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Adatok és emlékeim Szigetvár gyógyszertárainak történetéből 

t S chuth János 

1. Szigetvár föltirajzi és történeti adatai 

Szigetvár Kaposvártól délre, Pécstől nyugatra 
egyaránt 33 k1n-rc található. Hosszú ideig Son1ogy vár
megyéhez tartozott, majd a múlt század közepén, a 
közigazgatási határok II. Világháború utáni 111óclosítása 
során Baranyához került. 

A város történetében igen jelentös szerepet betöltő 
- iskolai tanuln1ányainkból is isrnert - várat a XV. szá
zadban en1elték, védehni szen1pontok szerint kialakí
tott szigeten, innen szárn1azik a város neve is. A sík te
rületen épült, rőzsével erősített földvárat az Ahnás pa
takkal duzzasztott vizes ingovány vette körül. s egyút
tal védte is. A török hadak az 1550-es években több
ször ostro1nolták, de végül, a1nikor a Bécs ellen vonu
ló óriási haderöt grc~l Zrínyi J\lik/ós horvát bán, a szi
getvári várkapitány négyezer katonájával hat héten át 
feltartotta ugyan, áin Zriu.vi és 111eg111aradt n1aroknyi 
csapatának 1566. szeptember 7-én történt önfeláldozó 
kirohanása után//. S::u/ej111á11 szultán százezres serege 
bevette a várat. Mint is1neretes. a szultán a vár eleste 
elötti napon n1eghalt de katonái előtt eltitkolták. Így 
n1enekü!t rneg Bécs. Zrí11yi11ek és katonáinak tette a 
rnagyar történelen1ben az önfeláldozó. hősi hazaszere
tet jelképévé vúlt [1]. 

Szigetvár csak 1689-ben szabadult fel. s az idők fo
lya1nán, előnyös ICkvésc folytán, Dél-Sotnogy gazda
sági központja lett. Lakóinak szúrna 
1848-ban 4017. 190 l-ben 560 l. 1949-
ben 8490. napjainkban 11 ezer !'ii. 

2. S:igetvár e/s(f l.f..l'Ógrs:ertára 

A Sotnogy Megyei Levéltárban 
fellelt adatok. a várrncgyci nngygyü
!ésnek. nagyobbrészt 111agyar nyelven 
!'elvett jegyzőkönyvei. korabeli nevü
kön a Protocolun1ok, több adatot is tar
tahnaznak a város clsö gyógyszerlúr
ára vonatkozóan. riyen, 1808. augusz-

tus 8. napjáról [2] olvasható, mely szerint „Pintér Mi
há(v mostanság Pétsen lakozó apothecarius azon kö
nyörög a Nagyságos Vármegyéhez, hogy a szigethi 
Apothecat a községnek és kön1yi.illévő helyiségeknek 
hasznára engedné meg felnyittatni." Majd: „Megen
gedtetik. hogy az Apothecat Szigethben felállítsa." 

Pécsett ekkor három gyógyszertár míiködött, 1697-
től a Szerecsen. 1788-től az Arany Sas, 1796-től pedig 
az lrgaltnasrendi Gránátahna [3]. Pintér J\1/ihá(r tehát 
addig az első két patika valamelyikében dolgozhatott. 

Majd 23 év múltán, az 1831. évi Protocolum szerint 
[4] „a September Hónap 15-i napján Kaposvár Mező 
Városban folyvást tartatott Nagy Gyülésen ... a Szigethi 
Patikáros vétkesnek találtatván rnind azért, hogy né
n1ely orvosságok készíttésében ncn1 elég serény. n1ind 
továbbá azért is, mert orvosi rendelés nélkül is orvos
ságokat adott ki, holott orvosi rendelésre azokat rneg
tagadta, mellyből következett halála a Német/mii 1V!é
s::áros11é11ak. Crirninális büntetésre 111éltó eset, ezeknél 
fogva a Patikája bé tsukallatni rendeltetik olly feltétel
lel. hogy alkahnas Provisort (111ai szóhasználattal: 
n1egbízolt vezetőt) tüstént rendeljen és az által is tsak 
addig árulhassa orvosságait, 111íg eladhatja Patikáját." 

Nérnetladnak n1ai neve Lad. 18 Ion-re Szigetvártól 
északnyugatra. De Afés::árosnéra nen1 akadta1n sem 
Ladon, scn1 Szigetvárott a halotti anyakönyvekben. 
Lehet, hogy 1nészáros volt a férje foglalkozása? 

/\ közle1nény szerzöjc. Schuth Jú11os a 
dolgozat közlésének e!ökészítése alatt 
életének 9 ! . évében elhunyt. Az e1nlékezö 
sorokat a Ciyógyszcrészet ezé\' júniusi 
szún1úban olvashatják. 

.~1:: Oros::lán Gyágys:ertár - a Sa!a111011-fé!e lui:ban -
u:: állcunosítás e/ó"tt 
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A Sala111011-j'éle /Já:; átah1/a'ti•a, napjainfi.han 

Jelenleg azt sen1 tudjuk rnár 1ncgállapítani, 111it ta
karhat a „ncn1 elég serény" kifejezés, valatnint az, 
hogy ,.rendelés nélkül is orvosságokat adott ki, holott 
orvosi rendelésre azokat rnegtagadta." Ez utóbbiról fel
tételezhető, hogy a vánnegye rnár hosszabb ideje ncn1 
fizette ki Pintérnek a szegény betegek szán1ára (a 111ai 
,.közgyógycllútás" terhére) rendelt gyógyszerek árút. 
arnint ez a szintén Sotnogyhoz tartozó karádi patikával 
n1egtörtént [5]. I-la ez a szigetvári patika forgahnában 
jelentős tétel volt, akkor 111agyarázható azzal. hogy 
pénz nélkül Pintér Mihá(v sem tudott beszerezni 

gyógyszert. 
rvicge1nlítcndö. n1crt fontos adat a kolera járvány

ról: „az országban dühöngő epe kórság által okozott 
vcszcdelen1 olly nagy, hogy rnég hazánk történeteibe 
hozzá hasonlítható alig találtatott" [6]. 

Az idézet után nézzünk néhány adatot a szigetvári 
plébánia anyakönyveiből: 1800-ban 66, 1801-ben 236 

(' ). 1802-bcn 98, s l 83 l-ben 206 halálesetet jegyeztek 
be. J-\ rnúsodik adat feltehetően, a negyedik pedig 
n1int láttuk - egyértehnüen a kolerával függ össze. 

Az említett Mészárosné is lehetett kolerás, dc tüdő
gyulladás, terhességi tnanipuláció vagy gyern1ekágyi 
láz se1n zárható ki. s ezeket patikaszerekkel nen1 tudták 

gyógyítani. 
A későbbi levéltári adatokból kiderül, hogy Sahunon 

Antal 34 éves. zalatá111oki születésü kaposvári proi·i:::or 
helyettesítette Pintért. n1ajd n1cg is vette a patikát. 

Ezzel elkezdődött a Salc1111011 család l 20 évig tartó szi
getvári és további 50 évnyi pécsi egészségügyi szolgálata. 

Salcunon Antal 1831-től 1855-ig vezette a patikát. 
111ajd özvegye. haszonélvezőként 10 évig provizorral 

vezettette. Sa/0111011 G_l'llia következett 1865-től 1900-
ig, utána örökösei a provizorral egy évig. Salanzon .le-
11fi folytatta 190 l-től J 919-ig, 1919-től 1936-ig özve
gye provizorral. s végül c/J: Salcu11011 Béla l 936-tőI 
1951-ig, ainikor is öt, vala111int nejét Pécsre helyezte a 
Baranya fVlegyci Gyógyszertári Vállalat igazgatója. D1: 
Salan1011 Bélát a legrégebbi pécsi, az 1697-ben alapí
tott Szerecsen patika vezetésével bízták 111eg, a111ely je
lenleg - 111ár hosszú évek óta - patikan1úzeun1ként n1ű
ködik. A munkahely kijelölésében minden bizonnyal 
döntő szerepe lehetett Salan1011 f.b: nagyfokú n1üvé
szct- és szaktnatörténeti érdeklődésének és aktív tevé
kenységének. Szigetvári 111üködése időszakában a Zrí
nyi Miklós ivlúzcun1 Egyesület tevékeny tagja, sőt a 

30-as évek végén titkára is volt. Az á\lan1ositás után. az 
enyészettől n1egn1cntett. száz darabnál is több szakina
történeti túrgyi etnlékct n1ég n1aga111 is láttan1 a szigct
vúri tanácsháza e111eletén lévő 1núzeurn két szobájában, 
an1elyckct Sa/0111011 eb: gyüjtött össze. f\z 1972-bcn be
következett haláláig tartó pécsi 1nüködése jelentősen 

hozzájárult a Szerecsen gyógyszcrtúrnak patikan1úzc
un1n1á válúsához. an1elyet napjainkban igen sok be!- és 
külföldi. köztük szá1nos tengerentúli vendég is n1eglú
togat [7]. Salan1o!l ch: éveken át az fv1GYT 1negyei 
szervezetének elnöke is volt [8]. Aniikor évekkel ez
előtt n1egkérdcztc111 ö:v. (b: Salan1011 Bélánét, 1niért 
ne111 lehet találni a levéltárakban írásos feljegyzéseket 

a Salan1on családról. szerényen n1cgjcgyeztc, nyilván 
ncn1 tettek a 120 év alatt sen11ni különöset. l\1i hozzá

füzhetjük, a jól végzett rnunkát ritkán. inkább a kifogá
sokat. hibákat szokták írásban dokun1cntálni. Dr Sala-
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D1: Sa/a11zo11 /Jélu 60 es;.teudó'.,· /1.orában 

11101111é több pécsi gyógyszertár vezetője volt [9]. aktív 
gyógyszerészi tevékenységét 2002. dece111beréig !Oly
tatta. !'vlunkásságál gyé111úntdiplon1ával és több kitün
tetéssel isn1erték cl. 

3 . . ·t 11uísodi/1 .<·;:.igetvári gyógys:.ertár 

1808-tól egészen 1882-ig csak egy gyógyszcrtúr 
inüködött Szigetvúrott. !'v1agyar l(orona elnevezéssel, a 
rnai Zrínyi tér 1. sz. alatt. (f\ névhasználattal kapcsolat
ban 111cgjegyzcndö. hogy a Sornogy vúnncgyei alispán 
1949-ben cngcdClyczte az ösi elnevezés helyett az 
()roszlán gyógyszertár név alkaln1azását.) 

1882-ben Visr Sá11d11r. aki 1858-tól 1930-ig élt. 
hathatós rokoni segítséggel jogot kapott a Zrínyi Mik
lós elncvezésíí gyógyszertár í'clá!lításúra. a zsidó bér
háznak nevezett épület - 111a: József f\. lL 5. - föld
szintjén. Innen az utca túloldalán épített házba (a Jó
zsef f\. u. 6. sz. alá) költözött patikát az első tulo~donos 
halála után .Johst f(á::111ér pécsi gyógyszerész vásúrolta 
111eg 1930-ban. 

A gyógyszertárak ál!a111osítúsakor az Oroszlán a 
10/46„ a Zrínyi Miklós patika a 10/47. szolgálati szú
n1ot kapta az elnevezés helyett. .Job.\'f Kú:nzérr. az ál
la111osításkor a volt Oroszlán patika vezetésével bízták 
incg, a 10/47-cst rövid idő 111últán n1eg is szüntették . 
.lobst kolléga 1951-bcn visszakerült Pécsre. 1954-töl 
az akkor 111egalakult Gyógyszerész Szakcsoport (az 
lv!G'{T akkori 1negncvczésc) n1egyci titkára volt [ 1 O]. 

4. Sze111é~res életutanz 

Villány községben születtem 1912. július 3-án. Érett
ségi után az akkori képzési rendnek n1egfelelöen gya
kornoki inunkakört keresten1 és kaptain a négy n1ohácsi 
patika közül másodikként, 1848-ban alapított II. Lajos 
király elnevezésű !,')'Óf,')'SZertárban, ch: Auber László 
gyógyszerész-vegyészn1én1öknél [3], háro111 éven át. Itt 
Cb1Y évig reggel 8-tól este 7-ig dolgoztan1, akkor az ülö
tára tennészetesen n1ég is1neretlen fogalon1 volt. 

Az egyete111et Pesten végezten1 1935-ben, utána 
Né111etbólyhan (rnai neve Róly, Baranya délkeleti ré
szén) dolgozta111 Eö1:i' lst\'Ónná!, aki történetesen szin
tén gyógyszerész-vcgyészn1érnök volt [3]. 

Végül Újpetrén sikerült önállósítani rnaga1n, ahol 
111egvette111 az 1923-ban létrehozott, szerény forgahnú 
gyógyszertúrat. ebben a Pécstől délkeletre 22 krn-re ta
lálható kisközségben. Lakóinak sz{una akkoriban 1300, 
jelenleg 1100 fö. Az adattárak szerint 1926-ban n1ég 
nem volt telefon a faluban. A legközelebbi telefon az 5 
km-re fekvő. Újpetrénél is kisebb falucskúban, Átán 
111üköclött [ 11]. Falurnba a 30-as években vezették be a 
telefont. A ll. vilúghúború évei és az 1945-46-os nagy
n1értékű és hihetetlenül gyors infláció rendkívüli rnér
tékben rnegnehezitették a gyógyszertári n1unkát. Elő
fordult például, hogy táviratilag (az akkori leggyorsabb 
rendelési 111ódon) 20 arnpulla tetanusz elleni szérun1ot 
kértcn1 Peströl. de a nagykereskcdö csak 4 an1pullát 
küldött. tncrt néhány óra alatt annyit ron1lott a „bilpen
gö" értéke. Patikán1 egyhavi SZTI( (azaz társadalo111-
biztosítási) vényeirc utólag kifizetett összegért egy, jó 
esetben két darab újságot tudtan1 venni. Ebben a kény
szerhelyzetben a cserekcreskedelcn1 virágzott. 

Sok patika zsírt. tojást küldött Pestre a gyógyszerek 
ellenértékeként. .Jón1agar11 vajat vittc111 Pécsre efedri
nért. kodeinért. A betegek is élelmiszerrel fizettek. A 
forint bevezetése után. 1946. augusztusától 1negszün
tek en1c pénzügyi anon1áliák, dc rövidesen jöttek az ál
!an1osítús clöszclei. 

Az 1950.július 28-ai úllamosításról több közlemény is 
jelent rneg lapunkban, ezek közül néhányra hivatkoznék 
az irodalomjegyzékben [12. 13, 14]. Az ott leírtakhoz ha
sonlóan zajlott le ez Újpetrén is. Az utána következő út
hclyezések során a n1a inúr Pécshez csatolt hányászfaln
ba, I-Iirclre kerülte111, a hirdi sorstársa111 l(on1lóra. a ko111-
!ói pedig az én patiká111ba. Átadó-átvevő leltár nern volt, 
a patika kulcsait a takarítónő adta át az l~j vczetönek. 

Nen1 volta111 sokáig I-Iirdcn, áthelyeztek Vasas-n1 
(n1n szintén Pécshez csatolt bányásztelepülés), onnan 
pedig 1952. noveinbcr 8-ával Szigetvárra, a inár koráb
ban üsszcvont patika vezetőjéül. 

5. ,·1 szigetl'ári gyógyszertár az álla111osítá.\· után 

;\z úl!a111osítás utáni vezetőcserék során előbb c/J: Sa
/01non Bl;la (egy hónapig), utána Dabóczi Lc!ios (111ajd-
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Scltuth János, a kii:.le111é11y 
s:.er;,óJe 

nen1 fél évig) és 
Jeges Aclé! (négy 
hónapon át), 
majd Haláso An
tal (tizenhét hó
napig) volt a fe
lelős vezető, 

Amikor l 952, no
ve111berében oda
helyeztek vezető
nek, akkor 111ég a 
Salamon-féle ház
ban dolgoztunk, 
de három hét 
rnúlva - egy va
sárnapi napon -
átköltözhettünk a 
Zrínyi tér 3. sz. 
alatt kialakított 
új, hatal111asnak 
tünő patikába. Itt 
az officina 45, a 
laboratóriu111 25. 

a raktár 20 1112 alapterületü volt. Az officinában ut,ryan 
n1ásfél n1étcr n1agas vaskályhával flitöttünk, dc akkori
ban ez ncn1 volt szokatlan. Of1icinánk bútorzata Buda-
peströl, a dr. Tcn1ajgó-féle Gellért téri gyógyszertárból 
szán11azott, de hozzánk rnár et,iy pestí, alagsori b'J'Üjtő

raktárból kcriilt. Meg kell n1ondano111, hogy az igen szép 
officinai bútorzattal berendezett tágas b1)'Ógyszertárban 
rnár örörn volt dolgozni. Forgahnunk évről-évre, létszá
n1unk. ha szakaszosan is, dc szintén növekedett, főleg a 
hatvanas években, a kétéves asszisztensképzés beveze
tése után. Csak néhány adat a forgalorn en1elkedésérc: 
1951-től 1956-ig l 84'V..-kal. 1956-tól l 96 l-ig 118%-kal. 
1961-től l 966-ig 81 %-kal. 1966-tól 197 l-ig 77%-kal. 
1971-től 1976-ig 67c~lri-kal nőtt a forintforgalon1. a vé
nyek - ezen belül a 1nagisztrális receptek - sziunúnak 
erne!kedése va\a111ivcl kisebb arányú volt .. A. kezdetben 
tágasnak bizonyuló patika egyre szükebbé vált. s 196.2-
ben végül hozzáfogtak a bővítéshez. A niunka két évig 
tartott. ez idő alatt a tanácsháza c1ncleti tanúcstennében 
dolgoztunk. Bútoraink ugyan jól elfértek, de az éjszakai 
ügyeletek 1nindannyiunk sz<Í.tniira en1lékczctesek tna
radnak. /\.z ügyeletes kolléga a tanácsteren1 erkélyéről 
spárgán engedte le a kosarat, a beteg ebbe tette bele a 
vényt és a pénzt. ugyanígy kapta rneg gyógyszerét és a 
visszajáró aprópénzt. 

f\z építőipari cég lassú 1nunki~át kárpótolta a pesti, 
I<:.iállításokat Kivitelező \lállalat a szá111unkra készített 
világos. cseresznyefa bútorzattal, ez rnestennunka volt. 
I(özpontunktól jó terveket is kaptak. s az 5 x 5 111-cs vé
nyczőben köralakban elhelyezett néb1)' ülötárúnúl dol
gozhattunk. /\z oflicina padlózata is esztétikus, patika 
jcllcgü volt. a tört 1nozaiklapokból kirakott kígyó-crnb
lé1nával. 

A kellemes környezetben - és rátennett munkatár
sakkal - jól érezte1n niagan1, de 1977. n1ájus végével 
kértetn nyugdíjazáson1at, így ch: 1Írva • .v Rezsőné vette át 
a gyógyszertár vezetését. A patika történetéhez tartozik 
még, hogy l 984-ben, a Zrínyi téri emeletes házból ki 
kellett költözni, az épület általános tatarozása 1niatt, a 
Szent István lakótelepen épült új, de már l 0/58. számú 
gyógyszertárba. Rövid idő n1úlva ennek a patikának a 
létszámából vált ki a Vár utcai 10/46/a. számot viselő 
kisegítő gyógyszertár, atnely a városközpont igényeit 
elégítette ki, visszaköltözésig. 

6. „4 s-;,igetvári kórházak és g)'ÓflJ'SZerellátát·iUk 

r\ teljesség kedvéért 1neg kell ernlítenünk a kórhá
zakat és azok gyógyszerellátását. 

A város első, száz ágyas kórházát 1896-ban alapí
tották. Fennállásának han11incadik évfordulóján Szi
getvár közönsége a hála n1úrványtábláján örökítette 
n1eg a ne1nes lelkü kezden1ényezőket, köztük Sa/a111011 
Gyula gyógyszerészt. A kórháznak n1ai értelen1bcn 
vett szervezett gyógyszerellátását 1953-tól az ún. kór
házi gyógyszerraktár tnüködésével oldották meg, rész
foglalkozású gyógyszerésszel. Jón1agan1 15 éven ke
resztül. 1najd eb: Csongor Jó:::sejité l 0 évig, végül /(ész 
Márta látta el a feluclatot. 

Az új kórház első. 320 ágyas részlege 1980-ban ké
szült cl. gyógyszertárának első főgyógyszerésze is 
/{és:: A!árta lett. .A. n1ár 550 ágyasra bövült, b{1r jelen
leg csak 380 ággyal tnüködő kórház főgyógyszerésze 
ez idö szerint Boclor Allila. 

7. i\'apjainh .•. 

f\n1int az egész országban. Szigetvúrott is. jelentös 
vúltozásokat hoztak a kilencvenes évek. 

Az elsö nagy lépést eb: !-falás::: Lás:::láné tette rneg, 
aki Né1netországban élő gyógyszerész nővére segítsé
gével nicgvette ott egy n1ücn1lék jellegü házból kiköl
tüzött patika bútorát, s ezzel rendezte be a Szigeti Pati
ka néven létrehozott új gyógyszertárát a József' f\ttila 
u. 57. sz. alatt. 

A privatizáció után a Szent István lakótelepi. tnost 
n1ár Boróka Patika elnevezésü gyógyszertár szen1élyi 
jogos gyógyszerésze f-!egedlis Jánosné. 1níg a Zrínyi 
tér 3. alatti Oroszlán patikáé Ropoliné Scnolw Zsu
:::sanna. 

Így Szigetvárnak és a környékbeli kis falvaknak a 
gyógyszerellátása 1ncgfclelőnck n1ondható, e hárorn 
gyógyszertár vezetőjének és n1unkatársaiknak köszön
hetőctL rvlindannyiuknak. tovúbbú a Szigetvárról el
szárn1azott volt n1unkatársainak és tanítványainak to
vábbi ercdrnényes, hivatástudattól áthatott n1unkát kí
vún jelen visszacn1lékczés szerzője. Szigetvárnak és az 
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egész n1agyar gyógyszerészetnek további felernelkedé
se érdekében. 
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