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A magyarországi közforgalmú gyógyszertárak elnevezése 

D1: Horváth Dénes 

A s:er::iJ a gyógys::ertárak e/ue\·e::ését vi::sgálta a:: 
á/lcunosítás e!iitt. alatt és a 111agá/lositás után. S::alanai 
s::e111pouthó/ nagyra értékelte egres gl'Úg_Fs::ertárak á/
la111ositás alatti elnere::ését elhunyt gyógys::erés:: 
11ag1jai11kró/. Sc{jná/ta s::á111llk csökke11ését a 111agá110-
sitássa/. Gyágrs::erl's::i <J11tudatl!!lk éhren tarlására 11é
lui11yja\'llSlato11et1. 

'''** 

A gyógyszertárak elnevezése régi gyógyszerészi 
szin1bólun1okra, cín1crekre vezethető vissza. Vala111i
kor nagy szerepet töltöttek be e téren a növények és az 
állatok is. Pl. a kígyó. n1ely 1ninden évben leveti börét. 
az élet 1negújulásának jelképeként. 

Az elsö inagyar patika-elnevezéseket a né111et szúr
tnazúsú gyógyszerészek né1net 111intüra honosították 
tneg nálunk. Így lettek: Sas. Oroszlún. Szarvas stb. 
gyógyszertárak. 

A történeti Magyarorszúg patikúinak elnevezésével 
C'sanúd Vihnos foglalkozott nagyon részletesen a niúlt 
szúzad 80-as éveiben [ 1]. A gyógyszertárak elnevezé
sét két csoportban tárgyalta: az 1875-ig. 111ajd az 1875 
után alapítottakét. Nen1 foglalkozott dolgozatában a ll. 
világhúború utúni gyógyszertúr elnevezésekkel. 

A gyógyszertárak 1950~es állan1osítúsúig tenné
szctszerüleg néhány kivételtöl eltekintve a patikák 
tnegtartották az alapitúskor kapott nevüket. Ezek: állat
nevek, keresztény szentek. nlártírok, patrónusok nevei. 
a környezet adta elnevezések. a történclcn1böl. iroda
lon1ból. 111ondavilúgból vett nevek. Ezen idöszakban 
gyógynövényekről nen1 neveztek cl gyógyszertárat. 

/\.z 1950-es úllan1osításkor a gyógyszertárak elve
szilették elöbbi nevüket és szú1not kaptak. Ez a buda
pestiek kivételével egy törtszán1 volt. n1clynek szá1nlá
lója a n1egye sz{nna. nevezöje a gyógyszertár n1egyén 
belüli sorszán1a volt. Budapesten a gyógyszertárak 3 
vagy 4 sz{unjegyück lettek, n1clyek elsö vagy elsö két 
sz{nnjegyc a kerületi, utolsó két szú111jegye a gyógy
szertár kerületen belüli bcsorolúsút jelezte. 

Az 50-es évek végére 1nin<l többen kifogásoltúk. 
hogy a gyógyszertárak szúinozúsa a kereskedeltni egy
ségekkel való üsszctévesztést ercd111ényezheti. 1-Iclyes 
lenne a gyógyszertúraknak a szán1uk 1negtartúsa n1el
lett nevet is adni. 

En1lékezeten1 szerint az úl!an1osított gyógyszertá
rakban alakult szocialista brigádok közül többet híres 
gyógyszerészről neveztek cl. igy neveztük cl a szocia
lista brigádot a gyógyszertúrunkban Szebellédyröl. Az 

Orvos Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetén belül 
létrejött a Gyógyszerész Szakcsoport 111cly a nlegszün
tetett !vlagyar Gyógyszerésztudon1ányi Társaság fel
adatkörét végezte. f\ szakcsoport szakn1apolitikai fóru-
1not is többször szervezett. Itt is többször felvetődött a 
gyógyszertárak elnevezésének szükségessége. D1: .-111cl
riska Jú::se_( [2]. aki a 60-as évek elötti időszakban a 
szakcsoport fötitkúra is volt, javasolta a gyógyszertá
rak elhunyt híres gyógyszcrészekröl való elnevezését. 
Ezt ffégh professzor, a szakcsoport elnöke és a Se1n-
1nc\\vcis Orvostörténeti lviúzeun1 is t{nnogatta. Erröl 
írúsos intézkedést nen1 találtunk. A korabeli szaklap 
se1n cn1lékezctl n1eg róla. Ennek ellenére ezt a nagyon 
dicséretre n1éltó kezde111ényczést egyes rnegyci gyógy
szertári központok jobban. 1nások kevésbé vagy egyál
talában nem karolták fel. Például Budapesten a IX. 
iVIester u. 43. szúin alatt üzen1elt gyógyszertár kitünte
tése alkal!nával kapta a f{ahczr János nevet [3]. 1nely a 
n1agúnosításkor ,.Sors bona"-ra vúltozott. 

A Gyógyszerészetben 1972-ben olvashattunk a pa
tika elnevezésekröl [4]. f\ Se1n1ncl\veis Orvostörténeti 
iVlúzeun1. f(önyvtár és Levéltúr kezde111ényczésére az 
Egészségügyi M inisztériu111 85.500/ l 979. szárn alatt 
állúst foglalt a gyógyszertárak elnevezéséről és az ez
zel üsszefüggö eljúrásokrúl. E rendeletre hivatkozva 
bocsátotta ki e túrgyú körlevelét a Sc1111nehveis lvtúze
un1. Ez utal az eddigi igények a!apjún névvel nlcgjclölt 
gyógyszertárakra. rnelyck elnevezése többször ötlet
szerücn. 111inden egyeztetés nélkül történt és a helyi 
szakn1atörténeti szen1pontokra egyáltalában ncn1 vol
tak tekintettel. ;\ l'vlúzeun1 javasolta. hogy 111inden 
gyógyszertári központ tekintse üt gyógyszertárai eset
leges elnevezését. ligyclernbc véve. hogy az egyházi 
jel\cgü elnevezéseket 111cllözéni kell. ivlajd konzultúl
jon a i\.1Iagyar Gyógyszerészeti Túrsasúg és a fvlagyar 
Orvos-történel111i "fúrsasúg közös Gyúgyszerésztörté
neti Szakosztályúval. Így tervszerübbcn állítható e111lék 
gyógyszerész nagyjainknak. [(ésöbb az Antall .ló::se.f· 
kezde1nényezésére létrejött gyógyszerésztörténeti bi
zottság engedélyezte a gyógyszertárak elnevezését. Ezt 
a kezdetben létesült 1nagángyógyszertáraknál is alkal
n1azták. ;\ C)()-es évek szabályai szerint viszont a 
gyógyszertár-tulajdonos joga a névadús. 111elyet a 1ne
gyei tiszti főgyógyszerész és az ;\PEI-1 csak hivatalos
sá tesz. Ezek isn1cretébcn nézzük 1neg a rnagánosított 
gyógyszertárak elnevezését. s azoknak változását. ;\z 
elnevezésre vonatkozó adatokat az 1945-1948-as Év
könyvböl [5]. az ! 984 évi Évkönyvböl [6]. az l 99R-as 
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Ciyógyszcrész r\llnanachból [7] és az Egészségügy és 
Ciyógyszerészet 2001-es Szaknévsorából [8] gyüjtüt
tük ki. Így az úlla111osítás clötti. alatti és a 111agúnosítás 
utúni elnevezéseket láthatjuk. 

;\z /. táblá-;,atban tüntettük fel az álla111osítús előtti 
és a 111agánosított gyógyszertárak elnevezését. külön a 
budapesti és vidéki gyóg:yszertúrakat. 

/\z úllan1osítás elött a legtöbb gyógyszertúr neve 
va!lúsos eredetü. n1ely a n1agánosítás utún lényegesen 
lecsökkent. különösen a .. i\1egvúltóhoz'· cin1zetteké. 
\'idéken a helységre utaló elnevezésekkel is találko
zunk. \'an 1nég olyan gyógyszertúr. an1c!y külön név 
nélküli. pL Baranya- és Son1ogy inegyében. búr ezek
nek a szú1na az adatok összegyüjtése alatt is fokozato
san csökkent. \'an példa arra is. hogy régen ott dolgo
zott közisincrt gyógyszerész nevét viseli a gyógyszcr
túr. 111iutún a köztudatban is így szerepel. Főképpen vi
déken több gyógyszertár a szen1élyi jogos vezctöjéröl 
\·an elnevezve. } ... Jla1nférfiak. 111üvészek. írók. költök 
nevét is viselik gyógyszertúrak. iYiindezeket az egyéb 
nevet viselő gyógyszertúrak közé soroltuk. 

Feltünüen sok a gyógynövényekről elnevezett 
!!VÓL!VSZertúr. llvcn elnevezés nú]unk régebben nen1 

~·~1Jt._i.sn1ert. l~rd~kes. hogy l(ígyó gyógyszertúr elneve

zéssel Budapesten 1nindkét időszakban csak ugyanaz 
az C!.!V gvógvszertúr üzc1nel (a111ely viszont Budapes
ten ,;fzí;vó--;Itca és a \fáci utca sarkún 111üködik). Vidé
ken sen;~nött a szún1uk olyan n1értékben. rnint a1nire 

szún1itani lehetett. 
1\ 11. táblá;,atban foglaltuk össze a híres gyógyszc

részeinkröl elnevezett gyógyszertúrakat az úllan1osítús 
idején. ill. a 111agúnositús utún .. ~\ inagúnosításkor csak 
a K.azav Endréről elnevczettck sz{1111a nött, s 1negjelcnl 
( 0.W!/1(\'~Íl)' és K.öszegen l\Jitrc! neve. Ez utóbbi f(iitrcl 
L)e::sú en1\ékét kívúnja inegörizni. 

Vizsgáltuk azt is. hogy a nagyjainkról elnevezett 
gyógyszertúrak szán1a helységenként 1nost hogy oszlik 
nicg. Ercd1nény: Pécsett 5, Nyíregyházán 3, Abony
ban. Csongrúdon. Fehérgyannaton. Győrött. ivliskol
con és Sopronban 2-2 gyógyszertár van elhunyt nagy
jainkról elnevezve. A továbbiakban a felsorolt 1ncgyék 
különböző helységeiben 1-1 gyógyszertár: I-Iajdú-Bi
har 1negyében 4 n1egyében. Békés. C'songrád, I·Icves. 
Nógrád. \'cszpré1n és Zala n1egyébcn 2-1. Fejér. Györ
ivloson-Sopron. Jász-Nagykun-Szolnok. Pest. Sotnogy 
és Szabo!es-Szat1nár-Bereg n1cgyében 1-1 gyógyszer
túr viseli nagyjaink nevét. 

;\ n1agánosításkor bizonyosan sokan n1érlegclték. 
hogy nii legyen gyógyszcrtúruk neve. Tudo111. hogy 
\"Oitak. akik az úlla1nosítús e!ötti nevet vették re!. Egye
sek ko111oly helytörténeti és le\·éltúri kutatás alapjún 
ne\·ezték cl gyógyszertúrukat. \!olt. ahol valan1i csalú
di esen1ény 1notiválta a névadást, 1núsutt családi tradí
ció jútszott szerepet. Bizonyosan sokaknál egyéb nyo
n1ós okok szabtúk 1neg a gyógyszertúr nevét. \fiszont a 
II. táblá:.at s<ünos bizonyítja. hogy az úllatnosítús alat
ti. szak1nai szen1pontból dicséretes kezden1ényezés a 
n1agánosítúsra ha\\·ún:yabb lett. 

Pedig a régi feltételek 111egszünté\·el növelni \ehe
tett volna a neves gyógyszcrészcinkröl elnevezett 
gyógyszertúrak szú1nút. 

1-/ohnai János a Gyógyszerészetben [9] a gyógysze
részi n1úzeun1okkal kapcsolatban irta: ... ~\ 1nag)n:ir 
gyógyszerészet története értékes hagyo111únyú. 111e]y·
nek n1egörzésc részben a gyógyszerészi hivatüstudat 
cltné\yítésc céljóból. részben pedig a gyógyszerészi pú
lya fokozottabb n1cgbecsülése szen1pontjúból köteles
ségünk··. Ezt 1963-ban írta. V'<ijon n1a Európúba halad
\·a 111:.ir nen1 ér\·énycs Hahnai figye\111eztetése'.) 

11. túh/ú;,at 
.\"eves g.1·1ig.1·s;,erés;,e/irhl c/11c1·e;,ett g.1·ág_1·s;,ertára/i 
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Beck 1\Jihá(r akadé111ikus a Tennészet Világában 
még 1999-ben [l O] a Millenniumra készülve „Nevez
zenek el utcákat nagy rnagyar tudósokról" cünü dolgo
zatában fejtette ki javaslatát: a tudósok névsorában 
Schulek Elemér is szerepel. Amíg a kémikus akadémi
kus megbecsülte Schulek Elemért, addig a gyógyszeré
szek gyógyszertáruk 111agánosításakor hétről négyre 
csökkentették a Schulek gyógyszertárak szá1nát. Erő
sen csökkent a Kabay János és Ro::sn.vay 1\Ját_vás nevét 
viselő gyógyszertárak szá111a is. Úgy látszik, n1intha 
n1egkopott volna a szak1nai értékeinkhez való ragasz
kodásunk. 

Neves gyógyszerészeinkröl esetleg azért feledke
zünk el. inert keveset olvasunk. hallunk róluk. Az 
újabb generáció nc111 nagyon isn1cri 1nunkásságukat. 
Szaktnai vonatkozásban a 1naguk korában nagy jelen
töségü volt pl. Ro::suya_r íztelen kininje. vagy Than. 
JViukler vízanalitikai inunkússága, f(a::a.\· Endre poli
hisztor tevékenysége. iviég a jelenben is fontos Kahay 
János felfedezése. vagy 1\Io::sonyi Súnclor rnunkássá
ga. ainely a gyógyszerészi hivatást 1ncgbccsültté tette 
és a gyógyszerészképzés korszerüsítésével 1ncgalapoz
ta a gyógyszerész inai infonnátor szerepét. f(ívánatos 
lenne. hogy szak!apjainkban neves gyógyszerészcink
röl gyakran olvashassunk. /\z Orvosi I-Ictilap n1inden 
szárnában van orvostörténeti tárgyú cikk. I-Iasonlókép
pen a Nlagyar J(érnikusok Lapjában neves kérnikusok 
évfor<lulójúval kapcsolatos írás is gyakran olvasható. r\ 
ivlagyar Gyógyszerészeti Társaság szervezetei több
ször rendezhetnének egy-egy évforduló alkalrnával 

e111lékülést. Patika Nlúzeun1aink látogatottságát is fo
kozhatnánk egy-egy ott 1negrendezett kiállítással. ahol 
régi helyi gyógyszerészek szakn1ai és közéleti 111unkás
ságát n1utatnánk be. Hisz a lokálpatriotiz111us is ne1nes 
és ébren tartó hagyo111ány. 

Végezetül köszönettel tartozom mindazoknak, akik 
adatokkal. hasznos tanácsaikkal voltak segítségen1re e 
közlen1ény tnegírásában. 

Befejezésül arra kérem a gyógyszerészeket, hogy 
őrizzék 1neg értékes hazai gyógyszerészi hagyo111á
nyainkat! 
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