elébb me
gyei ki-terjedésű vidéke is alig l X órányi, 2 hejet ki véve az is 
szomszéd Megyei, jobbára gyógyszerekkel éppen nem élő oláhság 
lakta kerületre szoríttatott ~ 

Igaz hogy szorosan véve ki elégíti a szükséget a Gyulai patika; 
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de hogy egy 2dik patikának fel-állítása által azon szükség mind 
pontosabban mind gyorsabban, sőt - a vetélkedés ösztöne, ezen 
leghatalmasabb rugó által - kétségen kívül tökélletesebben is ki 
elégítődne - azt csak a vak nem látja. 

De ha mindjárt ez nem állna is - ami ugyan tagadhatatlanul áll -
mi okon kívánhat a gyulai patikárius egyedül el-nyelni olly nagy jö
vedelmet, mellyből ketten is bőven meg-élhetnének. Éljen ő, de 
hagyjon mást is élni. 

Vidékibe esnek Sarkad Doboz Vári magyar - Elek német, és 
Gy .. Varsánd, Pi!, Otlaka és Kétegyháza oláh helységek ugyan, de 
a-honnan mind maga a Földes Uraság, mind annak számos tisztjei 
és tselédjei gyakori orvosi szükségeik mindenkor a gyulai patikából 
pótlódnak 

= 2. A helybéli vér bíráló uradalomnak e felűl még saját kézi 
patikája is vagyon .. = 

Igaz; de ezen patika egyedül és tsupán tsak a barmok orvoslását 
tárgyazza, és pedig tsak egyedül az uradalom szükségére nézve, a 
midőn abból ugyan senki se kap, beteg marhájának, tsak egy fillér 
ára orvosságot is. 

= 3 Az egyedárulási külömben elvben nem pártolható tekéntet 
sem vétethetik e részt figyelembe; minekutánna minden gyógyszer
tári szerek ára szabatosan lévén meg határozva, attól bár melly szá
mú patikák fen-létével el-állás történni nem szokott .. = 

Mint elvben, úgy tettben vagy tettel is nem lehet 's nem is kel
lene pártolni az egyedárulást: mert noha meg lévén az orvosságok 
ára szabva, azon túl menni nem szabad .. Abból pedig ha egyik vagy 
másik a szabott árnál oltsóbban adná szereit, semmi jót sem lehetne 
reményleni; de az tsak tagadhatatlan, hogy minden felvigyázás 
mellett is az egyedárus patikárius nagyon kénye kedve szerént bán-· 
hat a publicummal, kéntelen lévén az tsak ő hozzá fojamodni; 's 
innen félő amannak tunyasága, terhes pedig ennek szolgasága. Kár
hozatos tehát itt az egyedárulás, azért mert ki zárja a vetélkedésnek 
ösztönét, mit semmi más ki nem pótolhat 

= 4 A kézi eladás alá tartozó áruk a helyben létező több rend
béli voltokból még jutalmasabban szereztethetődnek meg .. = 

Áll ez több tzikkelyekre nézve, melyjeket részint barom orvosok, 
részint mester emberek használnak; de melly sok szerek vevődnek 
a patikából kézből, melyjet a boltokban éppen nem lehet kapni, de 
nem is szabad árulni? 

= 5 A tapasztalás meg mutatta hogy Gyulán két patika fenn 
nem állhat= 

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

A tapasztalás meg mutatta hogy a szabott időre vevő nem jött, 
és hogy az eladó patikát a másik gyulai patikáriusnak kezire játszod
ták annak számos pártolóji, nevezetesen pedig a Földes Uraság: 
bárha a Fő Orvosi hivatalos Jelentésekből ellentmondhatatlanul ki 
tetszik, hogy 2 patika Gyulán jó állapotban fent állott sőt szükségessé 
is vált 

= 6 .. Azoltától fogva is senki a fenn-álló patikával vetélkedni 
tanátsosnak nem tartotta = 

Igaz: próbáltak ugyan már elébb Stiller, azután Müller patiká
riusok fel lépni - tőllem mindegyik biztató szót kapván; de fájda
lom - úgy egyik, mint a másik - első lépésekkor már vissza ijesztőd
tek, 's e szerént igazán fel lépni nem is bátorkodtak. 

= 7. Jelenleg a keletkezendő 2dik patikána..lz elenyészése még 
bizonyosabb, miután a megyében öszveleg 7 gyógyszertár létezik 
- holott a Fő Orvos által érintett 32 évvel előtt a megyében Gyulán 
kívül még patika sem vólt [Ez a kijelentés valótlanságot állít, hiszen 
Tormássi doktor az említett jelentésében az 1803-ban megnyílt 
szarvasi patikát is említette .. A szerző.], és még is kettő feleslegessé 
vált Gyulán .. = 

Mindössze 7 patika vagyon megyénkben: úgy egyik mint másik 
lételét egyedül a megye közbenjárásának 's ajánlásának köszönheti 
és köszöni; hogy pedig e szám a népesedéshez képest aránylagos 
nem vólna, azt a factum a tapasztalás ellenmonhatatlanul meg tzá
folja; mert élhet még pedig betsületesen élhet mind a 7 patikáriu
sunk, ellene mondhatatlan bizonyságával népességünk haladásának 
a mlívelődésben 's jobb nevelés általi pallérozódásában 

= 8. A mi alázatos vélekedésünk és kérelmünk tehát abba pon
tosul öszve, hogy mivel az előre botsátottaknál fogva, két patikának 
concurrentiája Gyulán tsak egymás romlására szolgálna, és így az 
iránzattal éppen ellenkező tzélra ti. a publicumnak a mostaninál 
rosszabb ki-elégítésére vezérelne, méltoztassék annak meg engedé
sét Császári Királyi Fő Hertzegséged és a Nagy Méltóságú Magyar 
Királyi Helytartó Tanáts tőllünk kegyesen el hárítani. = 

Az előre botsátottak nem állván; nem állhat az azokra épített 
következmény is: sőt bé adott véleményes J elentésemből éppen el
lenkező jön ki; hogy ti két patika Gyulán fennállhat, sőt szükséges 
is, 's az által a publicum tsak nyerhet, de semmi esetre sem veszthet 

= 9 Méltó figyelembe vévén főleg azt, miképpen Fő Orvosunk 
maga is tsak úgy képzeli Gyulán a 2dik patika virágzó állapotba 
lehető juthatását, ha szorgalom és igyekezet járuland a vállalathoz
mi magában is nyilvánvalóvá teszi azt, hogy e vállalat ösztönt adó 
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körülmények által előre biztosítva nem lehet, a köz jó rovására pedig 
próba nem tétettethetik. = 

A szorgalom és igyekezet általán fogva nélkülözhetetlen fel-tétele 
lévén minden boldogulásnak: ugyan mitsoda lélekkel lehet azon ki 
fejezésből következményt húzni ki arra, hogy a vállalat ösztönt adó 
körülmények által előre biztosítva nem lehet? 

A mi pedig azt illeti, hogy a köz jó rovására próba nem tétettet
hetik: a próba minden esetre 's minden kétségen kivül nem a köz jó 
/: melly a két patika által tsak nyerhetne, denem veszithetne :/-mon
dom nem a köz jó - hanem bizonyosan és egyedül Grindl Károly 
/:Gyulai patikárius :/rovására tevődne; 's ennél fogva méltán fiíjdal
mas, hogy ha ugyan szent ugyanezen elv, hogy ne tsak magunk él
jünk, hanem mást is hagyjunk élni: mint az is hogy a köz jónak 
az egyesek haszna mindenkor alá rendelve legyen - fájdalmas mon
dom hogy a próba meg nem tétetik, tsupán azért hogy a fent álló 
gyulai patikának gazdag jövedelme tsonkulást ne szenvedje .... « 

Íme ilyen volt a »köz jó« érdekében munkálkodók felfogása, ami 
nem csoda, hogy Tormássi Lajost az előbbi kifakadásokra - a valós 
tények nyílt kimondására késztette.. Amit elmondott - a valóság 
helyenként súlyos vádként elhangzó feltárása - nem volt veszélyte
len személyére, de vállalta ezt az igazság érdekében .. Azt remélte: 
mégis csak lehet valami eredménye annak, ha hangot ad tiltakozá
sának .. Ez azonban nem következett be .. A Wenckheimek keze mesz
sze elért, és az általa őket ért sértő bírálat után nem is lehetett sikert 
remélni. 

A Tormássi beadványának végére tett pont majd egy évtizedre 
lezárta a második gyulai patika ügyét. 27 

1848-ban - két igény bejelentése nyomán - ismét feléledt a kér
dés. A második gyulai patika megnyitására újra kísérletet tevő Mül
ler István és a hasonló kezdeményezéssel előlépő Pain Károly - egy
kor ő is a gyulai patikában inaskodott - kérelme került az időközben 
megváltozott politikai helyzetben a vármegye irányítását ellátó »kö
zépponti bizottmány« elé 

A nemesi vármegyét felváltó új közigazgatás arra törekedve, 
hogy minden fontos és jogos kérés elintézést nyerjen - minden téren 
előrehaladás történjen - ezeket a kérelmeket sem utasította vissza .. 
Minden bizonnyal nem a bizottmány tagjain - sem Tormássi főor
vos akaratán - múlott, hogy a célkitűzések most sem valósulhattak 
meg .. 

1848. július 13-án a főorvos a korábbiakkal azonos tartalmú 
»Véleményét« juttatta el az illetékesekhez: 

27 
Ifo. ir. 666/1839; közgy 
jk\' 66, 1059/1839 

28 
Ifo ir 910/1848 

29 
Ifo„ ir. 966/1849 

» ..... úgy vélem Gyulán egy második patikának megnyittatása 
nem hogy felesleges semmi esetre sem lehet, de sőt inkább már 
valóságos szükséggé vált; .. . « összegezte mondanivalóját, aminek 
egyébként minden szavában a fejlődés szükségszerűsége mellett 
szállt síkra.. 28 

Az országra nehezedő gondok között azonban - bár nem került 
az érdektelenek közé - lelassult az ügy intézése. Hogy mégis napi
renden maradt, azt az jelzi, hogy 1849 március 9-én szóba került: 
hova is lenne célszerű telepíteni az új patikát. 

» a fenn álló gyógyszertár a magyar városon a piatzon lévén, 
legtzélszerűbbnek vélném az ujat a német város fő utzájának felsőbb 
vagy is a magyar várossal határos részére - vagyha az figyelmet ér
demlő tekintetből meg nem történhetne - a magyar város fő utzá-
jának felsőbb vagyis az első alispányi lak felé eső részére tenni ...... « 
adta meg javaslatát Tormássi, aki közben fáradhatatlanul dolgozott 
annak érdekében, hogy Gyulán végre két patika legyen. 

Körlevelekben felszólította a vármegye patikusait, hogy a három 
kérelmező jogosultsági sorrendjét - a maguk és segédeik javaslatá-
val - közösen határozzák meg .. » ...... Ezen folyamodók egyéniségére 
nézve . . hivatalosan felszólítám mind a 8 kebelbeli gyógyszerésze
ket, hogy mind magok, mind segédeik a fojamodóknak sorozata 
eránt irásban nyilatkozzanak; ..... «Három személyét, mert közben 
egy újabb pályázó is jelentkezett Gottier Lipót személyében, aki 
1847 második felétől provisorként dolgozott Gyulán .. 

Müller, Pain vagy Gottier ?29 

A jogosultsági sorrend felett keletkezett vita, majd az egyre sú
lyosbodó politikai és katonai helyzet következtében mindjobban 
elhúzódó ügy végleges elintézése ismét lehetetlenné vált 1849 sem 
hozta meg az eredményt .. 

1849 szeptember 13-án doktor Tormássi Lajos főorvos a nemesi 
vármegye, az állandó bizottmány után - ugyanazon kérdésben -
immár a közigazgatás feladatait ellátó új rend képviselőjéhez - a csá
szári és királyi biztoshoz - kellett forduljon segítségért 

» ... miután már szinte l X éve hogy ezen tárgy szőnyegre ke
rülvén, az itt felállítandó új gyógyszertárnak szükségessége mind a 
megye úgy a minisztérium által is el-esmértetett ugyan; de közbe 
jött több akadályok különösen pedig azon kérdés felett kinek adód
jék a három folyamodók közzül a szabadalom - nyíltan megmondva 
pártoskodás, kedvezés és részrehajlás szülte vitatkozások miatt 
mind a mai napig teljesedésbe nem mehetett .. «fordult az új éra 
helybeli vezetőjéhez azzal a szándékkal, hogy meggyőzve a szükség 
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felől, az ügyet vegye kezébe, és nyújtson segitséget a kérdés mie
lőbbi megoldásához .. 30 

Az általános helyzet azonban teljességgel alkalmatlan volt ah
hoz, hogy a győzelme gőgjébe burkolódzó és a megtorlásra készülő 
osztrák hatalom ilyen kérdésekkel foglalkozzon .. A vármegye pati
kahálózatának fejlődése tehát 1850-ig nem juthatott tovább annál 
a ponmál, amelyhez 1843 június 28-ig a körösladányi patika meg
nyitásával eljutott. 

A mind politikai mind gazdasági vonatkozásban lezáruló kor
szak ismertetését befejezve ismét a közegészségügy fáradhatatlan 
harcosának szavait idézzük. 

1849 december 31-én Tormássi Lajos a vármegye közegész
ségügyi helyzetére vonatkozó általános jelentésében igy irt a gyógy
szertárakról: 

» ... A gyógyszertárakat, részint a forradalom okozta zűrzava
rok, részint több közbejött akadályok miatt eddig meg nem visgál
hattam 's ezúttal tsak az illető helyben lakó orvosok tudósításai 
szerént jelenthetem, hogy jó állapotban 's kellőleg el vagynak látva 
a szükségesekkel 's alkalmas egyénekkel.. .... «31 

Az előzőkben nyolc évtizedet magába foglaló időszakon át kí
sértük figyelemmel a vármegyebeli patikafelállítási kísérleteket. 
Ezek után még, mintegy összegezésül, tehetjük meg a következő 
megállapítást: Békés vármegye lakosságának zöme a Körösök mel
lett vagy azok közvetlen szomszédságában elhelyezkedő - mezővá

rosi szerepkört betöltő, mezővárosi településekből álló - település
sorban élt. Ebből következett, hogy az 1850 előtt létesült patikák -
Orosháza kivételével - ezeken a településeken létesültek, mivel itt 
voltak biztosítva a működésükhöz szükséges külső körülmények 

30 
Ifo ir. 1015/1849 

31 
'Ifo. ir. 1035/1849 

Vizsgálódás nyolcvan esztendő 
eseményeiben 

A fejlődést felvázoló előző fejezetünket egy elmaradt felülvizs
gá~atra vonatkozó hivatkozással fejeztük be .. A következőkben »pó
toljuk« ezt a hiányosságot, és az 1770-1850 között eltelt nyolc évti
zed_et v:ssz~k :~zsgálat alá abban a sorrendben, ahogyan egykor a 
paukav1zsgalat1 Jegyzőkönyvek rögzítették egy-egy patika akkori je
lenére vonatkozó dolgokat 

Mintegy bevezetőül elébb röviden a korabeli patikák felügye-
letéről és az ellenőrző vizsgálatok jegyzőkönyveiről: · 

A patikák felügyeletét a mindenkori vármegyei főorvosok látták 
e~ Fel~d~tuk volt a teljes körű ellenőrzés, ami kiterjedt a patikát 
butoklo es annak alkalmazásában dolgozó egyének személyét érintő 
k~r~ések. vizsgálatátó~ a ,kés~letek mennyiségi és minőségi ellenőr
z~s.c1g '.111~d~nre, a~1 barrmlyen kapcsolatban volt a gyógyszerel
lat~s ~erdese~el. Kotelességszerűen ügyelniök kellett arra, hogy a 
patikakban mmden az igen szigorúan megszabott rend szerint tör
ténjen; minden olyan anyag és eszköz rendelkezésre álljon ami 
előírásos a zavartalan és helyes munkavégzéshez ' 

A felügyelet oly módon állandó volt, hogy ha bármikor bár
min.? pa~asz h~~zott el val~.elyik patikával vagy az ott tevékeny
k;dok. ~ar:111:lyike~ek munkáiaval kapcsolatosan, annak kivizsgá
lasa r.ov1~ 1don bel~l megtörtént Bármiféle hiba, l:iiányosság és mu
lasztas kovetkezmenye volt is az elhangzott panasz, annak kijaví-· 
tását vagy megszüntetését azonnal végrehajtandó feladatul kapta 
az érdekelt patikus 

, Évente egy alkalo~mal »fövizsgálat«-ot tartottak minden pati
kaban .. Ilyenkor egy bizottság - amelynek tagjai a főorvos esetleg 
az érintett járásban lévő és a vármegye szolgálatában illó orvos 
(seborvos), valaniint a közigazgatás képviselője voltak - a szó 
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legszorosabb értelmében a padlástól a pincéig mindent megte
kintett. 

Elméletileg ezek a vizsgálatok »Véletlenül« - mai szóhasználat
tal mondva váratlanul - estek meg .. A jegyzőkönyvekben erre a 
»véletlenség«-re történő hivatkozás azonban ténylegesen sem volt 
több puszta formaságnál, hiszen minden patikus előre is nagyon 
jól tudta, hogy október vagy november az a hónap, anrikor az el
lenőrzéssel számolni kelL És mindegyikük előtt ismert volt az a 
gyakorlat is, hogy az összes patika egy főorvosi körút folyamán 
kerül meglátogatásra .. Így legfeljebb az első stációt érhette megle
petés a »Véletlen« miatt .. 

Ettől a megszokott rendtől csak az újonnan megnyíló patikák 
vizsgálata tért eL Ugyanis először közvetlenül a megnyitás előtt 
kellett megtekinteni minden új patikát annak megállapítása céljá
ból, hogy körülményei és felszereltsége alkalmassá teszik-e vállalt 
feladatának teljesítésére. Ennek megtörténte és a tapasztaltakról be
számoló bizottsági jelentés felterjesztése alapföltétele volt a műkö
dés megkezdéséhez szükséges végső hozzájárulás elnyerésének. 
Ilyen esetekben a patikus közölte, mikorra áll készen patikája, és 
arra az időpontra lett kitűzve a vizsgálat, amit ugyanabban az 
évben rendszerint nem követett még egy .. 

A vizsgálat befejezése után minden esetben jegyzőkönyv ké
szült Ennek szerkezete az idők folyamán semmit sem változott; 
mindenkor a meghatározott sorrendben követték egymást pontjai .. 
Változás csupán a terjedelemben figyellrető meg: amíg az első -
mint például a korábban idézett gyulai - jegyzőkönyvek tételesen 
felsoroltak minden talált anyagot, addig a későbbiekben -a terjede
lem és ezzel a leírás idejének csökkentése érdekében - csak a szerek 
egyes csoportjaira vonatkozó megállapítások lettek rögzítve. De itt 
is tételesen sorolták fol azokat a szereket, amelyek minősége ellen 
valami kifogás merült feL 

Számunkra igen nagy jelentőségűek ezek a jegyzőkönyvek, hi
szen soraikban olvasva feltárulnak előttünk a régi idők azon ese
ményei, amiknek ismeretében képet alkotlratunk a múltról - ösz
szehasonlitásul jelenlegi életünkhöz, tudományunk fejlettségéhez .. 

Szemléltetésül közöljük a csabai patika l83L évi vizsgálatának 
jegyzőkönyvét: 

»A Csabai Patikának végbe vitt meg-visgálásáról hivatalos or
vosi Jelentés 

Az alól irt napon és esztendőben, az Egészség tárgyában kőlt 
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deákul 
latinul 

Dispensatorium 
Gyógyszerkönyv 
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Felsőbb Rendeléseknek értelmében, véletlenül meg visgáltatott az 
alól írtak által a Csabai Patika, melyről e következendő alázatos 
Jelentés tétetik a T. N Vármegyének 

L Tulajdonosa a Patikának Hamaliár György, Evangelicus, 
Diplomáját nyerte a Pesti Tekintetes Orvosi Kartól, de dato 4' 
Aug. 1808 .. Provisora Szeidel János R. Cath .. Morvába Brünből 
való, Diplomáját nyerte a Bétsi T. Orvosi Kartól de dato 18' Sept 
1818, beszél deákul* németül és tótul. 

2 Tulajdon Épületje minden tekintetbe alkaln1atos, bóltja vi
lágos és száraz; laboratóriuma tágas és tiszta; pintzéje alkalmatos 
és jó rendbe van; herbariumnak padlásának egy részét használja. 

3 Kissebb nagyobb mértékei és fontjai tökélleteseknek találód
tak; előmutatta a szükséges könyveket is, u. m .. tőbb rendbéli Dis
pensatoriumokat*, 's azok kőzt az Ausztriainak 3dik kiadását de 
anno 1820 .. ; az orvosi szereknek mind régibb de dato 16' Jun 1829, 
mind leg-újabb de dato l' Nov .. a e.. igazított Taxáját; a protocol
lumot, melybe a Patikáriusokat illető Felsőbb Rendelések, és akőny
vet mellybe a defectusok hónaponként -szorgalmatosan bé íródnak 

4 Az orvosi szereket mind és egyenként meg-visgálvánn, azo
kat jó minéműségűeknek és elegendő mennyiségben találtuk: ne
vezetesen a virágokat, füveket, héjjakat, gyökereket, gyümőltsöket, 
magokat s.a. t. valódiaknak, és jól tartva; nem külőmben a külőmb
féle Sókat és Savanyakat is; az Etzetek tiszták, tulajdon kellemetes 
illatúak; a le-párolt vizek frissek, tiszták és jól tartódnak; a le-pá
rolt olajak - ki vévénn a Székfűvirágát melly tsupa ajj és zavar 
volt - illatosok és tiszták; a Syrupok, Roobok, Electuariumok és 
Extractumok jól készültek, valamint az Ungventumok és flastro
mok is; a külőmbféle Liquorok, Tincturák és Spiritusok illatokkal, 
színekkel és ízekkel mutatták, hogy jól készítődtek és jól tartódnak. 

A Mérgek és minden Heroicus Orvosi szerek külön helyjen és 
zár alatt tartódnak 

Végezetre meg-visgálvánn tőbb rendbeli már meg taxált Re
cepteket, 's a font-álló Taxával őszve hasonlitvánn, azokban semmi 
hibát sem találtunk 

El-végezvén a szerént a visgálatot, 's tsupán tsak a külső tisz
taságnak nem elegendő meg-tartásában botránkozvánn meg, e vé
gett meg intvén a Patikáriust emlékeztettük kőtelességeinek az or
vosi szereknek mind bé szerzésére, mind el-készítésére, mind ki 
adására nézve hivenn lejendő teljesítésére, kűlőnősőn ajánlvánn 
neki hogy patikáját tisztán és olly módba tartani igyekezzen, hogy 
abba semmi tekéntetbe fogyatkozás ne találtasson. 
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Kőlt Csabán die 27' Nov .. 1831 
Stummer János Fő Szolgabíró Tormássi Lajos mp 
Paulovitz Gábor Eskűdt Ord .. Physicus.«32 

Az idézett jegyzőkönyv - mint minta - alapján felvázolhatjuk 
azt az általános sémát, amely szerint a korabeli vizsgálati jegyző„ 
könyveket összeállították: 
- a tulajdonosra és az alkalmazottakra vonatkozó személyi adatok 
- a patikát magába foglaló épület - a rendelkezésre álló és megkö-

vetelt helyiségek - állapotának leírása; a rendeltetési célnak meg
felelő voltuk és belső rendjük, tisztaságukra vonatkozó megálla
pítások 

- a megkövetelt könyvek és nyilvántartások vizsgálata 
- a mérlegek és súlyok vizsgálata 
- a talált szerek mennyiségének és minőségének ellenőrzése 
- a tárolási módok vizsgálata 
- a kiadott gyógyszerek árazásának vizsgálata 
- végül az észlelt hiányosságok megszüntetésére és a vállalt kö-

telességek maradéktalan teljesítésére vonatkozó figyelmeztetést 
tartalmazó záradék. 
Ezt a szerkezeti sémát követve kívánunk most bepillantást en

gedni annak a kilenc patikának az életébe, amelyek 1770-1850 kö
zött létesültek Békés vármegyében .. 

A PATIKÁK SZEMÉLYZETÉRŐL 

PATIKUSOK 

A tárgyalt időszakban létesült kilenc patikában nyolcvan év 
alatt - a gyomai fiókpatika tulajdonosának, Folinusz Istvánnak ki
vételével - húsz patikus dolgozott tulajdonosként a következők 
szerint:33 

Gyulán 1770-től hatan 

Szarvason 1803-tól hárman 

Csabán 1812-től hárman 

Poszhard János 1770-1776 
Stiller Antal 1777-1807 
Schuszky Gáspár 1804-1822 
Schmidt József 1823-1827 
Grindl Károly 1828-1844 
Peer János 1845-
Velits János 1803-1824 
Töltési Sámuel 1825-1843 
Pintzés Gábor 1844-
Hamaliár György 1812-1831 
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32 
I'fo. ir 458/1831 -
patikavizsgálat jegyzőkönyve 

33 
Összeállítva a felsorolt iratok, 
továbbá az éves 
patikavizsgálati 
jegyzőköny\'Ck alapján 

Majláth Rudolf 1832-1833 
Mudrony János 1834-

Békésen 1823-tól Koritsánszky Mihály 
Orosházán 1830-tól Juhász Tódor 
Mezőberényben 1830-tól négyen Kosztyik Ferenc 1830-1837 

mint bérlő Hartman József 1838-
Geyer Károly 1839-1846 
Szentkuti István 1847-

A gyomai fiókpatika 1831-1835 között Folinusz István mező
túri patikus tulajdonában volt Mivel ezen öt év alatt igen sok ki
fogásolni való akadt a patika vezetését illetően - Folinusz nem meg
felelő személyekre bízta fiókpatikájának vezetését -, a tulajdonost 
választás elé állították: Vagy gondoskodik elfogadható személy
zetről, vagy meg kell válnia a gyomai patikátóL 

Ő ez utóbbi megoldást választotta, és 1836-ban eladta azt Musz
harnmer Ignácnak .. 

Körösladányban 1843-tól - a megnyitás évétől - Kiss Ferenc 
volt a patikus .. 

A húsz személyből - Folinusz Istvánt a következőkben már ki
hagyjuk - mindössze hárman voltak - Poszhard János, Velits Já
nos és Schmidt József - akiknek nem volt meg a gyógyszerészi 
diplomája. A tizenhét diploma közül - Stiller Antal budai és Grindl 
Károly bécsi diplomáját kivéve - tizenötöt a pesti egyetem állított 
ki. A vármegye felsorolt patikusai tehát - a magasabb képzettség 
nélkülieket és az egyetlen külföldi diplomát leszámítva - a magyar
országi gyógyszerészképzés keretein belül szerezték meg képesí
tésüket 

Többen közülük - így Grindl Károly, Mudrony János, Geyer 
Károly és Kiss Ferenc - már korábban is a vármegye valamelyik 
patikájában dolgozva készültek pályájukra, hogy később mint vég
zett patikusok itt telepedjenek meg. 

Geyer Károly inaskorától kezdve a vármegyei patikusok ne
veltje .. 1832-34-ben Gyulán inaskodott; első segédi évét 1835-ben 
Békésen töltötte el. Négy évi távollét után- 1839-ben-tért vissza, 
hogy a már ismertetett sikertelen gyulai kísérlet után a következő 
nyolc éven át mint mezőberényi patikus folytassa munkáját 

Grindl Károly nevével 1823-ban találkozhatunk először; ekkor 
segédként Gyulán dolgozott. 1826-ban végzett gyógyszerészként 
visszatérve két éven át ugyanitt provisoroskodott, majd 1828-ban 
a patika tulajdonosa lett és maradt tizenhét éven át 
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Mudrony Jánost 1829-ben a békési patika segédjeként ismer
hetjük meg. Öt évi távollét után - immár mint diplomás - tért 
vissza a vármegyébe, ahol azután a csabai patika tulajdonosa lett. 

Kiss Ferenc útját - Szarvas, majd ismét itt, később Csaba és 
a végső állomás Körösladányban - korábban már ismertettük .. 

Kezdetben a patikusok többnyire egyedül dolgoztak Bármeny
nyire nehéz is volt így, az anyagi lehetőségek szabták meg a határt. 
Egy-egy patika jövedelme - különösen a kezdeti időkben - alig 
volt arra elég, hogy a tulajdonos megéljen belőle .. Főképp pedig 
akkor, ha ebből a jövedelemből egy egész család eltartásáról kellett 
gondoskodni 

Ilyen körülmények között egy esetleges segítőtárs alkalmazásá
nak még a gondolata sem volt reális .. Később - a jövedelem növe
kedésével - lehetőség nyílt az állandó készenlét és szüntelen elfog
laltság terheinek enyhítésére azzal, hogy a patikusok provisorokat*, 
segédeket tarthattak; emellett inasokat* képezhettek, akik bizo
nyos idő eltelte után segítségül lehettek, ha másban nem is, de leg
alább az előkészítés munkájában 

Az idők múltával a nagyobb forgalmú és ezért több jövedelmet 
biztosító patikában - mint például a gyulaiban - a provisor mellett 
már segéd* és inas is szorgoskodott; de ott, ahol a lakosság nehe
zebben »szokta« meg a patika jelenlétét - vagyis idegenkedett az 
orvosi kezeléstől, következésképpen annak gyógyító szereit sem 
igényelte, sőt mi több, egyenesen félt attól-még hosszú évtizedekig 
csak maga a tulajdonos dolgozott. 

Az alábbi táblázatból - 1821-től állanak rendelkezésünkre rend
szeresen szolgáltatott adatok az egyes patikákban dolgozó alkalma
zottakról - tehát nemcsak a vármegye patikáiban dolgozók létszá
számát és azok képzettség szerinti megoszlását ismerhetjük meg, 
hanem felmérhetjük azok anyagi helyzetét is. 

Gyulán 
Szarvason 
Csabán 
Békésen 
Orosházán 
Mezőberényben 

Gyomán 

Körösladányban 

1821-től 

1821-től 

1821-től 

1823-tól 
1830-tól 
1830-tól 
1831-től 

1843-tól 

Provisor 

II 

3 
4 
l 

2 

Összesen: 21 

Segéd 

16 
12 
6 

13 
l 

6 
l 

55 

Inas Összesen 

15 42 
2 17 
l II 

2 16 
l 2 
2 8 

4 7 
l l 

28 104 
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provisor 
patika önálló vezetésére még 
nem jogosult okleveles 
gyógyszerész 

tyro 
inas, gyakornok 

segéd 
t}tocinális (gyakornoki) 
vizsgát tett nem okleveles 
gyógyszerész 

---

provisor 
egyetemet végzett okleveles 
gyógyszerész. A patikus 
{tulajdonos) távollétében 
jogkörét is gyakorolták 
Ma gyógyszertárvezető 
helyettesek, 

Amint láthatjuk, a leghátrányosabb helyzetben az orosházi pa
tika volt, ahol a vizsgált tizenkilenc esztendő alatt mindössze csak 
egy segéd és egy inas dolgozott; mindkettő egy évnél rövidebb 
ideig .. 

Juhász Tódor nem engedhette meg magának alkalmazottak tar
tását. Patikáját ugyan szükségesnek, forgalmát - a korabeli mérték
kel mérve - megfelelőnek tartották, de jövedelme ennek ellenére 
sem volt olyan mértékű, hogy abból segédet is lehessen fizetni .. 
Arra, hogy 1842-ben egy inast szerződtetett, 1843-ban pedig egy 
segédet fogadott fel, csak a főorvos több éven át vissza-visszatérő 
elmarasztalása következtében került sor. 

»... Ismét intettem őt arra, hogy patikájába segédet tartson, 
. .. « megjegyzés évek hosszú során át ott található az orosházi pa
tika vizsgálatáról készült jegyzőkönyvekben .. Juhász az ismételt fi
gyelmeztetések után végül is nem térhetett ki a kérdés elől, és ezért 
- félve az esetleges komolyabb következményektől - tizenhét év 
után egy inast, majd a következő évben egy segédet vett rövid 
időre maga mellé .. Így - ha átmenetileg is - eleget tett a főorvosi 
kívánságnak, hogy azután újabb évek során ismét csak egymaga 
maradjon patikájában. 

Legjobb helyzetben a gyulai patika volt, ahol - ha nem is min
den évben - a patikuson kívül provisor, segéd és inas dolgozhatott 
egyidőben .. 

PROVISOROK 

A vármegye patikáiban az 1820-as évek elején jelentek meg a 
provisorok*; elsőként - 1822-ben - Stiller Ferenc személyében 
Gyulán .. 

Az 1850-ig terjedő időszakban összesen huszonegyen töltöttek 
be ilyen állást. Közülük tizenegyen a gyulai, a többiek pedig másik 
négy patikában - Szarvason, Csabán, Békésen és Gyomán - dol
goztak; többnyire egy-egy évnél nem hosszabb ideig .. Életútjuk 
kényszerű állomása volt ez az idő, a végső cél - saját patika meg
nyitása - elérése előtt .. Ugyanis a gyógyszerészi diploma elnyerés 
még nem jogosított fel arra, hogy patikát nyithasson valaki; elébb 
a szükséges gyakorlatra kellett szert tennie .. Ha a provisorként eltö
lteni rendelt időt a képzés idejéhez tartozóként számítjuk, akkor 
elmondható: a húsz jövendőbeli önálló patikus számára biztosított 
lehetőséggel a békési patikahálózat bizonyos mértékben a határain 
túlra ható módon hozzájárult az egész magyar közegészségügy fej
lesztéséhez .. 
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SEGÉDEK 

A korabeli patikák illusztris alkalmazottai ők még azokból az 
időkből, amikor a patikusság - a többi mesterséghez hasonlóan -
nem többnek, mint kitanult szakmának számított .. Amikor egy pa
tika vezetése nem volt tudományos képesítéshez kötve, tehát maga 
a patikus sem volt diplomás ember. 

Akadt köztük jó néhány, aki több évtizedes gyakorlattal rendel
kezett; ismerte a patikusság minden csínját-bínját Az ilyen segéd 
keze - amint a szólás mondja - aranyat ért gazdája számára 

A segéd fogalma a XIX. század elejétől kezdve azonban már 
többet is jelentett. Ugyanis az alapképzés gyakorlata változatlan 
maradt. Azok, akik a gyógyszerészi pályát választották hivatásul, 
elébb inasként szerződtek Az inas az előírt gyakorlati idő és az 
azt követő vizsga letétele után mint nem okleveles segéd dolgoz
hatott .. Ez alatt kereste meg az egyetemi tanulmányokhoz szüksé
ges anyagiakat. Akkor ment az egyetemre, amikor akart, illetve 
tudott. 

A végzett patikusok számának növekedése következtében - elő

nyére a patikákban folyó munkának - a század harmadik évtizedé
ben megjelennek az olyan segédként dolgozók is, akik a legmaga
sabb képesítéssel bírtak .. 1836-1848 között a gyulai patika segédei 
között öt olyan személy található, akik a több-kevesebb idővel ko
rábban sikerrel befejezett tanulmányaik elismeréseként diplomá
val rendelkeztek. 

Gyakorlatilag a segédek végezték a gyógyszerkészítés munká
ját, amelyért - kenyéradójuk mellett - személy szerint ők is fele
lősséggel tartoztak. Szabályos munkaszerződéssel lettek - általá
ban meghatározott időtartamra - szerződtetve; felmondás esetén 
hatheti felmondási időre tarthattak igényt. 

A vármegyebeli patikákban a segédek igen sűrűn cserélődtek. 
Szolgálati idejük többnyire csak egy év volt; igen kevés azoknak 
a száma, akik ennél hosszabb időt töltöttek el egy-egy patikában. 
Az ötvenöt eddig ismert vármegyebeli patikussegéd közül ketten 
voltak olyanok - Dedinszky Sándor Csabán három és Korit
sánszky László Békésen, egyébként családtagként, négy éven át -, 
akiknek szolgálati ideje meghaladta ezt az átlagot 

A mindvégig segédként dolgozók élete örökös vándorlás volt. 
A patikusok - kevés kivétellel - csak a felsőbb utasítások nyomá
sára fogadtak maguk mellé alkalmazottat, akkor is csak rövid idő-
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tartamra .. Néha ez az idő mindössze csak néhány hónapot tett ki, 
annyit, amelynek anyagi terhét vállalni tudták Emiatt a segédek
nek akarva nem akarva újra kézbe kellett venni a vándorbotot, 
hogy egy másik olyan patikát keressenek, ahol - még ha ismét csak 
rövid időre - munkát kaphatnak. 

A segédek sűrű változása bizonyos értelemben előnyére vált a 
patikákban folyó munkának. Az ország különböző helyein dolgozó 
- nem egy esetben külföldi származású, vagy külföldet is megjárt -
segéd szaktudása széles körű volt, hiszen sokfelé jártában-keltében 
több lehetősége nyílt tudományánalz újdonságaival megismerkedni, 
mint az esetleg évtizedek óta egy helyben élő gazdájának Hozták
vitték az új medicinák eredményességének hírét, összeállitásának 
receptjeit; tájékoztattak az újabb és újabb - a munkát segítő, meg
gyorsító - eszközök megjelenéséről Maga a patikus is tanulhatott 
tőlük, eredménnyel felhasználhatta saját munkájában az általuk 
nyert ismereteket. 

INASOK 

A vármegye patikáiban folyó utánpótlás-nevelés első eseményé
vel 1799-ben találkozunk .. Ez évben szegődött el Gerebenits István 
inasnak az akkor még egyetlen gyulai patikába Az elkövetkező öt
ven év eddig feltárt vonatkozó adatai szerint 1799-1850 között hu
szonkilenc azok száma, akik a vármegye valamelyik patikájában 
kezdték meg tanulmányaikat 

E tekintetben is Gynla játssza a vezető szerepet, ahol Gerebe
nits után szinte megszakítás nélkül volt inasa a patikának; olykor 
kettő is egyidőben 1847-ig szám szerint tizenöt itteni pályakezdő 
ifjú nevére bukkant a kutatás. 

Az inasnak szegődőktől megkövetelték a megfelelő iskolai vég
zettséget és nyelvtudást A magyar nyelven kívül kívánatos volt a 
latin és a német nyelvben való kellő jártasságuk Ezen túl - a leg
több esetben - még az adott vidéken élő nemzetiségek nyelvét is 
beszélték; így a vármegyében tanulók többsége szlovákul vagy ro
mánul is értett. 

Amíg a latin és német tudás a tanuláshoz kellett, addig a lakos
ság nyelvén való beszéd a vevőkkel tartandó kapcsolatban töltött 
be nélkülözhetetlen szerepet. Sokkal fontosabbat, mintsem magon
dolnánk, hiszen létérdek volt, hogy mindenkit, aki a patikába -
nyilván vásárlási szándékkal - belépett, ki kellett tudni szolgálni. 
Ennek érdekében pedig mindenekelőtt azt kellett megérteni: mire 
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van szüksége .. Akkor is, ha magyarul kérte amit kíván, vagy törté
netesen románul szólalt meg; akár az inas előtt is. 

A tanulóidő általában három év volt, de nem számított rend
kívülinek - akár az előzetes megegyezéstől, akár az előmeneteltől 
függően - a négy vagy hat évig tartó inaskodás sem. 

Ez alatt az idő alatt a gyógynövények ismeretétől - azok be
gyűjtése és droggá való feldolgozásának módozatait - a kémiai sze
rek alapos megismeréséig, a szerek felhasználáshoz való előkészí
tésétől a receptek alapján történő összeállitásig el kellett sajátítani 
mindazokat az ismereteket, amelyek a patikai munkához szüksége
sek voltak .. Ehnéletileg és gyakorlatilag egyaránt. 

A tanulóidő elteltével a vármegyei főorvos előtt kellett számot 
adni az előmenetelről, aki - amennyiben az ehnéleti kérdésekre ka
pott válaszokat kielégítőnek, a gyakorlati munkát megfelelőnek ta
lálta - az eredményes vizsgáról igazolást adott .. Ezzel a vizsgázót 
segéddé nyilvánította, de egyben megnyitotta az érdekelt előtt a 
legmagasabb képzettséghez vezető utat is. 

A gyomai patika l 841 évi vizsgálatáról készült jegyzőkönyv
ben található egy segéddé nyilvánításra vonatkozó feljegyzés: 

» praktikánsa* Latzai Jósef 16 éves, R Cath .. el-töltvén már 
tirociniumának* szegődött éveit, 's általunk az orvosi szereknek 
esméretéből, bégyűjtéséből 's el készítéséből szorosan meg vis
gáltatván, 's alkahnatosnak találtatván, a szükséges bizonyítvány-
nak ki-adása mellett Segédnek ki-neveztetett, ...... «34 

Szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy az inas vizsgáztatás 
időpontját előszeretettel kapcsolták össze az esedékes patikavizs
gálat napjával - megtakarítva ezzel igen sok, nagy fáradtsággal járó 
utazgatást. 

A patikai alkahnazottaknál tapasztalható nagymértékű vándor
lás alól az inasok sem voltak kivételek.. Lényegesen kevesebb azok
nak a száma, akik tanulóidejüket végig ugyanabban a patikában 
töltötték; a többség egy-egy évnél hosszabb ideig nem tartózkodott 
egy helyen .. Sőt található olyan inas is, aki egy éven belül a gyulai 
és a szarvasi patikában is megfordult, hogy onnan azután még 
messzebbre vezessen az útja .. 

A vándorlás különböző állomáshelyein munkában eltöltött időt 
- bármilyen tartalmú is volt az - természetesen beszámították és az 
inas végül ott adott számot tudásáról, ahol éppen lejárt inaskodásá
ról, ahol éppen lejárt inaskodásának ideje. 
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patikavizsgálat jegyzőkönyve 

J-

Végezetül emlitést kell tennünk egy ismeretlenül maradt sze
mélyről - nevét a feljegyzések sajnos nem őrizték meg -, mint a 
korszak egyetlen emlitett laboránsáróL Közvetlenül a körösladányi 
patika megnyitását követő hónapokban dolgozott Kiss Ferenc al
kalmazásában .. Nyilvánvaló: ténykedése a mai értelemben vett labo
ránsokétól nagyon eltérő volt, mégis emlitést érdemel mint első 
vármegyei képviselője azoknak, kiknek munkája nélkülözhetetlen 
a jelenben folyó gyógyszerellátásban .. 35 

A jegyzetben közzétett névmutatóban felsoroljuk mindazok ne
vét és tevékenységi körét, akikről az eredeti levéltári anyag feldol
gozása során megállapítható volt, hogy bármilyen formában, de 
közvetlen kapcsolatban álltak a vármegyében lévő patikák bárme
lyikével 

A PATIKÁKBAN DOLGOZÓK 

SZEMÉLYÉVEL 

SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK 

A patikák személyzetéről eddig elmondottak után - mint ezek
kel közvetlenül összefüggő kérdés - következzenek a személyi fe
lelősség és egyéb követelmények kérdésével kapcsolatosan el
mondandók 

A patikákban folyó - és a lakosság szolgálatát ellátni hivatott -
tevékenység kielégítő minősége volt a záloga egy patika jó és elis
mert működésének.. Hogy ez meg is valósuljon, abban döntő szerep 
jutott az ott dolgozók hivatástudatának, személyi felelősségérzeté
nek. Annak, hogy az egyes személyek miként teljesítették azokat 
a nagyon nehéz követelményeket, melyeket velük szemben támasz
tottalz. 

Egy patikáról csak akkor lehetett ehnondani: kifogástalanul 
dolgozik, ha a patikustól az inasig mindenkit áthatott a hivatástu
dat. Mert mindaz, amit tőlük megkívántak - a szüntelen készenlé
tet igénylő szolgálattól az emberi életet oltahnazó pontosságig - e 
nélkül erőn felülivé, teljesíthetetlenné vált volna. Csak bensőből 
fakadó elhatározással társulva válhatott teljesíthetővé az az egyént 
teljesen lekötő és éppen ezért teljes embert igénylő szolgálat, amiért 
különösen a kezdeti időkben, ám később is - kevés kivétellel, ahová 
a gyulai és esetleg még a szarvasi patika sorolható - alig kapta meg 
az ellenszolgáltatást az, aki vállalta ellátását. 

51 



Állandó készenlétben gyorsan és pontosan dolgozni Ebben 
foglalható össze a patikák személyzetével szemben meghatározott 
legfőbb kívánalom, aminek teljesítését állandó felvigyázás kísérte 
figyelemmel. Az elhangzott legkisebb panaszt is - akáJ: hivatalosan 
hangzott el, akár valamelyik magát sértettnek vélő ember fejezte 
ki elégedetlenségét a patikával kapcsolatosan - késedelem nélküli 
felelősségre vonás követett .. 1\1.ajd a »megintés«. Ha másért nem, hát 
figyelmeztetésül, hogy a patikus »akként végezze munkáját, nehogy 
abba a legtsekélyebb panaszolni-való is akadhasson« .. Vagyis úgy 
dolgozzon, ahogyan az tőle mindenkor megkövetelhető.. 

A patikák feletti felügyeletet - amint mái: emlitettük - első fo
kon a vármegyét képviselő mindenkori főorvos gyakorolta .. Ebbeli 
feladatkörének egyik igen fontos része volt a patikákban dolgozók 
tevékenységének figyelemmel kísérése mellett az arra való figyelés, 
hogy személy szerint milyen módon felelnek meg a rájnk rótt fe
lelősségteljes feladatnak .. A patika tulajdonosa éppúgy, mint a ta
nulmányai kezdetén lévő inas 

Az egymást követő főorvosok ugyan nem fukarkodtak a dicsé
retekkel sem, ha az érdekeltek azt kiérdemelték » mái: több he-
lyeken mint itt is ditséretesen szolgált ...... «és hasonló elismerő meg-
jegyzések szép számmal akadnak a jelentésekben .. De az előirások, 
a »felsőbb rendelések« szellemében erélyes közbelépésekkel igye
keztek rendet teremteni ott, ahol lazaságot, hiányosságot tapasz
taltak .. Akár a közvetlen munkában, akár a »magánélet« e munkát 
károsan befolyásoló eseményeiben .. 

Ha ugyan lehetett magánélete egy korabeli patikusnak; különö
sen akkor, ha egymaga dolgozott patikájában .. Mert azoknak a so
kat emlegetett »felsőbb rendelések«-nek értelmében a patikusnak 
- vagy provizorának - minden időben, a nap minden órájában, 
a rászorulók rendelkezésére kellett állni .. Legalább abban, hogy a 
segéd munkáját ellenőrzi 

» ... Segédje mint máskor, úgy most sintsen, mit ugyan főképp 
azon okbúl nem hagyhatunk helybe, mivel a mint éppen ez alka
lommal magunk tapasztalánk, ő némelykor fél vagy egész napon 
is el-hagyja patikáját, a miért őtet érdeme szerént meg is dorgál
tuk. ..«36 

Tehát ha a patikus - az előbb idézett megállapítás például Ju
hász Tódor orosházi patikusra vonatkozott - nem engedhette meg 
magának, hogy alkalmazottat - legalább egy segédet - tarthasson, 
elméletileg el sem mozdufüatott patikájából kötelességmulasztás 
vádjának kockázata nélkül. 

52 

36 
Ifo, ir. 701/1840 -
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37 
Ifo. ir. 501/1833 

Elképzefüetjük milyen nehéz és az utódok által is elismerésre 
méltó feladatnak tett eleget az a patikus - Töltési SáJ:nuel Szarva
son -, aki több mint egy évtizeden át elismerésre méltóan teljesí
tette kötelességét: 

»Alább irt jó lelkiesmérettel bizonyítom, hogy a Szarvasi pati
kának tulajdonossa Ns .. Töltéssy Sámuel 13 esztendők elforgása 
alatt, elébb ugyan mint provisor, azután pedig mint patikárius, 
valamint ügyességének, szíves igyekezetének, szorgalmatosságának, 
és pontosságának: úgy engedelmességének, szelíd és jó erköltsei
nek szakadatlanul mindenkor és egyformán olly bizonyos jeleit és 
tanúbizonyságait adta, hogy ő reá akármi tekintetbe nemtsak az 
hogy soha semmi panaszom nem lehetett; de sőt inkább ő véle 
mindenkor olly tökélletesen meg voltam elégedve, hogy a méltán 
megérdemelt ditséretet tőlle meg nem tagadhatom .. « 

Doktor Tormássi elismerő szavai ezek egy olyan emberről, aki 
mindenkor készen állt hivatásának betöltésére .. 37 

De nem volt egyedül. 
Hasonló elismerés illetheti az első békési patikust - Korit

sánszky Mihályt - is, akinek tevékenysége ellen egy negyed évszá
zadon át - kivéve azt a taxálása elleni kifogást, ami nem nyerész
kedési célú cselekedete, hanem a vészterhes 1831 esztendő kény
szerű körülményeinek következménye volt és amire végül is elfo
gadható magyarázattal szolgált - sem hangzott el panasz .. 

»A szüntelen készenlétben gyorsan és pontosan dolgozni« hár
mas követelményén esett csorba 1827 júniusában a gyulai patiká
ban. Egyike azoknak az eseteknek amelyek a megyegyűlés elé ke
rültek, de egyetlen olyan, ami heteken át - közben többször tett
legességig fajuló megnyilvánulásokkal - folyt .. Vége-hossza sincs 
beadványokban pro és kontra állítások mondanivalói sorakoznak 
egymás mellé a megyegyűlésnek is sok munkát adó ügyben, ami
nek végén a megkövetelt rend biztosítására szorították az érdekelt 
provizort, és szolgáltattak elégtételt az esetben viszont vitathatat
lanul a túllrnpásig eljutott főorvos számára .. 

Szereplői: a hanyagsággal vádolt patikussegéd Kosztyik János 
és Grindl Károly provisor - a patika jövendőbeli tulajdonosa-, va
lamint Tormássi doktor, aki így irta le a későbbi sok bonyodalom 
magvát képező eseményt: 

» . A múlt hónap l4dikén [1827 májusában .. A szerz.] reggel 
a Patikába menvén, minden indulat nélkül, és egész illendőséggel 
szemére vetettem az említett Legénynek először, hogy egy Gyomai 
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ember 7 órakor kapta meg az orvosságát, melynek már 5kor készen 
kellett vólna lenni, másodszor pedig hogy az orvosság melyet teg
nap Ingeniem Bodoki Úr házához repetáltatni rendeltem két egész 
ujnyival kevesebb vólt, ugyan azon üvegbe, melybe az előtte való 
nap adódott, úgy hogy az ugyan azon recept szerént készített or
vosságot, egyforma mértékben és időszakokban vévénn a beteg, 
első nap késő estére, másnap pedig már délután 4 órára el-fo
gyasztotta. 

Ezen helyjes és ellent mondhatatlanul igazságos panaszt a Le
gény semmiképpen el nem esmérte, megátalkodva 's nagy maga 
hántorgatásával tagadvánn hogy ő hibázott vólna; melyjel el-köve
tett bűnét nevelte, 's engemet méltán indulatba hozván azt nyerte, 
hogy őtet érdeme szerént a Provisor jelenlétében le hordtam meg 
motskoltam, és keményen reá parantsoltam hogy többé illy ren
detlenséget ne tapasztaljak. Ezzel a dorgálással ennek az egész do
lognak vége lett vólna: . . « 

A »legény« azonban - nem bírván belenyugodni a dorgátumba 
- másnap, miként a főorvos megjegyzi » ..... hivatalom tekintetének 
méltó sérelmére . «, az újabb gyógyszeradag kiadásakor megjegy
zéseket fűzött az előző napi eseményekhez .. A tekintélyét sértő ki
jelentéseken feldühödött Tormássi - amint tudomására jutott, mi
ként vélekedik a »hanyag« segéd az ő eljárásáról - azonnal a pati
kába sietett most már azzal a céllal, hogy a provizort » ..... mint a ki 
köteles a Patikába mindenről felelni .... « vonja felelősségre Kosz
tyik magatartásáért. 

Ez újabb látogatásakor tapasztaltak pedig még jobban dühbe 
kergették Ugyanis azt kellett tapasztalnia: Grindl Károly provizor 
minden előzetes bejelentés nélkül » .... még előtte való nap Csabára 
ment mulatságba .. «, tehát ő maga is megszegte az előírásokat.. 

Nem maradt más lehetősége tehát, mint ismét csak a segédet 
figyelmeztetni. Ebben viszont hibát követett el, amikor Kosztyik 
részéről megnyilvánuló ismételt feleselgetések nyomán mindjob
ban elhatalmasodó felindultságában a tettlegességig jutott eL 

» .. a midőn ellenem pattogott vólna újra is, azt állitván hogy 
ő az orvosság készítésében nem hibázott, 's ő azt el nem hiszi, 's 
nem is tartozik el hinni mig bé nem bizonyítom - engemet még 
jobban fel bosszantott, annyira, hogy éppen közel esvén hozzám, 
a páltzámmal a farára eggyet vágtam. . «számolt be a történtekről 
mondván, hogy bármennyire is sajnálatosak a történtek - ment
ségére szolgáljon a tapasztaltak miatti jogos felháborodása, mint 
a legény megütését közvetlenül kiváltó ok - kötelességének érezte 
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az erélyes közbelépést, mert» a köz jó, 's az egészség fent-tar
tására font álló K .. K Rendszabások . . szoros felvigyázás és szük
séges szubordinatio nélkül sikertelenül maradna .... « .. Ugyan kissé 
fura módja volt ez a »rendszabások« betartására való törekvésnek, 
de a korban végül is elfogadták. Kosztyik János ugyan panaszt tett 
a pálcázás ellen, azonban kevés eredménnyel Bizonyított hanyag
sága miatt - bármennyire is tiltal,ozott ez ellen Grindl Károly -
távoznia kellett a gyulai patikából. 38 

Grindl sem hagyta szó néll,ül a főorvossal szemben elszenve
dett vereségét.. Annál is inkább nem, mivel már folytak a tárgya
lások a Nagyváradon lakó tulajdonos - Schmidt József - és közte 
a patika általa történő átvételéről .. 

Az ő próbálkozásai - amelyekben Tormássi doktor elmarasz
talásának kieszközlése volt a fő cél-úgyszintén sikertelenek marad
tak, hiszen a tények bizonyították az általa elkövetett hibákat is. 

» ... efféle hibákra és fogyatkozásokra az ád okot és alkalmatos
ságot, hogy ő nem vigyáz fel, nevezetesen pedig hogy ritkán van a 
patikába, szüntelen ide 's oda járkál 's a Felsőbb Parantsolatoknak 
világos ellenére Patikáját - néha több napokig is - tsupán tsak az 
egy Legényére 's Inasára bízza. 

annak egész és szabad manipulatioját* bárha a Felsőbb 
Rendelések szorosan tilalmazzák is hogy a Patika tsak egy szem
pillanatig is tsupán magára egy legényre ki sem examinálva*, sem 
meg-hitelesítve nintsen, bizattasson - nem átalkodik tsupán a le
gényére bízni ..... « 

Grindl e megállapításokkal szemben tett minden megjegyzése 
csak rontotta helyzetét és kevésen múlt, hogy a gyulai patika meg
szerzésére irányuló törekvései a történtek miatt végleg meg nem 
hiúsultak. Mert mindig első és legfontosabb kötelesség a vállalt 
feladatok végrehajtása volt..39 

Nyolcvan év alatt - 1770 és 1850 között - két olyan esetről 
tudunk, amikor a patika vezetésében, illetve a patikus magatartá
sában olyan állandósult hibákat észrevételeztek, amiknek következ
tében a tulajdonjogot megvonták, illetőleg a tulajdonost jogai el
vesztésének kilátásba helyezésével bírták kötelességének teljesí
tésére, 

Az egyik eset Folinusz István mezőtúri pat.ikárius által fenn
tartott gyomai fiókpatika vezetésének kérdésével kapcsolatos .. 

Folinusz - aki az 1831-ben megnyitott fiókpatikája élére a kö
telező érvényű rendelkezéseknek megfelelően Farkas Antal dip
lomás gyógyszerész személyében provizort állított - a megnyitást 
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követő évben, kétséget kizáróan anyagi megfontolásból, már csak 
segédet tartott Gyomán. Mint ismeretes előttünk, a gyomai fiók
patika megnyitásához szükséges végső jóváhagyás ügye hosszú hó
napokra - majd az egész 1832 évre - elhúzódott .. Érthető tehát, 
hogy a bizonytalanságban nem tartotta magánál provizorát. Ami
kor pedig a kérdés rendeződött - 1832 decemberét írták - úgy 
vélte: elegendő egy gyakorlott segéd is a gyomai teendők ellátá
sára 

Doktor Tormássi azonban - hivatalból nem is tehetett mást -
nem értett egyet ezzel az elgondolással és azonnal figyelmeztette a 
tulajdonost kötelességére .. Folinusz ugyan tudomásul vette az el
hangzott figyelmeztetést, de még azok megismétlése után sem igye
kezett változtatni a helyzeten .. Ennek viszont az lett a következmé
nye, hogy a főorvos további jóakaratú figyelmeztetések helyett »hi
vatalos megintés«-sel igyekezett cselekvésre kényszeríteni 

Minekutána ennek a - már sokkalta komolyabb - figyelmez
tetésnek sem lett foganatja, Tormássi doktor a végső lépésre szánta 
el magát. Az 1833 november 5-én lefolytatott és a felszereltség
ben hibát alig találó vizsgálat végén a közigazgatás jelen lévő kép
viselőivel egyetértésben lezárta a patikát. 

Minderről így számol be: 
» ... El végezvénn e szerént a visgálatot, 's nem annyira az Or

vosi szerekbe tapasztalt tsekélyebb hijjánosságba, mint sokkal in
kább abba botránkozvánn meg, hogy ezen fijók Patikának Tulaj
donossa a Felsőbb Rendeléseknek, 's nevezetesen egyenesen az ő 
részére Felsőbb Helyről adott K és K. Engedelemnek világos el
lenére ezen patikának administratioját* egy nem examinatus Se
gédre*, már egy hónappal ez előtt történt hivatalos meg-intése 
után is, bízni 's annak kezén hagyni bátorkodik: szükségesnek lát
tuk ezen fijók patikát mindjárt bé zárni, 's a kultsot az ott helyben 
lakó Járásbeli Seborvosnak olly meg-hagyások által adni, hogy ha 
mire szükség lenne, ő azt onnan ki-vehesse, a kultsot pedig tsak 
magának a Tulajdonosnak, kit mind ezekről azonnal hivatalosan 
tudósítottunk, adja által. ...... «40 

A Helytartótanács helybenhagyta a főorvos intézkedéseit, és a 
gyomai fiókpatika ügyében - Folinusz István terhére - a következő 
határozatot adta ki: 

» .... ezennel meghagyatik, hogy az érintett Patikáriust Folinus 
Istványt egy, a fijók patikájának gondviselésére alkalmas személy
nek felvételére szorítsák, őtet egyszersmind értesítvén, hogy ha ezt 
rövid idő alatt tellyesíteni elmulasztaná, avagy jövendőbe valamely 
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administratioját 
vezetését 

nem examinatus 
nem vizsgázott, 
nem okleveles; 

40 
I'fo. ir 529/1833 -
patikavizsgálat jegyzókönyve 

ezzel a fiókgyógyszertárat 
önálló személyjogó 
gyógyszertárrá léptették elő 

41 
IfO ir 296/1834; közgy 
jkv 699/1834 

42 
Ifo, ir. 318/1836; közgy 
jkv 406/1836 

tetemes hijánosság tapasztaltattna, ennek a lenne a következése, 
hogy minden Patikabeli szerek és egyébb eszközei az 1829 dik esz
tendei Szent Istvány hava 16-ról 16 600 sz .. a. közhirré tett, 's a 
gyógy szerek ár szabása előtt ki botsátott legfentebbi kegyelmes 
kírályi rendszabások 9-dik pontja szerént el fognak adatni ...... «41 

Folinusznak ezek után nem sok választási lehetősége maradt. 
Vagy veszni hagyja gyomai fiókpatikáját - és ezzel tetemes _károk 
érik -, vagy kénytelen oda egy megíelelő személyt állítani .. Atme
netileg ez utóbbi megoldást választotta, és a következő két eszten
dőre - 1835, 1836-ra - a patika vezetését Veszta Sámuelre, mint 
arra formailag is alkalmas személyre bízta .. Csak átmenetileg arra 
az időre, amíg valakinek el nem adhatja 

Az eladhatóságra vonatkozó kérelmét a Helytartótanács 1836 
február 9-én a következőkben idézett határozatával hagyta jóvá: 

» ... Folinus Istvánnak ki a gyomai fiók patikáját el adni kívánja 
e végre benyújtott folyamodó levelét érdeklő felírásukra ezennel 
válaszoltatik: hogy mivel a folyamodó a kérdéses fiók patikája fel 
állítására 1832-ik esztendei Karátson hava 13-ik napján 31742 sz .. 
alatt költ intéző levél tartalma szerént tsak ön személlyére szolló 
és minden utóbbi el adást kizáró engedelmet nyert, ha és a mennyi
ben említett mező városban egy önálló független patika az ottan 
és szomszéd környéken lakó népesség számára nézve tovább is 
hasznosnak és szükségesnek találtatnék, ezen esetre meg engedte
tik, hogy a fent nevezett folyamodó az ottani patikájához tarto
zandó gyógyszereket és egyéb készületet, valamely ki tanult és tu
domány levéllel ellátott, egyéb eránt pedig semmi más patikát nem 
bíró gyógyszerésznek eladhassa, önként értetődvén mindazáltal, 
hogy azt a vevő is tsak személybeli, nem pedig eladási jussal fogja 
bírni, ki egyszersmind oda utasítandó lészen, hogy a megszerzett 
patikát mindenekben kellő állapotba helyheztesse és azonnal rend-
szerénti vizsgálat alá botsássa ....... «*42 

Oda vezetett tehát a kötelességteljesítés hiánya, hogy - bár for
mailag önkéntes elhatározásból - Folinusz megválni kényszerült 
fiókpatikájátóL Vevő is akadt: Muszhammer Ferenc, aki 1836-tól 
dicséretes módon dolgozó gazdája lett a gyomai patikának. 

A patikusok a magánéletük oly megnyilvánulásaiért is felelős
séggel tartoztak, amelyek patikájuk működésére károsan hatottak ki. 
A felügyeletet ellátó hatóságnak - képviselője, a főorvos útján -· 
tehát a szorosan vett feladatkör határain túl is joga volt észrevétele
ket tenni és utasításokkal élni.. Súlyos esetekben - ha a végső szük-
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ség úgy kívánta - kezdeményezői lehettek a »méltatlanul« birtokolt 
jogok megvonását eredményező eljárásnak .. 

Ide vezette 1837-ben az első mezőberényi patikust - Kosztyik 
Ferencet - helytelen életvitele. 

A kezdetben jól dolgozó Kosztyik egy idő után az újra és újra 
megismétlődő figyelmeztetések ellenére mindjobban hanyagolni 
kezdte munkáját, kötelességtudata, megbízhatósága egyre csak csök
kent. 1837-re már oly mértékűvé vált felelőtlensége, hogy doktor 
Tormássi kénytelen volt a további tevékenykedéstől eltiltani, és a 
patika működését átmenetileg megszüntetni .. 

» ..... Két esztendők alatt sok tsapás érte ezen patikát: ugyanis 
tulajdonossának Kosztyik Ferencnek rendetlen élete miatt elébb 
bé záródott, később pedig sequestrum * alá vevődött ...... «43 

Hogy a helység ennek ellenére se maradjon patika nélkül, a 
Kosztyik anyagi természetű kötelezettségei miatt bírói zár alá vett 
patikát 1838 elején egy évre bérbe adták Hartmann Józsefnek. 

1839-ben rendeződött azután a mezőberényi patika ügye, amikor 
az előző évben diplomát szerzett Geyer Károly a sikertelen gyulai 
kísérlet után - élve a Mezőberényben mutatkozó lehetőséggel - be
jelentette igényét a gazdátlanul maradt patikára .. Kérelme ezúttal 
meghallgatásra talált és tulajdonosává válhatott Kosztyik egykori 
patikájának..« 

A személyi ügyekre irányuló »felügyelet« széleskörűségét jelzi 
az arra való figyelem is, hogy az egészségügy két közvetlen képvi
selője - az orvos és a patikus - között lévő kapcsolat zavartalan le
gyen .. Elsősorban azzal a céllal: nehogy az esetleges ellentétek a la
kosság amúgy is nagyfokú bizalmatlanságát növeljék 

Példa erre a szarvasi seborvos és Töltési Sámuel között a gyógy
szerek ára miatt keletkezett vita. Annak ellenére, hogy a seborvos 
előtt is tudott volt: a patikus a gyógyszerek taxájához igazodva kö
teles árazni az általa készített orvosságokat, Töltésit nyilvánosan 
azzal vádolta, hogy drágán adja azokat. Ezzel - ha figyelembe vesz
szük a gyógyszerek korabeli árának a lakosság átlagos anyagi lehető
ségeihez viszonyított nagyságát, aminek következtében azok túl
nyomó többsége a lakosság nagyobb része számára szinte megfizet
hetetlen volt - lehetőséget adott a patikus elleni zúgolódásra .. 

Nehogy az ebből fellángolt és a nyilvánosság előtt folyó vitából 
- aminek okozója lehetett volna valóban a patikus is - a közegész
ségügy kárára súlyosabb következmények fakadhassanak, a vár
megye az ügy kivizsgálására késedelem nélkül Szarvasra küldte 
doktor Tormássit 

sequestrum 
birói zárlat, 

43 
I'fo. ír 641/1838 -
patikavizsgálat jegyzőkönyve 

44 
Ifo. ir. 675/1839 -
patikavizsgálat jegyzőkönyve 

45 
T'fo. ir. 401/1843 

» . a'mennyiben azomban állásoknál fogva a' két egyénnek a' 
Nagy Közönséget tekintve egymás eránt egész bizodalommal kel
letik lenniek. .... a' járásbeli tisztségnek közbe jöttével a' gyógyszer
tári kiadások eránt keletkezett bizodalmatlanságot czélszerű intéz
kedések által eloszlatni, 's a' nagyközönséget megnyugtatni igye
kezzenek ..... «45 szólt az erre vonatkozó megyegyűlési határozat az
zal a végső utasítással: amennyiben a patikus követett volna el hibát 
a receptek taxálásánál, úgy szigorúan vonassék felelősségre .. 

A PATIKÁK ZAVARTALAN MŰKÖDÉSÉT 

BIZTOSÍTANI HIVATOTT 

KÜLSŐ KÖRÜLMÉNYEK VIZSGÁLATÁRÓL 

A patikavizsgálat megszabott rendjében a személyekkel foglal
kozó rész után a patikának helyet adó épület és annak a patikához 
tartozó helyiségei megtekintéséről, az ott tapasztaltakról számoltak 
be a jelentések. 

A vizsgálóbizottság feladata volt ellenőrizni 
- minden megkívánható helyiség- vagyis a bolt, a laboratórium, 

az anyagkarnra, a herbárium és a pince, mint egy patika nélkülöz
hetetlen részei - rendelkezésre állnak-e; 

- a berendezés meglétének és állapotának, valamint rendelteté
sének megfelelő voltát; 

- az általános rendet és tisztaságot. 
(Az eredeti feljegyzések sohasem használták az officina kifeje

zést, a patika mindenki előtt nyitva álló részét* a »bolt« szóval jelö
lik. Így - a korhűség megőrzésének kedvéért - mi is a »bolt«, »bolti 
rész« kifejezést használjuk. A szerz . .) 

A vármegye patikáinak helyzetét 1770 és 1850 között vizsgálva 
megállapítható: külsőségükben és felszereltségükben még a kor 
viszonyai közt is elmaradottnak mondható állapot uralkodott ben
nük; messze elmaradtak az akkor már hosszú múltra visszatekintő 
és nagy hírnévvel bíró dunántúli és felvidéki patikáktól. Több évti
zedre volt szükség ahhoz, hogy az általában uralkodó - az első 
gyulai patika leírásából már megismert - helyzetből továbblépés tör
ténjen .. Bármelyik vármegyebeli patikát vesszük is vizsgálat alá, nem 
találuuk lényegesebb eltérést közte és Poszhard patikája között. 
Kényszerű, szegényes szerénység az, ami elénk tárul. 

Helyenként igen megviselt, szinte roskadozó alföldi házikó -
kevéske eszköz .. Ez a jellemző képe az akkori patikáknak. 
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A patikát magába foglaló épület helyének megválasztásánál döntő 
szempont volt, hogy az olyan helyen legyen, ahol napközben a leg
többen megfordulnak Ez a hely a településeken belül pedig a köz
pontot képező templomok és vásárterek közvetlen környéke volt. 
Ide települtek tehát a patikák; kivétel nélkül, hogy mindenki által 
- aki rászánta magát a patikárius segítségének igénybevételére -
könnyen elérhetők legyenek A templomok a helybeli lakosokat von
ták megszokott rendszerességgel magukhoz; a heti és a nagy vásá
rokon a környék lakossága jelent meg itt - a patikus ezért joggal re
mélhette: ha majd »megszokják« jelenlétét, szolgálatait is egyre sű
rűbben igénylik. 

A patikus megélhetésének szempontjából azonban lényegesebb 
volt, hogy szintén a település központjában laktak azok a tehetősebb 
családok - a közigazgatás tisztviselői, az uradalmak tisztjei, papok, 
tanítók, vagyonosabb iparosok -, akik rendszeresebben vették 
igénybe a patikát, biztosítva ezzel a teljes jövedelem jelentősebb 
részét 

A házakat - amiben a patikát berendezték - kezdetben bérle
ményként használták a patikusok, hiszen más vidékről érkezve tele
pedtek meg a vármegyében .. Ahogyan teltek-múltak az évek, egyre 
több patika leírásánál ott található a »tulajdon épületje« megjegyzés, 
ami elsősorban a tulajdonos talajra találását jelzi .. Többen közülük 
időközben családot is alapítottak, minek következtében nagyobb le
hetőség nyílt az addig bérelt ház megvételére 

Volt azonban olyan helység is, ahol a patikus jövedelme később 
sem emelkedett olyan mértékben, hogy saját ház biztosítására mód 
nyílt volna .. Mezőberényben és Orosházán még az 1840-es évek 
vége felé is csak »kibérelt« épületek leírásával találkoztunk.. Pedig az 
Orosházán megtelepedő Juhász Tódor már kezdetben jelentősnek 
mondható segítséget kapott; amint azt már korábban is idéztük: 
» ..... sőt e' végre a /földesuraság/ nékie egy ház telket is ajánL . « 

E segítség ellenére Juhász patikája - amelyről mindig így nyilat
kozott a vizsgálat: »szűkebbetske ugyan« - 1850-ig eredeti helyén, 
az elsőnek kibérelt épületben maradt. 

A szükséges helyiségek kérdésében igen sok elnézést tanúsítot
tak az ellenőrzések Mint általában, e téren sem kényszerítették 
erőn felüli feladatok vállalására a patikák tulajdonosait. 

Kifogás nélkül elnézték például, hogy a háztartás használatában 
lévő konyha - a patikus és családja ugyanabban a házban lakott, ahol 
a patika volt - egy »elkülönített« része szolgált laboratóriumuL Azt, 
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I'fo. it 487/1832 -
patikavizsgálat jegyzőkönyve 

47 
I'fo. ír. 680/1839 -
Patikavizsgálat jegyzőkönyve 

hogy herbáriumul a padlások szolgáljanak, vagy az anyagkarma 
egyben az alkalmazottak szálláshelye is. 

Lényeg a helyiségek tisztasága és rendje volt, aminek hiányát 
soha sem hagyták szó nélkül. Tudták: a helyiségek esetleges hiánya, 
a meglévők kicsiny volta a nehéz anyagi körülmények velejárója; 
viszont a rend és a tisztaság azokon múlott, akik ott éltek, dolgoztak 

A XIX. század harmadik évtizedében egy határozott fejlődési 
folyamat körvonalai kezdenek kibontakozni Mind több és több 
változásról esik szó a vármegyebeli patikák külső megjelenési for
máit illetően .. Jelezve: a patikusoknak most már arra is van lehető
sége, hogy a környezetet rendezettebbé tegyék. Egyre több patiká
val kapcsolatosan találkozunk a »kívül belül szépen kitsinosítva« meg
állapítással .. 

E kérdésben külön említést érdemel a szarvasi patika, ahol 
1832-ben gyökeres változás következett be a korábbi - és addigra 
tarthatatlanná váló - helyzetben .. 

A megelőző évek hosszú során át minden vizsgálat alkalmával 
annak a megállapítására kényszerültek, hogy a patikának egy »régi, 
avult és elsüllyedt« ház ad otthont. Ilyen tekintetben tehát a vár
megye legelmaradottabb körülmények között dolgozó patikája volt; 
egészen 1832-ig, amikor egy teljesen új épületbe költözhetett .. 

Az új környezet nemcsak azt jelentette: a korábban legelavultab 
patika ezzel megelőzte a többit, hanem azt is, hogy a szarvasi patika 
volt az első a vármegyében, amelynek bolti része a mai patikák 
hasonlóságára lett berendezve .. 

» ..... Épületje új, csinos, száraz és minden tekintetbe alkalmatos; 
magába foglalja a tágas, világos és száraz boltot, mely új polcokkal 
s edényekkel, .s nagy tükrökkel csinosan fel van készítve_; a materiális 
kamrát, tágas és világos laboratóriumot, száraz és világos pincét és 
a herbáriumot ...... « jelentette nem titkolt megelégedéssel Tormássi 
doktor 1832 november ro-én a vármegyének..46 

Másodikként - 1839-ben - a gyulai patika átalakítására került 
sor A javarészt új felszereléssel ellátott boltjáról megtudhatjuk, 
hogy: » ..... kívül belül újra ki tsinosittatott, 's nagy részben új és 
igen tsinos edényekkel 's üvegekkel diszelkedik ...... «47 

Egy katasztrófa nyomán került új épületbe 1848-ban a gyomai 
patika .. Ez év tavaszán a helységet sújtó tűzvészben Muszhammer 
Ignác patikája is teljesen megsemmisült. Erről az esetről így tudósít 
az a főorvosi jelentés, ami a szokásos időben elvégzett patikavizsgá
lat gyomai tapasztalatairól számol be: 
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» .... Épületje a közelebb múlt tavaszon, több más kissebb 's na
gyobb épületekkel, iskolákkal 's a templommal együtt a szó tellyes 
értelmében földig le égett és semmivé lett. 

Azolta a szerentsétlen tulajdonos - aprodonként tsak a leg-szük
ségesebbeket szerezvén meg - az uradalmi épületben tartott egy 
szükségben segítő gyógyszertárt 

Jelenleg már épületj e készen áll 's annak kellő felszerelésével 
éppen most kezd foglalatoskodni; 's reményleni lehet, hogy azzal 
rövid időn egésszen készen is fog lenni; ..... «48 

Mint láthatjuk, Muszhammer Ignác a legnehezebb helyzetben, 
igen súlyos körülmények között is igyekezett helyrállni .. Közel egy 
éven át olyan viszonyok között biztosította töretlen akaraterővel a 
helység lakosságának gyógyszerellátását, ami ma szinte hihetetlennek 
tűnik 

AZ ESZKÖZÖK, 

KÉSZLETEK VIZSGÁLATÁRÓL 

A mából visszatekintő számára feltűnő a patikához tartozó esz
közökre vonatkozó följegyzések szinte teljes hiánya .. Az, hogy egyál
talán nem tartották fontosnak: milyen eszközökkel bír egy-egy pa
tika munkája elvégzéséhez.. Mindössze egyetlen - az előzőkben 
részletesen ismertetett - olyan vizsgálati jegyzőkönyvvel találkoz
tunk az egész anyagban, amelyben le van írva, milyen eszközök 
voltak találhatók az ér intett patikában .. 

E téren pusztán a mé~legek és súlyok kerültek szoros ellenőrzés 
alá, és ugyancsak minden ellenőrzés alkalmával számon kérték: 

- a mindenkori legutóbb kiadott gyógyszerkönyvet és taxát, 
- a patikák működését szabályozó rendelkezések gyűjteményét és 
- a defektus-könyvet. 
A gyógyszerkönyv, a taxa, valamint a patikákkal kapcsolatos 

rendelkezések képezték azt az anyagi és erkölcsi keretet, amelyen 
belül a patikusnak dolgoznia kellett. Ezért volt igen fontos, hogy a 
patikus mindenkor tájékozott legyen a rendelkezésekben; ismerje 
a gyógyszerként hivatalosan felhasználható anyagokat és azok köz
pontilag megszabott árát. Ez utóbbi nagy jelentőségű kérdés volt, 
mivel a taxában rögzített árak esetleges túllépése mindenkor komoly 
következményekkel járt. 

Mindezeket a segédleteket hivatalos úton bocsátották a patikusok 
rendelkezésére, de hogy nem mindig nehézség nélkül, azt szemlél
teti a következő eset : 
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suplementum 
pótlas 

inprotocollatio 
kihirdetés 

elenchus 
itt kivonatos gyógyszerkönyv 

authenticfilni 
hitelesíteni 

visálva 
láttamozva 

49 
ITo. ir. 653/1838; közgy 
jkv. 1895/1838 

»Körlevél a megyebéli patikáriusokhoz az új Suplementuma* 
eránt az Orvosi szerek árszabásának. 

Telyjes Bizodalmú Patikárius Urak! 
AJ K. 1895 számának e kővetkezendő mását ...... [A vonatkozó 

helytartótanácsi rendelkezés szövege következik .. A Szerz . .] .... - mai 
napon kapván kezemhez, inprotocollatio*, és szoros meg-tartás vé
gett ezennel közlöm .. 

E szerént tehát, tökélletesen meg szüntetődvén az r 8 3 r -diki 
Elenchus*, továbbra is használódni parancsoltatik a 829-diki Taxa, 
az ide mellékelt Supplementum szerént modificáltatvánn; mind 
addig mig e tárgyban újabb Rendelés nem fog Felsőbb Helyről 
érkezni .. 

Mivel pedig Felűlről ezen Supplementum tsak 4 példányban 
küldődött, mindenikőjükrrek nem küldhetek; hanem azt rendelem, 
hogy ezen példány mind Békésen mind M .. Berénybe haladék nél
kül le másoltatván /:melly másolatot annak idejibe authenticálni* 
fogok:/ küldődjön Gyomára és ott maradjon: ezen levelemet pedig 
visálva*, ugyantsak Gyomáról vissza kérem, ki egyéberánt szíves
ségekbe ajánlott maradok 
Gyulán die 5' Tan.. 839 
Telyjes Bizodalmú Patikárius Uraknak szíves jó akarójuk 
Tormássi Lajos mp Megyei Fő Orvos«49 

A defektus-könyv alapján ellenőrizték annak a rendelkezésnek 
betartását, miszerint minden olyan anyagf éleséget, ami kifogyott, 
az adott lehetőségek között legrövidebb időn belül pótolrri kell. 
A pótlás egyúttal annak az előírásnak a teljesítését is jelentette, hogy 
a patikusok kötelesek voltak minden - a gyógyszerkönyvben fel
sorolt - szerből bizonyos mennyiségű készletet tartani. 

Esetenként azonban a vizsgálat tudomásul vette, hogy egyes -
kevésbé használatos, vagy éppen nagyon drága - szerek egyike-má
sika hiányzik a készletből .. Vagy - inkább a fedező látszat kedvéért, 
mintsem utasításként - felszólították a patikust a hiányzó szerek 
beszerzésére: 

» ...... amennyire tsak lehet azon legyen, hogy mind azon Orvosi 
szereket, melyjek a fennt említett Dispensatoriumba rendeltetnek, 
a Helységhez 's vidékéhez képest, ha mindjárt tsak kissebb quan
tumba is megszerezze .. « 

Még ennél is enyhébb formája volt a hiányokra vonatkozó ész
revételezésnek az az igen gyakran található megjegyzés, hogy » .. 
igen keveseket melyjekkel jobbára senki sem él, kivévén ..... « min-
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den egyéb, a gyógyszerkönyvben felsorolt szert megtaláltak a kész
letvizsgálat során. 

A készletvizsgálat minden egyes szer-felére kiterjedt, és a követ-
kező szempontok szerint lett végrehajtva: 

- elegendő mennyiség van-e mindenből, 
- a szerek minősége megfelelő-e, 
- megfelelő-e a szerek tárolási módja? 
A készletek mennyisége elegendő vagy kevés voltának megálla

pítása meglehetősen viszonylagos volt; éppen ezért az általában fel
merülő igényeket vették alapul. A »mindenkor szükséges mennyiség« 
általános megállapítás a patikusra bízta, miből mennyit tart raktá
ron. Csak az volt a fontos: a rendszeresen használatos szerekből 
sohase legyen - még átmeneti időre sem - hiány .. 

Minden készleten lévő anyagnak, szernek a megkívánt minőségi 
jellemzőkkel kellett rendelkeznie .. Vagyis: »frissnek, tisztának, kel
lemes illatúnak, jó szinűnek és jó ízűnek« kellett lenni - melyikkel 
szemben mi a követelmény * 

Külön ellenőrizték a saját készítésű szereket: előirás szerint, 
valódi anyagból készültek-e; nem történt-e hamisitás higitással, 
olcsóbb anyagok felhasználásával.. 

A minősités - amennyiben semmi hibát nem észleltek - az 
anyagok egyes csoportjára - például olajok, párlatok, roobok, stb -
összevontan történt. Tételesen jegyezték fel viszont mindazon sze
reket, amiknél valamilyen minőségi kifogás volt emelhető - » ... a le 
párolt olajok - ki vévén a Székfűvirág melly tsupa ajj és zavar volt -
illatosak és tiszták ...... « .. A vizsgálatot követően mindazon anyagok 
ki cser éléséről, amelyek aj egyzőkönyvben kidogásolható minőségűek
ként kerültek felsorolásra, a patikusnak azonnal gondoskodni kellett. 

A KISZOLGÁLTATOTT GYÓGYSZEREK 

ÁRAZÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE 

A patikavizsgálat tennivalói között az egyik legfontosabb - és 
a patikus számára, különösen, ha tudta: vétett az igen szigorú ren
delkezések ellen, kínos órákat okozható - rész a receptek árazásának 
ellenőrzése volt. 

A rendelkezések nyomatékkal adták tudtára a patikusoknak: 
akár orvosi recept alapján, akár »kézből« való eladás céljára állítanak 
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50 
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össze gyógyszert, a felhasznált anyagokért kizárólag csak az érvény
ben lévő taxában közzétett árakat számíthatják fel Egyetlen kraj
cárral sem többet 

Hogy miért e nagy figyelem az árak ellenőrzésében? A szigo
rúság nem a patikusok jövedelmének megnyirbálását célozta, ne
hogy azok aránytalanul magas jövedelemhez juthassanak Ennél 
sokkalta fontosabb okok kényszerítettek a megszabott áraktól való 
eltérés megakadályozására Az anagy különbség, ami a lakosság jelen
tős többségének anyagi helyzete és az orvosságokhoz felhasználásra 
kerülő szerek ára között mutatkozott. 

Idézzük a megyegyűlés 1832. december 18-i határozatának 
egyikét: 

» ... Egyéberánt a köztapasztalásból merített tudomány szerént 
bizonyos lévén az, hogy a honyi és helybeli articulusok a Taxában 
szerfeletti áron vagynak kitétetve .. Amennyiben egy részt kétséget 
nem szenvedne az, hogy a népesedés minden köz társaságnak 
egyik fö princípiuma közzé tartozik, és ezen ezé! előkellő képpen 
az egyes polgárok egésségében való meg tarthatások és a halandó
ság esetjeinek a' lehetőségig való elhárítása által érettethetne el -

' ez pedig ismét azzal eszközöltethetne leginkább, hogy a' patikai 
szerekkel való éléshetésben a' szegényebb sorsu adó fizetők is a' 
mód feletti drága ár miatt ne gátoltassanak 

.. Mindezeknek a fontos körülményeknek kimerítőleg való elő 
terjesztések mellett szokott tisztelettel meg kérettetik a' N M. K. M. 
Helytartó Tanáts, hogy a' honyi, különössen pedig ezen megyére 
tekéntvén a' hellybeli orvosi artikulusoknak az eddig fenn álló árjok
nak lejeb való leszállítatásokat kegyesen és kegyelmesen elrendelni 
méltóztasson . . « 

Tárgyilagos szemléletre vall az ugyanakkor elhangzott megálla
pítás, amiben a fennálló helyzet vázolásán kivül a patikusokra is 
gondoltak: 

» .. Egyéberánt bizonyos lenne az is, hogy a' patikáriusokra is 
n~gyobb haszon háromolna, ha az orvosságokat oltsóbb áron adnák, 
mivel a' fenn álló Taxa mellett a' gyógyszerekkel való élhetés tsak 
a' tehetősebb polgárokra terjedvén ki és az emberiség nagyobb ré
szének az azokkal való élhetés nehezíttetik .... .«50 

Láthatjuk, a patikaszerek többsége a lakosság - különösen pedig 
a szegényebb vidékek lakói, és ehhez tartozott Békés vármegye is -
által még a hatóságilag rögzített árak mellett sem volt komoly 
anyagi áldozatvállalás nélkül megváltható Ebből következik: ameny
nyiben az engedélyezett árnál még többet kérne érte a patikus, ~ 
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egyszerűen megfizethetetlenné válna a lakosság nagyobb része szá
mára. Ez pedig egyet jelent a gyógyítás lehetőségeiből való kizárás
sal. Nehogy ez megtörténhessen, ezért kérték számon évről évre 
rendszeresen minden patikában a receptek árazását Nagy szigorral, 
krajcárnyi eltérés sem maradt figyelmeztetés nélkül; 

» .... a fenn-álló Taxával egybe hasonlítván, némellyekbe tsekély 
hibákat fedeztünk fel, s' ugyan ezért figyelmeztettük a patikáriust 
nagyobb pontosságra, 's a fenn-álló Taxának szoros meg-tartására .... « 

Még a kiszolgáltatott gyógyszer helyes ára megállapításának 
mikéntje sem volt mindegy .. Hibának számitott az is, ha a patikus -
a taxa szerint jogos egységárakat alkalmazva - az orvosságokért 
kért összeget annak kiadásával egyidőben nem írta fel a receptre: 

» ..... Végezetre több rendbéli már expediált receptek közül né
melyjeket, melyjek már meg taxálva valának meg visgálván 's a fennt 
álló Taxával egybe hasonlítvább, azokba semmi hibát sem talál
tunk; de meg intettük a patikáriust, hogy minden receptre azonnal 
amint azt expediálja, annak az árát is mindenkor és pontosan fel-
, . 51 !IJa ... « 

Minden bizonnyal a szigorú ellenőrzéssel való számolás ered
ménye volt, hogy - az ilyen kisebb hibák mellett - évtizedek alatt 
sem találtak nagyobb összegű eltérést mutató taxálást a vármegye 
patikáiban Volt ugyan egy eset 1831-ben - a kolerajárvány idején -
Békésen, ahol jelentős - mintegy 30%-ot kitevő - »árdrágítás« tör
tént, de a rendkívüli állapot és a patikus kényszerű helyzete elfo
gadható magyarázattal szolgáltak a történtekre. Így azután Korit
sánszky Mihálynak egészen enyhe főorvosi dorgálással sikerült túl
jutnia az ügyön .. 

r83L szeptember II-én a békési kolerabizottság a következő 
jelentést juttatta el Gyulára: 

» .. Kiküldetésünk és lellziismeretünk parantsolatjára minden 
igyekezetünket oda fordítottuk, hogy a jelen veszélyes időszakasz
ban részint a már meglepetteknek mielőbbi egészségük helyreállí
tását eszközölhetnénk. És habár némi-nemű reménységet nyerhet
nénk is az ily szomorú kömyűlállások levívására, alig vagyunk mégis 
elegek meggyőzni mindazon akadályokat, mik ezen esetben elébünk 
tornyosultak .. 

Ily nehézségek közé tartozik főképpen az orvosságoknak szer
feletti ára, mely a középszerű adófizetőknek is csaknem lehetetlenné 
teszi, vagy legalább nagy áldozatokkal köti egybe egészsége visz
szanyerését. Ennek bővebb megmutatásául előterjesztjük az ide 
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mellékelt két receptet, melyeknek szerfeletti árából által látható, 
mily önkényű taxa alá vagyon szorítva azon nép, melyet a legolcsóbb 
orvosságok használatára is igen nehéz rábírni. 

Ennek folytában kötelességünknek esmértük, kémi, hogy a me
gye főorvosát a patikai árak megvizsgálása végett Békésre küldeni 
méltóztassanak, amikor is nem fogjuk elmulasztani néki több ilyen
tén, vagy talán még nagyobb visszaélést bizonyító recepteket is 
eleibe terjeszteni. « 

E jelentésből csak a patikus elleni panaszról értesülhetett a 
rendkívüli megyegyűlés; ám azon nyomban egy számára kedvező -
valós emberi magatartását ismertető - szóbeli nyilatkozat is el
hangzott. A jelentést Gyulára vivő személy - egyébként a békési 
kolerabizottság egyik tagja - igazolásául annak, hogy patikusuk nem 
jogtalan haszonszerzésre igyekszik kihasználni a katasztrófahelyze
tet, szóban a következő megjegyzést fűzte az írásban elmondottak
hoz: » ... a' békési patikárius ugyan azon 's egyforma orvosi szereket 
magában foglaló receptekért a' tehetősebb adófizetőktől többet, a 
szegényebbektől pedig kevesebbet vett légyen ...... «52 

A békésiek kérését teljesítve a megyegyűlés halasztás nélküli vizs
gálatot rendelt eL Ennek eredményeként Tormássi doktor a be
küldött recepteken feljegyzett árak alapján megállapította, hogy azok 
mintegy egyharmaddal magasabbak- 4 forint 4 krajcár helyett 6 fo
rint 20 krajcár lett számolva - a taxa által meghatározott összegnél 

A miértre Koritsánszky azt válaszolta, ami a valóság volt 
Egyrészt, hogy az országosan megnövekedett kereslet következ

tében a szerek megdrágultak, és ő maga is a taxában rögzített ár 
felett volt kénytelen beszerezni azokat. Másrészt a Pestről soron 
kívül hozatott anyagok szállítási költsége - tekintve a járvány miatt 
fennálló veszélyeket, amiket a fuvaros csak járandósága jelentős 
túlfizetése mellett volt hajlandó vállalni - sokszorosa volt az egyéb
ként szokásos költségeknek Amit tett tehát, az nem más, mint a 
megnövekedett költségek egyszerű - és véleménye szerint jogos -
áthárítása .. 

Bár a főorvos személy szerint feltehetően elfogadta, hivatalosan 
kötelessége volt elutasítani ezt a magyarázatot, mondván: az árakat 
»önkényesen« semmiféle oknál fogva sem lehet megváltoztatni En
nek kimondása mellett ugyancsak kötelessége volt »megdorgálni« 
Koritsánszkyt 

A teljesség kedvéért el kell mondanunk azt is, hogy a gyógyszer
drágítási ügy bizonyítékait szolgáltató recepteket megíró orvos -
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Lanczinger Dániel seborvos, akit a járvány idejére kisegítésül küld
tek ki Pestről - a patikusnál komolyabb dorgálásban részesült. An
nak ellenére, hogy semmiféle hanyagsággal vagy felületességgel sem 
volt vádolható 

Pestről érkezvén pusztán a helyi viszonyok ismeretének hiánya 
miatt követte el a »hibát« .. Ezen a vidéken túlon túl drágának szá
mító gyógyszereket rendelt » .... mind a két recept, valamint orvosi, 
úgy gazdaságos tekintetből is igen helytelen van rendelve, melly 
elkövetett hibájáért az illető Seborvost megdorgáltam, 's őtet az 
effe!éktől eltiltottam .. Noha pedig ezen Recepteken lévő szerek köz
zűl többek már a Taxa szerint is drágák, és tsak gazdagoknak va
lók. .... «53 

A MUNKÁÉRT VALÓ FIZETSÉG 

Az előzőekben elmondottak nyomán önkéntelenül is felvetődik 
a kérdés: ha az orvosságokért felszámítható összeg kötött, akkor mi 
biztosította a patikusnak a megélhetéshez szükséges jövedelmet 
A választ a fejezet címéül választott mondat adja meg: a munkáért 
való fizetség .. 

A receptek szerint felhasznált anyagoknak a taxában meghatáro
zott egységára alapján számitott árhoz joga volt felszámolni az or
vosságok elkészítéséhez szükséges tevékenységért járó - és ugyan
csak a taxában rögzített - összegeket* 

Szintén jogos jövedelme származott a patikusnak abból, hogy 
nyersanyagokból saját maga készitett orvosság összeállitásához fel
használható anyagot.. Például az általa termesztett vagy a helyben 
begyűjtött gyógynövényből drogot; ennek további feldolgozásával 
párlatot. Ez esetben a készítményt a taxában meghatározott áron 
adhatta el, tehát ismét munkáját gyümölcsöztethette .. 

A patikák jövedelmének igen jelentős részét a »kézből árusítás« 
- handkauf - lehetősége biztosította. E lehetőség azt jelentette: 
mindazon szerekből, amiket a gyógyszerkönyv nem minősített az 
emberi szervezetre ártalmas - mérgező hatású - anyagnak, szaba
don lehetett akár gyógyszert, akár kozmetikumot készíteni A pati
kusok élve ezzel a szaadsággal készítették a különböző hatású - láz
csillapító, fajdalomcsillapító - porokat stb. 

Na, meg a szépítő szereket; a »szeretsigát« - a pirosítót-, a ba
juszpödrőt, aminek Petőfi költői emléket is állit, amikor így versel: 

» .... És el bajuszpödrőért a 
Patikába hirtelen! .. « 
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A patikusok érdekvédelméről 

Míg eddig jobbára kötelességekröl volt szó, most a patikusok 
jogainak talán legfontosabbikáról nyílik lehetőség beszélni .. Arról, 
hogy hivatalos védelmet élvezhettek az anyagi érdekeiket sértők
kel szemben. 

Ez a védelem tulajdonképpen már abban az állásfoglalásban is 
létezik, hogy: gyógyszert csak patikus készíthet. 

Az alapgondolat itt ugyan elsősorban az: megfelelő képzettség
gel bírók végezzék e felelősségteljes munkát Ugyanakkor elválaszt
hatatlan attól a szükségszerűségtől, hogy ennek a munkának oly ered
ményesnek kell lenni, ami mellett az egyén anyagi léte biztosított 
legyen A kizárólagosság - gyógyszert csak patikus készíthet - tehát 
nemcsak a szakszerűséget igyekszik biztosítani, hanem az ered
ményt hozó munka elegendő mennyiségét azzal, hogy gátat emel 
annak a patikus érdekeivel szembenálló megosztása lehetősége elé .. 

Kik lehettek »versenytársai« egy patikusnak, akik ellen védelerme 
szorult? 

Ezt a kérdést vizsgálva egy igen fonák helyzet megismeréséhez 
jutunk. Mert az érdekellentét nagyobbrészt az azonos érdekűek 
- végeredményben az azonos védelmet élvezők - között mutatkozik .. 
Kisebbrészt az orvosok, nagyobbrészt a patikusok kerülhettek - és 
kerültek is - szembe a patikusokkal .. A népi gyógyászat már nem 
versenytárs többé, mikor a laikusok orvosságkészítő tevékenysége 
- mint kuruzslás - büntetendő cselekmény Szerepe egyébként is 
mindjobban háttérbe szorult a patikák számának szaporodásával és 
az ezzel önkéntelenül is együtt járó »megszokással« .. 

Az orvos ekkor még tud orvosságot készíteni, és kötelessége is 
ez ott, ahol még nincs patika .. De- és jó néhányan közülük, különö
sen azok, akik nem kötődtek hosszabb időre egy-egy helyhez - úgy 
gondolkoztak: ha már ismeretei és lehetőségei megengedik, miért 
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nem lehet megtenni ugyanezt a patikus mellett is. Legalább addig, 
amíg a patikus - forgalmának csökkenését tapasztalva - ezt észre 
nem veszi, és tiltakozni nem kezd ellene. 

Egy ilyen eset történt többek között Csabán, ahol az ott állomá
sozó katonai egység seborvosa - mit sem törődve a helybeli patikus 
érdekeivel - egy valóságos »fiókpatika« forgalmának beillő mennyi
ségben készített és adott el gyógyszereket. Mindaddig, mig Hama
liár György panaszt nem emelt ellene a főorvosnál. 

Tormássi doktor a felsőbb intézkedést kérő beadványában így 
ismerteti a történteket: 

» .... a nevezett Oberarzt, egyszersmind Patikárius is, a midőn 
több rendbéli betegeinek a Csabai Lakosok kőzzül, önnön maga 
készít orvosságokat, melyjekért azokat szabad tetszése szer ént taxál
ja; sőt még Békésre is hordanának tőlle hántató porokat. Mivel pe-· 
dig az orvosságoknak valamint készítésére úgy árulására is, a fent
álló K.. K.. parantsolatoknál fogva, tsupán tsak az Univerzitásokba* 
ki-tanult meg-vizsgált, és Diplomaticus Patikáriusoknak van jussa; 
különösen pedig az olyjan helyeken a hol Patika vagyon Orvosságo
kat árulni senkinek sem szabad .. 

..... ennél fogva ..... kérem.. . , hogy ezen panaszoknak szoros meg
vizsgáltatása, 's a Patikárius privilégiuma sérelmeinek orvosoltatása 
eránt a szükséges rendeléseket megtenni méltóztasson ...... «54 

Külön felhívta még a megyegyűlés figyelmét arra az 1822 óta 
érvényben lévő rendelkezésre, ami szerint azt, aki olyan helyen, 
ahol patika van, jogtalanul orvosságot készít és árusít, 20 tallér bün
tetéssel lehet sújtani. 

Ebből láthatjuk, oberarzt Veszeli meglehetősen nagy kockázatot 
vállalt, amikor saját hasznát igyekezett gyarapítani .. 

Mint említettük, a patikák jövedelmének jelentős részét a »kéz
ből árusítás«-ból eredő bevétel biztosította .. Ebből következően a 
legerősebb »ellenfdek«-nek azok a nagyobb patikák bizonyultak, 
ahol tudatosan berendezkedtek a »handkauf« lehetőségeinek már
már iparszerű kihasználására .. Ezeknek a patikáknak a tulajdonosai 
- figyelmen kivül hagyva azt, hogy e tevékenységük rendkívüli mó
don hátrányos következményekkel sújtja patikustársaikat - nagy 
területre terjesztették ki szereik eladási hálózatát.. Képviselőik-ügy
nökeik - a kiszemelt területrészek szatócsait felkeresve igyekeztek 
minél nagyobb mennyiségű készítményt elhelyezni. 

A kereskedők - csekély jutalék fejében -vállalták az orvosságok 
eladását, és ebből nemegyszer előállt az a helyzet, hogy a patika 
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szomszédságában lévő szatócsüzlet nagyobb értékű gyógyszermeny
nyiséget árusított ki, mint maga a patikus. 

És mint az lenni szokott, ily módon is a leggyengébbet érte a 
legnagyobb sérelem! 

Az új patikák - munkájukat vállalkozó kedvvel megkezdő - tu
lajdonosai számára súlyos helyzetet teremtett az a »Versengés«, ami
ből anyagi lehetőségeik hiányában eleve ki lettek zárva 

Patikájuk berendezéssel és anyaggal előírás szerint való felszere
lése többnyire az induló tőke teljes felemésztődésével járt, és csak 
abban reménykedhettek, hogy a lassan meginduló forgalmuk követ
keztében legalább annyi bevételük lesz majd, ami a csökkenő anyag
készletek időről időre történő kiegészítését lehetővé teszi .. E tekin
tetben még egy gonddal kellett számolni, egy újabb kiadással, hi
szen a patikaszerek nagyobb részét messziről - többnyire Pestről -
kényszerültek beszerezni .. Viselniök kellett tehát a szállítás költsé
geit is. A befektethető pénz hiánya miatt azután nem élhettek azzal a 
lehetősséggel, ami a már régebben működő patikák tulajdonosai 
előtt nyitva állt. Azzal, hogy nagyobb mennyiségű anyag vásárlásá
val lehetővé tegyék saját »kézből eladási« tevékenységük megindítá
sát és legalább a közvetlen környezetükben lévő boltokat ellássá..lz 
a szabadon árulható szerekkel. 

1832 decemberében Juhász Tódor kérelemmel fordult a vár
megyéhez, hogy» .... némely orosházi kereskedőket mind tulajdon, 
mind az publicum kárára és sokszor veszedelmére törvénytelenül 
árulni szokott gyógyszertári szerek garasonkénti eladásától .... «tiltsák 
el .. 55 A panaszt helyszíni vizsgálat követte, amelynek során igazolódott 
Juhász kérelmének jogossága .. Orosházán nagymértékben elszapo
rodtak a jogtalan gyógyszerárusítások. Némelyik kereskedőnél igen 
nagy készletet találtak a különböző gyógyító szerekből. 

» ..... egyenként meg vizsgálvánn itt mind azon 6 Boltokat, melyje
ket a helyben lévő Patikárius Orvosi szereknek árulásával be vádolt, 
a vádat valóságosnak és igazságosnalc is lenni találtuk; a midőn azon 
boltosoknál - kinél több, kinél kevesebb féle - balsamokat, Tinc
turákat, tseppeket, Alkermest, és Opodeldoch kenőtsöt találtunk ... « 

Mint minden ilyen panasz esetében - bár valódi okozóit, az or
vosságok készítőit nem kutatva - a panaszttevő patikus javára zárták 
le az Orosházáról érkező panaszt: 
» ..... Mivel pedig a Fő Mélt M. H .. Tanátsnak l'Jún 1819 14693 sz. 
a. költ k. és k Rendelésénél fogva, a nevezett 's több afféle orvosi 
szerelmek valamint készítése úgy árulása is egyedül és tsupán tsak 
a Patikáriusoknak engedődik meg: ennél fogva mind azon boltoso-
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kat az említett szereknek további árulásától azonnal el-tiltottuk olly 
formán, hogy az ott talált quantumot, amennyiben az jónak és leg
alább külsőképpen használhatónak találtatna, az illető boltosok a 
helybeli patikáriusnak illendő áron azonnal által adják ..... «56 

Ebben a vonatkozásban tehát - amint azt több hasonló eset 
áttekintéséből megismerhettük - hatásos módon lépett közbe a fel
sőbb hatóság a vármegye patikusai védelmében .. Szükség is volt erre 
a szigorú rendcsinálásra, mert amiként az előző példából is láthatjuk: 
a mások kárára gyarapodni akarók még az adott lehetőségek határait 
sem tartották önmaguk számára elég tágnak .. 

Az érdekvédelemről beszélve végezetül említést kell tenni arról 
is, hogy a jelen munkához feltárt gyógyszerészettörténeti anyagban 
fellelhetők a gyógyszerészek testületi szervezkedésére vonatkozó 
adatok is. 

A Helytartótanácstól érkezett leiratra adandó válaszhoz a várme-· 
gye főorvosának véleményét kérte arról: miben látja a javasolt szer
vezkedés szükségét és előnyeit; milyen formában tartja megvalósít
hatónak egy több vármegyére kiterjedő érdekvédelmi szervezet lét -
rehozását. Tormássi Lajos 1838 március 4-én adta meg válaszát 
»Véleményes jelentés több patikáknak bizonyos kebelekbe lejendő 
egyesítése eránt« címmel, amiben e kérdésről a következőket olvas
hatjuk: 

» ... Semmi kétséget sem szenvedvén, hogy a polgári jól-lét 's bá
torság orvosi tekintetbe sokat nyerne ezen tzélba vett, mintegy egy 
testületté lejendő egyesítése által több patikáknak .. Ezeknek mind egy 
formákban jó rendbe 's karba lejendő tartásokra, mind alkalmas 
személyjekkel el-látásokra, 's a lehető legpontosabb 's helyjes kezel
tetésekre nézve .. De más részről meg-gondolván azt is, hogy ezen 
tárgyalt egyesítésnek fő tzélja a szoros és szorgalmatos felvigyázás 
a törvényhatóságok részéről.. 

A tökélletesebb egyetértés, egyformaság, 's a szükséges közleke
désnek könnyebbítése az egyesületek részéről tsak úgy érődhetik el, 
ha egy egy kebelbe vagy egyesületbe mind ki-terjedésekre, mind 
kebelekben lévő patikák számára nézve rendin túl sok nagyobb tör
vényhatóságok nem fognának vevődni. 

Oda járul alázatos vélekedésem, hogy megyénket 7 rendbeli pa
tikáinkkal együt szomszéd Bihar-Arad- és Csanád vármegyékkel 
lehetne egy kebellé öszve kötni .. E szerént fel-tévén - amennyire 
tudhatom-, hogy Biharba 21-Aradba II- Csanádba pedig 3 patika 
vagyon, ezen Bihari patikáriusok kebelében a miéinkkel együt 
mindössze mintegy 42 patikák lennének egyesülendők ..... «51 
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Jegyzet 



NÉVMUTATÓ 

Andrinyi Zsigmond 
inas 1832-1834 Csabán 
segéd 1835 u.i. 

Asztalos István 
inas 1801-1804 Gyulán 

Bankos Fe!'enc 
segéd 1843 Békésen 

Barnnyi Máiton 
segéd 1833 Csabán 

Baue!' Károly 
inas 1845-1847 Gyulán 

Bayer József 
segéd 1827 Békésen 

Benkő Aron 
segéd 1831 Mezőberényben 

Bernolák József 
inas 1842 Gyomán 

Boleman István 
segéd 1843 Orosházán 

Brandstetter Lajos 
inas 1843-1844 Gyomán 

Csalay Imre 
provizor 1821 Gyulán 

Danner Frigyes 
segéd 1836 Szarvason 
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Dedinszky Sándor Gschwendtner János 
segéd 1821-1823 Csabán segéd 1834 Szar vason 

r829 u.i 
Hamaliát György dipL r8o8 Pest 

Ebenspanger Kátoly dipL r838 ? tulajdonos 1812-1831 Csabán 

segéd r845 Gynlán 
Hammerschmidt Kátoly dipl. 1822. Pest 

Enyedi János dip!. 1822. Pest segéd r822 Gynlán 

provizor 1825 Gynlán 
Hattman József dipl 1833 Pest 

Fatkas Antal dipl. 1830 Pest bérlő 1838 Gyomán 

provizor 1831 Gyomán 
Heinrich Ferenc 

Fatkas Maximilian inas r826 Gynlán 

inas r824 Szarvason segéd r829 u.i. 

Fatkas Zsigmond dipl 1839 Pest Hitsch Antal 

segéd r846 Gynlán segéd r837 Szarvason 

Folinusz István mezőtúri patikns Hoflinan Lajos 

tulajdonos r831-1835 Gyomán inas 1835-1838 Csabán 

(fiókpatika) 
Hollnstein Mátyás 

Fr ennd Lajos segéd r833 Szarvason 

segéd 1836 Békésen 
Hrobony Pál 

Gabovits György inas 1934-1835 Mezőberényben 

segéd r837 Békésen 
Jenei József 

Gerebenits István segéd r841 Mezőberényben 

inas 1799 Gynlán 
Jnhász Tódor dipL 1824 Pest 

Geyer Kátoly dipl r838. Pest tnlajdonos r830-tól Orosházán 

inas r832-1834 Gynlán 
segéd 1835 Békésen Ktátsoni Ktátson 

tnlajdonos r839-1846 Mezőberényben segéd 1842 Mezőberényben 

Gottier Lipót dipl 1847 Pest Kiss Ferenc dipL 1840 Pest 

segéd 1847-1848 Gynlán segéd 1838 Szarvason 
provizor 1840-1841 u„L 

Grechenek Kátoly 1842 Csabán 

inas 1838-1839 Gynlán tnlajdÓnos 1843-tól Körösladányban 

Grindl Károly dipl 1825 Bécs Kiss Fridolin 

segéd 1823 Gyulán segéd 1843 Mezőberényben 

provizor 1827 u.i 
tulajdonos 1827-1831 u.i. Kittel Antal 

segéd 1844-1845 Mezőberényben 
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Kmetykó Imre 

Koptsó Antal 

Koritsánszky András 

Koritsánszky László 

Koritsánszky Mihály 

Komitzki Sámuel 

Kosztyik Ferenc 

Kosztyik János 

Krebs Frigyes 

Kremnitzki Ignác 

Kresinszki Mátton 

Latzai Pintér József 

Maár Eduard 

Majláth Rudolf 

Mayer Antal 

segéd 1839 

segéd 1828 

inas 1830-1831 

inas 1844 
segéd 1845-1848 

dipL l 82 L Pest 
tulajdonos 1823-tól 

Szarvason 

Szarvason 

Békésen 

Békésen 
u.i 

Békésen 

segéd 1826 Szarvason 

dipL l 826. Pest 
ptovizor 1828 Gyulán 
tulajdonos 1830-1837 Mezőberényben 

segéd 1826 Gyulán 

segéd 1833 Békésen 

inas 1848 Mezőberényben 

segéd 1833 Gyomán 

inas 1838-1840 Gyomán 
segéd 1844 Békésen 

dipL 1840. Pest 
provizor 1841-1843 Gyulán 

dipl 1818 .. Pest 
tulajdonos 1832-1833 Csabán 

segéd 1842 Békésen 

Medveczki János 

Mhsall István 

Mudrony János 

Muszhammer Ignác 

Müller István 

Nagy Mihály 

Okolitsányi Boldizsát 

Pain Károly 

Peer János 

Pekártsik János 

Pfrilsticker Emest 

Pintzés Gábor 

Pintzés István 

Pischler Sztaniszláv 

Platy István 

Polumbini János 

segéd 1842 Szarvason 

inas 1842 Gyomán 

dipL 1831 Pest 
segéd 
tulajdonos 

1829 Csabán 
1834-től u.L 

dipL l82r. Pest 
tulajdonos 1836-tól Gyomán 

dipL l 829 Pest 
segéd l 827 Gyulán 

segéd 1843-1844 Csabán 

inas 1847 Körösladányban 

dip!. 1847 Pest 
inas 1840-1842 Gyulán 

dipl. 1842 Pest 
tulajdonos 1845-től Gyulán 

segéd 1839-1840 Békésen 

dipl 1833 Pest 
provizor 1834-1837 Gyulán 

dipL 1843 Pest 
tulajdonos 1844-től Szarvason 

inas 1846-1848 Szarvason 

segéd 1821 Gyulán 

segéd 1843 Szarvason 

inas 1816 Csabán 



Poszhard János Stiller Ferenc dipL 1816 Bécs 

tulajdonos 1770-1776 Gyulán 
inas 1804 Gyulán 

segéd 1816 u.i. 

Pühler József dipl 1842 Pest 
provizor 1822-1823 u.i.. 

segéd 1844 Gyulán 
Svir beli .József 

Rátz Dénes 
segéd 1827 Csabán 

inas 1837 Gyulán 
Szeidel János dipL 1818. Bécs 

Reiner József 
provizor 1831 Csabán 

segéd 1832-1833 Gyulán 
Szentkuti István dipl. 1841 Pest 

Scherfol Jonatán dipL 1830 Pest 
tulajdonos 1847-től Mezőberényben 

provizor 1830 Gyulán 
Szikora János 

Schleifü .János 
segéd 1838 Békésen 

segéd 1845 Csabán 
Szoltsányi Antal dipl. 1827 Pest 

Schmidt Frigyes 
provizor 1839-1840 Csabán 

inas 1827 Gyulán 
Timár József 

Schmidt Imre 
mas 1847 Gyulán 

inas 1824 Gyulán 
Tolvaj Inre 

Schmidt József 
segéd 1846-1847 Mezőberényben 

tulajdonos 1823-1827 Gyulán 
Tomtsik Lajos dipl 1830 Pest 

Schultz József 
provizor 1838-1840 Gyulán 

inas 1842 Orosházán 
Toperzer Márton dipL 1840. Pest 

Schuszky Gáspár dipl. 1800. Pest 
provizor 1841 Békésen 

tulajdonos l8o4-1822 Gyulán 
Töltési Sámuel dipl 1816. Pest 

Siebrich Károly dipL 1828 Pest 
provizor 1824 Szarvason 

segéd 1827 Szarvason 
tulajdonos 1825-1843 u„ i. 

provizor 1829 ui. 
Vatzolini Lajos 

Somogyi László dipL 1824. Pest 
inas 1844 Gyulán 

provizor 1825 Gyulán Váczi Károly 
segéd 1830 Gyulán 

Straub Antal 
segéd 1846 Csabán Velits János 

1848 Gyulán 
tulajdonos 1803-1824 Szarvason 

Stiller Antal dipL 1777 Buda 
Veszta Sámuel dipL r8I] Pest 

tulajdonos 1777-1807 Gyulán 
provizor 1834-1835 Gyomán 

80 8r 



Vezza Gábor 
inas 

Vogel Dániel 
segéd 

Vuklats József 
segéd 

Walde János dipl 1828. Pest 
provizor 

Wannák Rudolf 
segéd 

Zwiek Zsigmond dipl 1836 Pest 
segéd 

l8o4 Gyulán és Szarvason 

1835 Szarvason 

1828 Békésen 

1830 Csabán 
1831 Gyulán 

1825 Gyulán 

1836 Gyulán 

RÉGI GYÓGYSZERÉSZETI MÉRTÉKEGYSÉGEK 

l font (libra) - 12 uncia 
l uncia - 8 dt achma 
l dtachma - 3 scrupulus 
1 scrupulus - 20 szemer 
I szemer 

414,72 g 
34,56 g 

4,32 g 
l,44 g 
0,072 g 



FORRÁS ÉS IRODALOM 

Békés megyei Levéltár: Béké< vármegye nemesi közgyűlésének iratai 

közgyűlési jegyzőkönyvek 

közgyűlési itatok 
Békés vármegye ti.szti/őorvosának iratai 

Implom József Olvasókönyv Békés megye történetéhez Il, Békéscsaba 1971 

Baradlai-Bársony A magyar gyógyszerészet története Budapest 1960 

Kefei János A gyulai gyógyszertárak története (kézirat) 
(Gyógyszerésztörténeti diárium - a Magyar Gyógyszerészeti Társaság Gyógy
szerésztörténeti Szakosztályának időszakos közleményei Il évfolyam 3 [7] szám 
1973, augusztus hó - hivatkozása nyomán) 

Nékán Lajosné Régi magyar patikák Budapest 1971 
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Bevezetés 

Gyógyszerellátás 
a patikák megjelenése előtt 

A vármegye patikahálózatának 
kialakulása 
AZ ELSŐ NYILVÁNOS PATIKA 

1803 SZARVAS 

A MÁSODIK GYULAI PATIKA 

NEGYVEN ÉV EREDMÉNYE - ÚJABB HAT PATIKA 

ÉVTIZEDEK EREDMÉNY NÉLKÜL 

Vizsgálódás nyolcvan esztendő 
eseményeiben 
A PATIKÁK SZEMÉLYZETÉRŐL 

PATIKUSOK 
PROVISOROK 
SEGÉDEK 
INASOK 

A PATIKÁKBAN DOLGOZÓK SZEMÉLYÉVEL SZEMBEN 
TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK 

A PATIKÁK ZAVARTALAN MŰKÖDÉSÉT BIZTOSÍTANI HÍVATOTT 
KÜLSŐ KÖRÜLMÉNYEK VIZSGÁLATÁRÓL 

AZ ESZKÖZÖK, KÉSZLETEK VIZSGÁLATÁRÓL 

A KISZOLGÁL TAIOT I GYÓGYSZEREK ÁRAZÁSÁNAK 
ELLENŐRZÉSÉRŐL 

A MUNKÁÉRT VALÓ FIZETSÉG 

A patikusok érdekvédelméről 

Jegyzet 


