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A gyógyezeré11zeti hagyományok tiutelete é• az a gon„

clolat. nogy

$1

9yó9r-eu•éezet jelene ée fejladeee esek

ugy követhetts, illetve bizto•itható, ha iemerjük. multját. inditott kutató munkára, aely végeíS soron e di.ez...

azertáció 111egiré11táre kéeztll;lt&tt ée vezGJtett.
A jelenlegi 1114119yénk, Sác111-K1ekun megye területét megkö.zelitile9 fedi az lSISO•ig kö.zigazgatáeilag fennálló
Peet•Pilie-solt•l<iekun vármegye dél:!. terillete.

l.lieezertációe munkám célj• felkutatni e terület gyógy•
ezaréézetének megjolenéeét, megiemerni

fejlődésének

ée

helyzetének sajátságait.
A vtzegálat tárgyául e

1746 ée az 1950 közti idöezakot

vettem, m:t.vel 1746„ban léteelllt ait eltlií gyógyezertár a
vtzegált területen, az l9SO•ee év p111d19 fordulópontot
jelentett, akkor kerültek a magántulajdonban lév6 gyógy•
ezertárak államoe:i.táere.
Célul tüztem k:i. a kutatás során feltárt adatok elemzé•
eét a társadalmi ée gazdaeági változások tllkrében.

i

!

Feladatomnak tekintem a közigazgatáei ha.tárok alakulá„

1

1

~1···

i

határai közigazgatásilag 17.46 és 1950 között többezör

változtak. A

d~li

terület behatárolására az Országos

-

2

-

Gyógyszerész Egylet adott kerületét veezem aegitségül.

Fő

feladatomnak tartom, képet adni a terület

gyógyszertári hálózatának kialakulásáról ás annak
esetleges gazdasági és helytörténeti okairól.
A gyógyszerészet egyee változásait kivánom bemutatni, amelyek hatással voltak a vizsgált terület gyógyszerészetének

fejlődésére.

Továbbá feladatomként je-

lölöm meg, hogy területi megoszlásban elemezzem. a
városi és községi gyógyszertárak

fejlődését,

tárgyi és

személyi feltételeik éa gyógyszerellátó tevékenységeik alakulását.
A disszertációs munka módszerei
-

!:,e~é!t~r1 ~usat,ó_mAd~zJ!.rr.e!:

a helyi, megyei és orszá-

gos levéltárakban található adatokat kivánom

első

sorban megismerni, felhasználni és szintetizálni a
gyógyszerészeti szakirodalom adataival.
- Iö.tt!nJ!.t1 &ó.!l.s=.e.t: a szaktörténeti adatokat összekapcsolva helytörténeti és a tárgyalt korszak köztörténeti adataival kivénok teljesebb képet edni.
• !n.te.t:iJ:! !Jl.óge!_e,tr!,l kivánom kiegésziteni a feltárt
irodalmi, levéltári adatokat, ami a xx. századi adatok vonatkozásában
~

remélhető eleőeorban.

.§.t§.t!e=.t!k!,i_ele!!J.Z.§. !!J.ógs=.e.t /l/ eegitségével igyekezem megvilágitani a

vj.;i:~-g~!~~

Jltr_gy§_t Hée arra kö-

vetkeztetéseket levonni.
- Adataimat grafikonok, táblázatok ás térképek eegitségével mutatom be.
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l./ t<özigazgatási határok alakulásának és az Országos Gyógyszerész Egylet adott kerületének ismertetése a vizsgálatot

képező

terület behatárolása

céljából
A vizsgált terület gyógyszerészetének multját és fejlődését

csak ugy lehet megérteni és értékelni, ha ta-

nulmányozom földrajzi helyzetének, történelmi emlékeinek és gazdaság•kulturájának multját. A vizsgált korszak, 1746 és 1950 között a közigazgatási határok
többizben változtak. Pest-Pilis•Solt-l<iskun vármegye
története a honfoglalásig

vezethető

viseza. l<özpont.i

fekvése és természeti adottságai, uuna-Tisza közelsége meghatározó szerephez juttatta a magyar történelemben.
"A hatalmas folyam mindkét partjának természetes

adottságai: egyik oldal siksága,
dal

erdőségeinek

döntőleg

ősök

a másik ol-

vadjai, magának a folyam halgazdag-

sága, a magyarokat
ja

legelői,

megelőző

népek ittmaradt kulturá-

játszott közre abban, hogy

a

honfoglaló

legkiválóbb törzse e tájon keressen helyet a le-

telepedéshez.
A

fej edelmí törzs_a_f(_ietelJJ.p_e1iés.e_ez_en_a_\lidéken hoz-

ta magával azt, hogy

idők

folyamán olyan különleges

jogi helyzet alakuljon ki, amilyennel egyetlen magyar
vármegyénél sem találkozunk. Majd a királyság székhe-

4

lyének, intézményeinek a megye területén való elhe•
lyezkedése, Buda és Pest városának f6városeá. való
fejlődése

a vármegye sulyát,
l

jelentős tényezők,

voltak azok a

jelentőségét

amelyek

nagyban növelték és

i

vezető

1
1
l

PEST-Pil..IS-SOLT-KISKUN vármegye közigazgatási hatá-

1

1
1

szerephez juttatták" /2/.

rát az 1876. XXXVIII. t.c. jelölte meg /3/.
Az 1876-tól
alapjául:két

létező

Pest-Pilis-Solt_Kiskun vármegye

ősalapitásu

vármegye Pest, Pilis és öt

1

önálló önkormányzat szolgált. /l. sz. térkép/

!

Az

ősalapitásu

Pest megye területét és székhelyét

Pestvárt /Pestvárost/ I. István jelölte ki. A PestPilíe-Solt-l<iskun vármegyében a Dunán-inneni rész felét foglalta el. Határai 1676
tak, igy területe hol

nőtt,

előtt

gyakran változ-

hol csökkent. Változó ha-

tára.i t északon Vác és Nógrád megye egy része, továbbá
Heves és

Külső-Szolnok

vármegyék adték,

sőt

"Csongrád

megye felé is hulláµizott a határvonal" /4/.
Déli határát egyrészt i<ecskemét városa, továbbá Fejér
vármegye és Solti azék alkotta.

CsepelMs~iget

északi

részén a megye határa átment a dunántuli területre.
A térképen is jelölt másik
vármegye amelyet az

~-

első

ősalapitásu

megye Pilis

oklevélben "Visegrád várme-

gye" néven találhatunk meg. Alapitása ugyancsak I.
1

1
'

1

1

1

István nevéhez

füződik.

Területileg a Pest-Pilis-Solt-

j5

-

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye közigazgatási határa az
1887-es térkép szerint. /A feltüntetett határok 1944·ben is érvényben voltak, változás 1950-ben történt./
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Petőfi

Nyomda, Kecskemét

!
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'

Kiskun vármegye dunántuli réezét foglalta el. Határai Pest megyéhez hasonlóan változtak, bizonyos községek Esztergom vármegyéhez és Fejér vármegyéhez kerültek

később

át. A megye székhelye Visegrád volt,

1

sőt

!1

vármegye Visegrádon kivüli nevezetes helye Buda és

'1

dik, ak;i. a tatárjárás után benépes;i.tette a várhegyi

i

Károly Róbert idején az ország

fővárosa.

Óbuda. Buda elapitása IV. Béla király nevéhez

Pilis
füző

részt, amit "Pesti ujhegy"-nek is neveztek megkülönböztetésül a Gellérthegy alatt
elnevezett "Pesti

fekvő

Pest városáról

hegy"-től.

1

i

Azt, hogy a két

ősalap:l.tásu

vármegye /Pest és Pilis/

közigazgatásilag mikor egyesült, pontosan nem tudjuk.
A két megye már Károly Róbert és Nagy Lajos uralkodása idején is és a XIV,

xv.

sz.-ban is többször tar-

tott k5zöe megyegyüléseket, de Pest vármegyének az
1446. évi ore.zággyüléshez tett panaszában Pilis me"
gye nem szerepelt, viszont az 1492. évi országgyül.és
100. cikke mint befejezett tényt emliti Pest és Pilis megye egyesülését /5/.
A

későbbi

keltazésü levelek azért szólhatnak Pilis

megyéhez, mert va16szinüleg e két megye egyesülése
ugy zajlott le, hogy Pilis megye önálló szolgabíró•
ságként kapcsolódott be Pest vármegyébe.
A két

ősalapitásu várm~gyén

kivül a vizsgált Pest-

7

Pilis-Solt-Kiskun vármegye további területét önálló
önkormányzatok adták: Solti szék
Kalocsai érsekeégnél kialakult
hontokai nemesi szék
Ceepeli iapánság
Fajszi nemesi szék
l<iskunság területei
solti szék,

illetőleg

aránt helyes.

/>,

Solt megye meghatározás egy-

vármegyei rendszer megteremtésének

kezdetén Solt megye Fejér vármegyének volt egyik széke.

Jelentősége

révén külön alispánok és szolgabírák

kormányozták, vagyis megye volt a megyében. önállóságának nyomatékot Szapolyai János ad, aki
állit a megye élére. A honfoglalást

főispánt

követő első

szá-

zadokban Solt megye területének legnagyobb része a i.:luna jobb partján, Dunántulon volt. Fejér vármegyéhez
való tartozását ez is magyarázza, de természetesen
ennek oka volt az is, hogy akkor a Duna más mederben
folyt. Majd a Duna folyás-medrét megváltoztatta és
igy a Solti szék területei átk$rültek a Duna bal partjára, igy függetlensége Fejér
Jogilag Solt megyét vagy Solti

vármegyétől nőtt.

ezél~et

a Pest-Pilis

megyékkel 1569. évi 52. t.c. jelöli agyesitésre mond•
ván "hogy Pest megyével való egyesitéeét az tette
szükségessé, hogy a török által
elfoglaltatván, nin.
'"""

·--·~----"-~-~--~··~-------

„

8

-

csenek alispánjai és szolgabirái" /6/.
Pest•Pilis•So lt•Kiskun vármegyében Solt megye a vármegye déli, dunamelléki részen terül el. A területi
egybefonódás további bizonyitéka, hogy ez
Solti szék két

jelentős

előbb

leirt

hellyel birt: a székhelyül

szolgáló Solt•tal és Kalocsával. Kalocsa városa honfoglalás

előtti

település,

jelentőségét

érseki szék-

hely volta adta meg.
A xv. századtól a kalocsai érsekség egyházi nemesei•
nek különálló hontokai nemesi széke beolvadt a solti
székbe.

AZ 1569. évi 52. t.c.•töl azonban egészen

1655-ig kellett a tényleges egyesítésre várni, amikor
Wesselényi Ferenc nádor személyében a három vármegye
Pest-Pilis•S olt megkapja az elsí:S

főispánját.

Tovább vizsgálva az alapul szolgáló területeket a Csepeli ispánsáe esetében is kiváltságos

helyzetű terű•

lettel állunk szemben. Árpád nemzetsége választotta
letelepedési helyéül a Puna középfolyásá ra

eső

Csepel-

sziget et. Árpád utódai, a királyi családok saját uradalmukként ke:i.eltették, irányitását a várispénra bizva. Külön iepánságának
török által

történő

megszűnése

valóezinüleg Buda

elfoglalásáv al, 1541-gyel esik

egybe.

J_
1

Pest•Pilis•S olt megyéhez való egyesitését külön tör'

'

__

,

vényben nem mondták ki, de
______
_____

természetszerűleg

adódott

!l
1

•

a k1s

területéből

9

-

és e török hódoltság alatti közigaz-

gatás felbomlásából.
A Falsz1 nemes1 szék s hontokai székhez hasonló jogállásu volt. Területét a Duna meder váltása

/első

szá-

zadokban a Duna jobb partján feküdt. majd mederváltás
után bal partjára került át/ közigazgatási halyzetét
pedig a csepeli ispánsághoz haeonlóan a töl"'ök hódolt•
eág módositotta.
önállóságának megszüntetését a Pest•Pilis-Solt•Kiskun
vármegyébe való becsatolását külön rendelet nem jelzi,
valószinüleg

szükségszerűen

és önkormányzatának

adódott

elhelyezkedéséből

ezéteséséből.

A XIII. századbanllttelep1tett kunok szállásaikat a Du•
na-Tisza közti lakatlan területeken ütötték fal. A
szállások kezdetben hét székre tagolódtak, majd

később

három nagy területre: a :Jászságra, a Nagykunságra és
a Kiekuneágra.
A Kiekunaéa az, amelyik Pest és Solt megyét hol körülölelte, hol abba foltokban

beékelődött.

Kiskunság területét három város, nyolc nagyközség és
számos puszta adta. Igazgatásilag három székre oszlott:
a halasi, a kecskeméti és a mizeei szék.
A halasi szék két kunsági város Halas és Félegyháza
vonaásköréban alakult ki.
A kecskeméti szék közp()_flt_jt:l_l<l!~e~~-f!l~_1:.__]?§r maga Kecske-

'I

-

10 -

mát városa soha sem volt a kunok birtoka. A szék 1eg•
régibb kun szállása Fülöpszállás, Kenderes, Kerekegyháza, Orgovány, Kocsér és Lacháza.
Kecskemét fontos közlekedési L1tvonalon feküdt, értékes

vámszedőhely,

ezé.tt az uralkodók saját birtokukba

sorolták. A mizeei szék

Lájosmizsétől

Fülöpszállásig

terjedt, egyes történetirók szerint Kunszentmiklós is
ehhez a székhez tartozott,
A Kiskunság önállóságát az 1876. évi 33. t.c. szüntette meg /7/. Majd Pest-Pilis-Solt vármegyéhez csatolva
kialakitották Peat-Pilis•Solt-Kiekun vármegyét„
A Pest-P:Llis•Solt•Kiskun vármegye az

előbb

vázolt köz-

igazgatási határokkal müködött l945•ig, amikor kisebb
módositásra került sor: a 4330/1945. M.E •.ez. rendelet
Éreekcsanádot, Nemesnádudvart, Sükösdöt, Bács-Bodrog
megyéhez csatolta /8/.
1950-ben az ország uj megyefelosztást nyert, aminek
eredményeként a Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye határa is felbomlott. 1950. február l-én e 4343/1949.
/XII.14./ MTsz. és az l/1950- /I.29./ BMsz. rendelet
alapján kialakult e jelenlegi Bács-Kiskun megye /9/.
Mivel a jelenleg;j. Bács-Kiskun megye gyógyszerészeti
multjának körülbelül 80 %-át Pest-Pilis-Solt-Kiskun
vármegye déli területe adja, ezért a feldolgozandó
patikák behat árolásánál_~)Z--~~s~~.fJ_Os_Gyós;iyszerész Egy-

„

ll ...

letnek a vármegye e földrajzi területére

eső

kerület

adatait vettem eegitségül.
Az.

országos Gyógyszerész Egylet 1872-ben alakult, ami-

kor az ideiglenes igazgató választmányának elnöke Ráth
Péter és

jegyzője

schédy Sándor felhiváet intézett a

gyógyszerészekhez az egyesületben való belépésre. Az.
Egylet rendes tagja lehetett mínden okleveles gyógyszerész, aki nyilvános gyógyszertár tulajdonosa, bárlöje
vagy gondnoka volt. Rendkivüli tagok lehettek a gyógyszertárral nem

rendelkező

okleveles gyógyszerészek és

voltak tiszteletbeli tagok a társtudományok területárdl /lO/. 1873. j un:l.ue 6•:1. közgyüléeen az Országos
Gyógyezeréez Egylet nevét az Általános Magyarországi
Gyógyszerészek Egyletére változtatta ée végleges tisztikart választott. elnöke ;Jármay Gusztáv lett. Az országot kerületekre és azon belül járásokra osztották
fel. A kerület tagjai mindazon gyógyszerészek, akik
az

illető

kerületben laknak és az egylet tagjai. A

járásokat 20-40 gyógyszertár képezte, területi hovatartozás alapján függetlenül attól, hogy tagja-e vagy
sem az egyletnek /ll/.
Az i . ez. táblázat a vízsgált terület 1873..:ae egyleti
besorolásának nyilvántartását mutatja /12/.
A 2. sz. térképen az 1875-ben már
gyógyszertárakat

meglévő

területi

jelőltam„-Akét-nyiJ.vántart:ást

ösz-

szevetva láthatjuk, hogy e terület minden gyógyszertára képviseltette magát az Országos Egyletben.
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Az Altaláno1. Magyarországi Gyógyszerész Egylet
I. KerOletének nyilvántartása
l•sél járás: magában foglalja Budapest és Pest megyének északi részét.
2--ik já.rás: magában foglalja Pest megyének déli részét
és a Kiskunságot.
Igazgató: Katona Zsigmond kecskeméti, helyettes igazgató: Novák Rudolf halasi gyógyszerészek.
A 2-ik járá§ egyleti taqlai
Gyógyszerész neve ,
tagsági besorolásának jogcime

Gyógyszertár neve

Helységnév

Tolnay Károly

t Magyar király

Albert-Irsa

Lábas Ferenc

t Megváltó

Kiskélrös

Lukács Gyula

t Sztlz Mária

Abony

1

Lukácsy József

t Megváltó

Dunapataj

l

Szilárdfy Károly

t Megváltó

Izsák

Márki István

t Szentháromság

Solt

Tóth Zsigmond

t Nádor

K0 K.Szt .Miklós

Novák Rudolf

t Gondviselés

Halas

!
l

1

özv.Höffer Antalné t Szentháromság

Félegyháza

Zacsovits János

t Szentháromság

Ráckeve

Gramanatz Zoltán

t

Tarközy Kálmán

b Megváltó

Sagitő

Mária

Hajós
Nagykőrös

l _____________________
1
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Gyógyszerész neve,
teg$ági besorolá~
sának jogcime

Gyógyszertár neve

Helységnév

Schef tsik Mihály

b

'1etelka Ferenc

b Remény

Linkovits Ferenc

t

Gyógyszertár a

Horváth Kálmán

b

magyar cimernél

P1fraay Sándor

t

Szentlélek

Cegléd

3iró

b

Megváltó

Kécske

Straub Antal

t

Szentlélek

Lacháza

Yíartinovics Péter

t

Isteni gondviselés

Szabadszállás

Torday Pál

t

Megváltó

Majsa

Knauf Károly

t

Megváltó

Do.rosma

Katona Zsigmond

t

Szentlélek

'1achleid Alajos

t

Mátyás király

1:1.lhoffer Károly

t

szentháromság

~ózsef

Kigyó

t

= tulajdonos

b "' bérlő

l. sz. táblázat

Als6dabas
t<alocsa

Kecskemét

0.

14

!_?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1

2

1;i%/u,~.$;

J

/;5;_~di

T 5:, e -n ·t1

8 ..

í

Cf·

·.,.i

1riie1

;,_......

1
i::.'!.J-''--

1

1:.'<:

i

.!
B,) :r Oj
J 11 ''} •

..
·-

„Jn:;

'/

,, ;

' ~

I -

!
j/;": 1

Gr,; 1
Hód~•tezö.v48<i1

- ; :k~f-.;s
/ _ 0'S.'..".i7/tr::SÓ'JC
f, ~(,,C(J;>.r.;

f1ullJ

\

:::;;er tcndrc
l{/lt ;t

; , ·- '„ ~

~J,·,ár11Ö
----·------~.

-,r~-

r:~

JI <l}

':i

'.f)"l

„ 15 „
A kerületi felosztás az egyre jobban duló kolerajár ...
vány miatt egyideig ceak leirt tervezet maradt. Az
Egyesület

háromlépi::$ős

irányitása /országos, kerü•

lett és járási vezetőség/ az l92l•ee átszervezésnél
már kétlépceöesé módosult, fenntartva az országos é$
kerületi vezetést. 1921 utáni változások már az Egyesület szervezeti felépitéeét alapjaiban nem módositották. A kerületeken belüli változások okai: az uj
létesitéeek miatti számbeli növekedés, egyes települések összekapcsolásával helységszám csökkenés, illetve stagnálás pl: ókécske és Ujkécske összevonása
stb. és esetenként egye$ gyógyszertáraknak más kerületbe történő átsorolása pl: l92l•ben a vizsgált kerületből

kikerült Dunapataj,

Foktő,

Dunavecse gyógy„

szert árai.
Az 1947-es felosztás az államositáeig fennmaradt,
Az l. sz. ábrán a kerületi változások idején a vizsgált területre vonatkozó módosult adatokat tüntettem
fel /12, 13, 14/. Majd ehhez kapcsolva

az 1950-ig

a terlllete.n létesitett gyógyszertárak ezámát sikerült
behatárolnom a feldolgozásra váró 92 gyógyszertárat.

7

„

16

-

Az Országos Gyógyszerész ~gylet kerületeinek kialakulása és
átszervezése idején a vizsgált kerületben gyógyszertárral
\
rendelkező helységek és a gyógyszertárak számának alakulása,

go

'.:f-0 .

l,ö .

10

kerületi
kialakulás és átszervezés időpontja

48+2

•

gyógyszertárak száma

l.sz. ábra

-
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2./ Pest• Pilis -§olt -Kisk un vármegye déli kerül etébe n
a közea éazsé gügy és a gyóg yszer észet fejlődését

ér!nt 6 néhény fonto sabb szakm atört éneti esemény
össze fogla lása /174§ - 1950 /
l730• 40•es években a vármegye közegészeégügyében is
érz6d ött ez l723• ben létre hozo tt Hely tartó tanác s
egész ségüg yet előbbre viv6, halad ó rende lkezé seine k
hatás a. A Hely tartó tanác s elren delte , hogy ahol még
nincs , ott legal ább a megye•ezékhelyen állite anak fel
gyóg yszer tárat, ezek létes itésé nek enge délye zését , illetve adományozási jogát magának fenn tarto tta /15/.
Ez a rende lkezé s orszá gsze rte, igy feltehetően Kecske•
méten is megi ndito tta a gyóg yszer tárak alap itásá t.
Balla ;János egyk ori kecsk eméti leviS ltáros feljeg yzé ...
sei szeri nt Kecskemét első gyóg yszer tárán ak tulaj dono sa Vághy György orvos volt, aki Falt Anta l gyógy sze•
részt bizta meg házig yógy szert árána k vezet éséve l /16/.
Ez a gyóg yszer tár 1766 . januá r 3l•t6 l vált nyilv ános
reálj ogu gyóg yszer tárrá .
Az ele6 orvo si házig yógy szert ár alap itási időpontja
vonat kozás ában később vita támad t, valós zinü elirá s-

aól adódóan az 1740 -ea év kerü lt az iroda lomb a, mig
a levé ltári feljeg yzése k időrendi értelm ezése Lóránd
Nándor kuta tásai t igazo lják az l746• oa alep itási évet.

1

1
-

la

-

1

l745•ben Mária Terézia elrendelte a szanitáriue személyzet /orvosok, gyógyszerészek, sebészek és bábák/
ée gyógyszertárak ösezeirását.
A nem taljesértékü adatok szomoru képet adtak.
1747 táján Magyarországon legfeljebb 50 gyógyszertár
volt. egy gyógyszertárra kb. 60.000 lélek jutott.
Egy orvosra

kb so.ooo

lélek jutott. /17/.

Az általam vizsgált területen az előbbiekben emlitett
kecskeméti Szentháromság nevet visel6 gyógyszertár tartozott az országosan 50-re

tehető

gyógyszertárak közé.

Gyógyszerésze Falt Antal volt. Kecskemét város

vezető

sége már 1731-ben igyekezett letelepiteni gyógyitó
szakembert, anyagi áldozat vállalás révén is. Erről
tanuekodik Matolchi Pál gyógyszeréezsegéd kérvénye:
„ ••• több, vagy keveeebb

esztendők1g

k1nn maradhassak

ée igy az Académia Anathomica és Med1ca Profess1ókat
hallván az Doctoreágban 1e magamat fundálni igyekszem
••••• Méltoztaseék •••• bizonyos Pénzbel·i assistenc1ával
elő

eegiteni. Melly kegyes jó akarattyáért én ie nem

leszek háládatlan se feledékeny ••• „ /la/.
Kecskemét ele6 orvosaként, kezdetben csak

időnként

itt tartózkodó, pest1 lakoeu Vághy György nevét kell
megemlitenem. Nem sokkal
adnak a korabeli

később

más orvosokról is h1rt

jegyzőkönyvek:

"f'led1cus uoctor oroézimMihály--ur hogy-ezen városba

-
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lakását letehaasen, teljes szabadságban élhessen
hivatalát gyakorolhassa, a Magistrátüs által be•
csülettel invitáltatikl" /19/.
l780-ban:
"Virtzfeld Jánoe budai univerzitásban approbál•
tatott chyrurgus, mineku.tán

illendő

taatimoniá•

lisát bemutatta és iatantiáj ában minden ausoknak
és dátioknak, a mint több 1 tt lakos chyrurgue,
elviselésére magát lekötelezte, hogy a.városban
lakhasson és profassióját szabadon gyakorolhassa
megengedtetik •• •·~ /20/,
1787-ben és 1788-ban magukat önként ajánló orvosok
nevével találkoztam:
"Bertalan György szatmárnémeti doctor ••• megtelapadésre teljes szándékkal volna, ••• minthogy •••
előttünk

ismeretlen, doctor Szombati ur pedig

az itt lakosoknak geniusát igen ismeri, fog pro
consilio interpelláltatni." /21/.
"Krall Márton ur zombori doctor

l!lUb

1

No„466. kül-

dött levelében magát jelenté, hogy he ezolgálatja

tetezendő, ••• mivel

egyáltaljában esmeretlen

••• e.smeretsége kikereeetvén, a válasz annak elvégzésétől

függesztetett fel"/22/.

Mint látható orvos nélkül nem volt Kecskemét,

sőt

e

c::hyrurgueekkel me;fdnem-egyenrarlgu-gyógyittiként vol-

-
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tak elism erve a vizsg át tett borbé lyseb észek . Tarcz ali Sámuel és Hetne ki Istvá n borbé ly nevét kell itt helyi vonat kozás ban emlit enem .
A felso rolta k ellen ére az 1780 -as évek elejé n még
Kecskemét város ának nem volt hivat alos város i orvos a,
ennek kivál eeztá aa okoz ott e legna gyobb gondot a városat yákn ak. Végül is l768• ban:
"Herp ai Gábor urat pedig a pesti univ ersit áetul
orvo si jeles tanul mány árul nyert diplo mája és
az ispot ályok ban lett tapae ztalá aa1 ••• a város
phyei cusán ak acce ptált atik és egysz ersmi nd az
urnek ex publi co oppid i fundo esz:te ndönk int 150
Rhen. frtbu l ás négy öl fából álló ealar ium reeolv áltat ik minden egyéb obl1g átió nélkü l" /23/ .
Herp ai Gábor nem sokái g
már 1790 -ben:

időzött

Kecskeméten, mivel

"Hsrp ai Gábor ur város unk physi kuea a Jász és Kun
distr ictus ok docto rságá ra válali !ztatv án ••• enged elmet kérvé n albuc euzo tt ••• " /24/.
Helyé re Ceef ári Pál docto r jelen tette magá t, de a város magisztrátU$f!I udva riasa n elhá ritot ta Ce.ef ári doctor ajánl kozá sát és Zay Sámuel jelen tkezé sét fogad ta
el.
1

J
1

"Zay Sámuel ••• Komáromból ••• leköl tözkö désén ek •••
megf aetée e rent:h tl1:1i ttett" -/25/; ---- --- - ·-

-
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Mária Teréz ia a gyógy szertá rak létesi tésén ek elren •
delése melle tt a gyógy szertá rak jogvis zonyá t is szabályo zta. $Öt l72fi<•ben már bevez ették a gyógy szertá •
rak id6kö zönké nti ellen6 rzéeé t is /26/. Az 1770-ben
kiado tt Gener ale Normativum in Re San:i. tátis alapj aiban határo zta meg az orvoe ok, gyógy szerés zek ás ezüléezn6 k müködési felté telei t. A gyógy szerés zek egyetemi vizsg a-köt eleze ttségé t lno-b en,mo ndták ki /27/.
e. rende lkezés általá nos riadal mat okozo tt a meste r•
eégük et már régen gyako rló gyógy szerés zek közöt t, ennek helyi vonatk ozásu példá ja a kaloc sai urada lmi

gyógy szertá rban dolgozó Grego ri .János gyógy szerés z
vizsg a alóli felme ntése ügyében tett érsek i pártfo gás /lásd : kaloc sai gyógy szertá rak feldo lgozá sánál /.
Pest• Pilie- solt•K iekun vármegye déli kerüle tének má•
sodik gyógy szertá ra l<aloceán az l750•eli! évek elején
létltle ült érsek i urada lmi gyógy ezertá rként, amit 1790•
től

a kaloc sai piaris ta rend famulus apoth ecariu sa

kezel te és

l792•től

ny.ll.vánoe beteg ellátá st is bizto sitot ta. l79S• tól kerül t polgá ri tulajd onba és mint
reáljo gu gyógy szertá r müködött, Gyógy szertá r a Magyar Cimernél néven /később Magyar korona néven szerepel /.
1789-ben a vármegye déli kerüle tének harmadik városában Cegléden is létes ült gyógy szertá r, a reáljo gu

i
1

-
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Szent.lélek Gyógyszertár.
A XVIII. sz. végén, Magyarország jelenlegi területén
80 gyógyszertár

mükődött.

Az uj gyógyezertárek l'te•

sitését az is hátráltatta, hogy e

meglévők

tulajdo-

nosai, anyagi érdekb&l hadakoztak ellenük /28/. A
vizsgált területen lSOO•ig 3 gyógyszertár létesült,
számbeli növekedésük a fent emlitettek ellenére meg„
indult és az l800•as évek els& felére már 16-ra növekedett.
~elentlíaégük@t

a mult századbeli nagy kolerajárvány-

ról szóló feljegyzések is bizonyitják. Az 1831 és
1655-ből

származó iratok egyrésze Kecskemát környéki

és helyi vonatkozásuak, de tartalmaznak általános érvényü országoe intézkedéseket is, másrészük t<atona
Zsigmond irataival került ezakgyüjtemányünkbe, am:i. a
kolerll!járvány Fehérgyarmat és
problémáit,

teendőit

Boro$janő

környékének

irja le. Az egész országra vo-

natkozó, a kecskeméti iratanyagban :i.s megtalálható
Lenhossék Mihály Magyar-ország

Fő-Orvosának

utasitá-

sei, mivel lehet védekezni a "napkeleti Cholerátul"
/29/.

A városi hivatalok

vezetői

strázsák állitásával pro-

bálták a járvány terjedését megakadályozni. Strázea
állitáesal ée városukon való
val foglalkozik két levéltári

keresztűljáráe
~~~~~'!}'~j:

tilalmá-

-
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"Ketskemét Város Nagy érdemü

Fő

Birájának •••

Boldog .Antal Urnak ••• méltoztaseék ••• tudtomra
adni, hogy hol légyen Ketekeméti járásban az
utolsó Strázsa.
Város Birája" /30/.
"Kecskemét Mezt! Város N.N.

Fő

Birájának •••

Kis Kun Félegyháza Városi Tanár;ieától ••• pusztitó veszély már a •••Tömörkényi kertészek között
is ki ütött és mutogatván magát, ezen okból e
Kecekeméti Lakosoknak a Városunkon való keresztül járását továbbá is kénytelenek vagyunk meg
tagadni ••• " /31/.
Gyógyszerész:!. vonat.kozáeu feljegyzés Katona Zsigmond
iratai közt maradt fenn:
A 2.

sz~

ábrán Dr 4 Laner, az Orazágos Gyógyszerügyi

Tanács Elnökének, Katona Zsigmond

borosjenői

gyógy-

szerész számára közölt utaeitásab51 tüntettem fel részletet, ami egyben utal arra ie, hogy e járvány idején
a gyógyszerészekre milyen feladatokat jelöltek ki /32/.
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L[Ebból a naplóból

kell elkés2itenz a;;; Ön alá tartozó orvosoknak nyolc naponként, a 1 ekintetességednek
nuÍI tudornására hozott, itt alább csatolt Rapport-·táblázatot tis ezt a szolgabírói
/uuatalok által a megyei elöljáróságoknak el kell küldeni; Tekzntetes5éged ebből egy
Rapport-táblázatot fog összeálli'tani a megyében előfordult kolerae5etekről és azt a
niegyei elöljáróságnak, a maga5 He(ytartóság ügyosztályához; be kell nyújtani Ma-

?,ától értet!jdő, hogy a táblázatokban C'iak a koleraesetek és ezek nem elküli:inítve a
J.:.1ilOnbözó fajták c;zerint veendők fel. Más betegségek feljegyzése zs, valamint a különfCle kole1a fajtáké is ért€~es anyagtt fog adnz a rövid orvosi tudósításhoz, amit a
táblázatokhoz rnellékelni kell
C1uativ vonatkozásban azt a megfigyelést tettem, hogy jelenleg a kisvárdai kerülr:tnek l J helysér,ében és a nyíregyházi kerületnek néhány helyíégében uralkodó
kolera kiilönböző fok0zatban lép fel, ugyanitt:· D1arhoea Cholerina, Cholera Ecexiuca és C'hole1 a Paral_1,t1ca, melyek túlnyomóan gyomorbéh jellegűék
T udornányo.s é.s curativ érdek, hogy ezeket a külömböző cholera fajtákat szem
előtt ta1tsuk és a kezelési helyet aszer1nt rendezzük. Iekintetességed, úgy mint én,
tObh kolerajá11iánynak tapasztalataiból azt a 1neggyözódést fogja szerezni, hogy
opuun é~ carnphor a leghatásosabb eszközök a kolera legyózé5ére, toL'ábbá hogy főleg
arról uan s?ó, Tl1i~'e! az Alföldön elismert a hiárz; 01tJos1 segrtsigben, hogy a lelkipásztoroknak és hefJ,héli jegyzőknek gJ.ógyszer adassék a kezükbe, anzelyek a beteg-·
sé~ ke.?detén 1ner;;felelók az alkalmazásra
Ezek után r;iegbizom Ön:, hogy a következö gyógyszereket a pat1kában tartsák,
melyekre nagyobb '5Zükség van a kolerába er;ett helyíégekben, gondoskodjanak arról
is, hogy ezekból a '<;yógyszerekből állandóan elegendő menny1<;ég legyen a kolerába
esett vidékeken a betegek haJználatára
1 Op1un1 pulver

Rp Op11 pun granum semis
Sacharz albi granum dece1n
Mf pulv. dent do; tal r ;
J Cholera tropfen

Rp Sp1r i1n1 rect1fzcatissimi uncia <;er.:
Camphorae uncia duas
M d ; Cholera tropfen

\
1

1

J

A.z 01 vos0k, a lelk1pásztoroknak, a kozs€.g1 jegyzők.ne~ a következő has.:nálati
utasitáJt adják eztknek a gyógyszereknek használatáról. Ha a legkisebb ha'Smenés
fellep, úgy a bete5 óránként egy fél port vesz be a:: 1 számúból, míg a hasmenés meg
nem szű111k Miuel sok embert rémit, lehet ezt a port Dower pornak 1.s nevezni Én
azonban nagyon nélkülözhetőnek tartom az Jpecacuanhanak az Ön hatáskörében
problematikus alkalmazását. A cholerin megbetegedéseknél elég kell hogy legyen
ez az op1umpor

.!
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A reform kor eszméi a közagészségOgy

fejlődésére

is

jelentőe

hatáss al voltak . la4S•b an a Budepe sti Gyógyszerés z Testül et elérke zettne k látta az időt, hogy
lépése ket tegyen a gyógys zerészi ügy rendez ésére.
KlatUeál Gábor minisz terhez benyu jtott kérvényükben 6
pontba n foglal ták össze a megoldandó problé máikat .
Igy többek között magyar gyógyszerkönyv szerke sztése ,
ország os egyesü let létreho zása, gyógys zertár vizsgá •
lat gyógys zerésze k által és ingyen stb. /33/.
A t:l.szti orvosi ellenőrzés hiányo sságain ak felszám olására 1848-b sn elrend elték, hogy a gyógys zertár vizsgálato knál egy "részr ehajla tlan köztis zteletb en álló
gyógys zerész is vegyen rés:zt" /34/. Ugyanakkor a budapest i gyógys:zeréezek egyesü lete azt javaso lta, hogy
német mintár a a gyógys zertára k vizsgá latát f 6 vizsg6 lók /fOgg etlanit ett gyógys zerésze k/ végezz ék adózta •
tás nélkül /35/. A döntés az eléSbbi lett, miszer int a
tisztio rvosi vizsgá latokn ál gyogys zarész is legyen jelen.
A reform követe léeban a hazai képzés sel is foglalk oztak.
Báró Eötvös ~ózsef vallás és nevelé si minisz terhez intézett folyamodványában a testül et utalt arra, hogy
hazánkban a gyógys zerésze k képzés e nem megfeleléS és azt
Európa minden ország ai tulszá rnyalt ák /36/. A kiképz ési
javasl at csak 3 év mulva, 1851/5 2-ee tanévb en valósu lt

f

1

-
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meg /37/.
A reform kor halad ó szelle mébe n végre segit ésre és
megv alósi tásra talál t Zay Sámuel kecsk emét i, széles látók örü váro si orvos által már régót a szorgalm azott ele6 kecsk eméti kórhá z, "iepo tályh áz"
felál litáe a 1852 -ben. öt kis szobá val és huez ágygyal kezdt e meg

mükődéeét

/38/. A vármegye déli kerület ében hason ló ispot ályhá z létee itésé re Cegléden
kerü lt sor l873• ban, ahol néhány szobá s ezegé nyhá•
zat min6 eitett ek át kórhá zzá.
A kórhá z fogalmához: még a xx. ez. elejé n is az elhagy atotts ág fogalma társu lt. S6t szégy en volt arra, aki beke rült oda és a hozz átarto zóra is. Ez egyrészt abbó l adód ott, hogy az akko ri kórhá zi állap otok
inkáb b a azegé nyház akra emlé kezte ttek. Az egyk ori
kisku nhala si kórhá z igazg ató f6orv oea or. Monezpárt
L.ászló 1934-ben az "Orvosképzé$" egyik füzet ében igy
irt:

" •••A kórhá z a város t körül vev6 nádasok mell ett
feksz ik •• 0 Három padló s szobá ja van a beteg ek részére , egy ambu lanci ája, ahová a gondnok konyháján át lehet bejut ni 0 • •A beteg szobá kban öeeze sen
0

30 ágy van össze asufo lva. Katon ai vaság yak szakado zott ezalm azsák okkal , leped 6 nélkü l, huza tlan párná kkal és

huzat_l<ttLdunn~-lOJ./„

„
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Az emberek irtózattal, .vegyes szánalommal nézik a
kórházat.
Kiskunfélegyháza esetében másként jelentkezett a kórház fogalma, Talán az abból is adódott, hogy abban a
városban nem közkórházat épitettek, hanem magán szanatóriumokat, amik lényegesen jobb

körűlményüek

vol•

tak, mindössze 10-15 ággyal fogadtak beteget. Természetesen itt a költségek is nagyobbak voltak.
Ilyen volt az 1928-ban létesült or.Tomasovezky szanatórium és az 1937-töl

működő

or. Missura szanatórium.

Kiskunfélegyháza Városi Kórházának alapjait l94l•be.n
kezdték el lerakni, de a II. világháboru pusztitáee
ezt is elérta és igy csak l949•ben tudták eredménnyel
befejezni.
1862. január 2•án megjelent schédy Sándor által alapitott Gyógyszerészi Hetilap /39/.

Ez a lap az or-

szágban egymástól szétszórtan élö gyógyszerészek között teremtett kapcsolatot.
Hatszáz gyógyszerészt felmutató gyógyszerészi pálya
kapott igy sajtó segitséget céljainak eléréséhez.
Schédy lapja l875•tól az egyesület hivatalos közleményévé vált /40, 41/. A lappál többek között e kecskeméti Szentlélek gyógyszertár tulajdonosa, Handtel
Károly is ezakirói tevékenységet fejtett ki.
A reformkori

fellenűlés

után, a Beh korszak nem is-

merte el a gyógyszerészi pálya különleges jellegét,
rendelkezése:!. n.ehez1tették a gyógyszerészek helyze•
. tét. Nagy gondot okozott az 1653. sz:eptember 19-i
rendelet, amely a gyógyszertárak reál, illetve személyjogu voltának eldöntéeére vonatkozott.
„ ••• mivel a XVIII. sz.-ban csak igen kevée gyógyszertára volt Magyarországnak, mert azokat a XIX.
században kezdték meg szaporitani, alig lett volna
olyan gyógyszeréez, aki e rendelet alapján gyógyszertárának .reáljogát kimutathatta volna" /42/.
ennek a vitának az uralkodó l657•ben kiadott rende•
lete vetett véget, amelyben reáljogunak ismerték el
az 1651. év

előtti

gyógyszertárakat, ha a bemutatan-

dó okiratban nem volt feltüntetve a személyjog /43/.
A vizsgált területen 1s 1gyekeztek igazolni a pati•
kák reáljogát, például a kecskeméti Szentháromság
és Mátyás király gyógyszertár reáljogát Hajagos polgármester átiratával tudták bizonyitani. A terület
l85l

olőtt

létesitett 16 gyógyszertára közül:

7 volt reáljogu és
9 volt személyjoguként nyilvántartva.
/A kunszentmiklósi szemólyjogu gyógyszertárat 1658ban raáljoguvé

rninőaitették

át./

Az 1876. évi XIV. Közegészségügyi Törvény XVI. feje•

zet 124-136. paragrafuea

;)l~JIY_~gyszerészet -~empont•

-
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jából is jelentöe változást hozott. A törvény meg•
állapitotta, hogy a gyógyszertárak közegészségügyi
intézmények, e nem sorolhatók az ipari és kereeke•
delmi üzletek sorába. elrendelte, hogy e gyógyezertárak egyeégesités miatt az állam felügyelete alá
helyeztessenek, bár továbbra is magántulajdont ké·
peznak 4 Felállitásukról e belügyminisztérium dönt.
A törvény rendelkezik továbbá a fiók, házi és kézi•

gyógyszertárakról is /44, 45/. A törvény kimondja,
hogy raáljog többé nem adományozható /46, 47/. Ez
e törvény és ezen alapuló kiegészitéeek szabták meg

egészen a

II.

v:i.lágháboru befejezéséig a magyar

gyógyszerészet gyakorlatát /48/•
Az I

4

világháboru elvesztése, a forradalmak, a Ta-

nácsköztársaság kikiáltása átmeneti változást hoztak a magyar gyógyszerészetben. A proletár hatalom
1919-ben az egészségügyi ellátást állami feladattá
ny:i.lvánitotta és elrendelte a gyógyszergyártó üzemek, a gyógyszertárak állami tulajdonba vételét.
Számoe el6re mutató rendelkezés született:

üzemidő,

ügyeleti id6 rendezést, uj allanörzési rendszer kialakitáea, gyógyezertár-felOgyelöi állások ez:ervezése stb.
A Tanácsköztársaság terveit ésintézkedéseit az ura-

lomra Jutó el lenf~H·--r-adalmi . -rendl;Z.er. hamarosan sem-

1

....

1
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missé nyilvánitotta.
1920-1945 között Magyarország egéezeégügyi helyzete
több tekintetben változott. ezek közül
- egészségügy felkéezülteége

megnőtt,

kiemelendők:

kórházak,

gondozóintézetek, gyógyszertárak felállitásával,
- 1927-ben létrehozták az Országos KÖzegéezeégügyi
Intézetet, amely megkezdte a gyári gyógyezerkéezitmények törzskönyvezését, a gyógyszer és
gyógyszertár vizsgálatokat,
- l927•ben megvalósult a munkások és alkalmazottak
táreadelombiztositáaa, kedvezményes egészségügyi
ellátása.
Az

országos Táreadalombiztositó Intézet, a táreada-

lombiZtositáera jogosultak körét azonban nem terjesztették ki a

mezőgazdasági

lakosságra, Ez a hátrány

igen éreztette hatását az Alföldön élö, zömében paraazti lakosság egészségügyi helyzetén,
A II. világháboru ismét pusztulást hozott mind gazdasági, mind közegészségügyi téren. 1945-ben az
egészségügy romokban hevert. A gyógyezeréezek áldozatos munkájának volt az eredménye, hogy nehéz kö•
rülmények között ie biztositották a lakosság gyógyszerellátását pl: a kecskeméti Szent László gyógyszertár 1944 öezén bombatalálatot kapott ée teljesen tönkre ment. A romok alól kiásott felszerelés

...
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egy részével azonban 1945 tavaszán már ujra müködni
kezdett Förd6e Lajos, a Vörösmarty utcai lakásának
egyik szobájából kialakitot1: szükség•patikában /49/.
A háboru után uj rendeletek sora készült el és je•

lent meg a problémák miel6bb1 megoldása érdekében.
Az 1945/40001.

ez. rendelet e.l6irta az elhagyott gyógy•

szertárak ée a lakossághoz széthurc:olt gyógyszerek
felleltározását é.s begyüjtését.
Ezen orezágos intézkedés helyi vonatkozáeaként többekközött a kiekéSröei öreg patika sorsát emlithetem meg.
Helyi visazaemlékazésb6l adódó feljegyzést találtam a
vállalati gyüj teményben. Miszerint: ••• az öreg patika
a háborus események során teljesen tönkrement. Akkori
vezetője

Doleec:h Gyula elhagyta az országot, a gazdát-

lanul maradt gyógyszertár gyógyszerkészletét és butorzatát feleldtlen elemek széthurcolták. Berendezésébdl
csak a fal melletti állványzat maradt meg, amit nem

tudtak elvinni.

Kiskőrös

felszabadulása után a Kommu-

nista Párt helyi titkára megbizta Jakab Lászlóné Schurin Márta gyógyszerészt, hogy állittassa helyre a
gyógyszertárat és kezdje meg ott a munkát* Jakab Lászlóné 1945. szeptemberében mint a gyógyszertár hatósági

kezelője

megnyitotta a gyógyszertárat. A helyreál-

litáat a lakosság aegitségével végezte.
Az-egészségügy és ezenbi:díll a gyógyszerellátás ezo•

-
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c:l.alieta átszervezése csak egységee irányitáe mellett
valósulhatott meg, ezért 1948-ban a gyógyszergyárakat,
1949-ben a gyógyárunagykereekedelmet, majd lsso...ben a
gyógyszertárakat állami tulajdonba vették és l950•ben
megkezdte

működését

az Egészeégügyi Min:l.sztá'rium.

-
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l./ Gyógyszertári hálózat kialakulásának és

fejlő•

désének vizsgálata
l.l.

A vizsgált, terület gazdasági. társadalmi

helyzete 1746 ... 1950 között ée annak szerepe a.gyógyszertárak létssitésében
Az 1740-es évek már abba a történelmi

időszakba

tar-

toztak, amely a szatmári béke után a XIX. századi
polgári forradalom és szabadságharc idejéig a vizsgált területen ie éreztette az ország egéE12:ére jellemző

viszonylagos nyugalmat. Ez kedvezett a gazda•

eági és közegészségügyi fejlödéenek.
a fejlődés

Az

Alföldön ez

természetesen lassubb volt, mivel itt az

elmaradottság az

előző

századokban hatványozottabban

jelentkezett. A ezegénység egyik oka a mezögazdaságilag nehezen haeznositható földterület volt. A török
hódoltság idején az

erdők

zömét kivágták, a gyepet

pedig a marhatenyésztéssel foglalkozó lakosság állatai bontották meg,.
"A

védtelen homok a széllel utjára kelt ,a XVIIl.

sz. második felében sok községet, várost fenyegetett eltemetéssel, de közvetlenebb kára az
1
__L

'

---vivol~~&ágj.lag

lanná vált" /50/.

ekkor- lm$Z!'loe:i.thatat•

-
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A lakosság szétszortsága, a közutak állapotának ei•
ralmas volta, csak fokozta a nyomort és elszigeteltséget és mind ez természetesen nem tette vonzóvá ez
amugy is kisszámu képzett orvos ée gyógyszerész számára a letelepedést. Az életkörülmények természetes
vonzataként,
tás kétes

gyak~an

értékű

kénytelenek voltak az öngyógyi-

módszereihez fordulni. A mocsarak

egészségtelen környezetében el9zaporodtak a lázas,
'

hidegleléees megbetegedések,

a. fertőző

ivóviz

e

ti-

fusz, a kolera és a rettegett pestis melegágya volt
/51/.
A XVIII. sz. végén és a XIK.

sz.

első

felében a Habs-

burg uralom ujbóli berendezkedésével a terület
városai /Cegléd,

Nagykőrös,

Kecskemét/ ismét földes-

uri fennhatóság alá kerültek. Ez a
vizsgált terület egészének

mező„

fejlődésükre

'fejlődésére

ée a

kiható társa-

dalmi küzdelmet eredményezett. Ugyanis a török hódoltság idején ezek a városok, szultáni kincstári birtokká

minősültek,

ami azt jelentette, hogy e törökök

nem tartották közvetlen katonai

ellenőrzés

azont hatalmas adófizetésre kötelezték

alatt, vi•

őket.

Ugyan-

akkor a távol élő földesuraik is kénytelenek voltak
a joghatóságot átengedni a város vezető testületének,

a magieztrátusnak és beérni azzal, hogy a jobbágykö.. -----7~~.z-e-H.---aa-~r"@l'leét„-i:zaz-adott időben ki-

1
í

-
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váltságos helyzetnek szémitott ami vonzotta az itt
letelepülni vágyókat. A török kiüzése után ezt a
mezővárosi

autonómiát veszélyeztette a régi földes-

uri viszony ismételt megjelenése. A földesurak tö•
rekvéseit a Rákóczi féle szabadságharc szakitotta
félbe,majd annak bukása után

Nagykőrös

és Kecskemét

a Forgách és a Koháry családtól megváltotta önálló•
eágát. Cegléd viszont a Klariesák birtokában meradt
mezővárosi

és

szabad paraszti lakossága jobbágysor•

ba süllyedt /52/.
A terület

mezővárosainak

vitet te l774•ben /53/. A

sorát Kiskunfélegyháza
mezővárosi

bő

rang jobb gaz-

dasági alapon nyugvó biztosabb helyzetet jelentett
a lakosság számára. ezekben a városokban kialakult
a kézmüveeség, a kereskedelem és ez ujszerü földmüvelés egyik fajtája, a piacra

termelő

kertgazdálko-

dás. Mindez olyan gazdasági stabilitást eredményezett, amire már épülhetett a közegészségügy

fejlődé-

se„
Ezt igazolja az is, hogy a vizsgált területen a mezővárosokban

és az ugyancsak városi rangu, bizton-

ságosabb gazdasági alapon nyugvó érseki székhelyen
jelentek meg leghamarabb a gyógyitást

végző

orvosok,

sebészek, gyógyszerészek és itt éllitották fel az el-

-r
!

ső

gyógyszertárakat is.
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Kecskemét

mezővárosban

l746-ban

Kalocsa érseki székhelyen "'1750-ben
Cegléd

1798-ban

mezővárosban

l806•ban

Nagykőrös mezővárosban

A

mezővárosok

tűnt,

jogi helyzete mint az

előzőekből

is ki-

Nagykőrös

nem volt egységes, mig Kecskemét és

az 1840-es években a szabad kirá'lyi városi rang el•
nyerésén fáradozott, ugyanakkor Cegléd még az örökváltság, e közvetett földesur:I. fennhatóság alóli szabadulásáért küzdött. A reformkor törekvéseinek hatására, az 1848-as szabadságharc törvényei, majd az
1852-es urbéri pátens után már ott is
kapitalista társadalmi, gazdasági

megkezdődött

fejlődés

a

/54/.

Az l848•as szabadságharc eseményei hamar elérték a
Duna•Tisza közét is. Kossuth toborzó utjának hatására

Ceglédről, Kecskemétről

több ezer katona állt a

seregbe, közülük nagyon sokan haltak

hősi

halált.

Haynau csapatai 1649. julius 28-án szállták meg Kecskemétet /55/. Az önkényuralom politikai elnyomását ez
a terület is végig szenvedte.
1867-es kiegyezés után, az egész országban rohamos
gyorsasággal indult meg a kapitalista

fejlődés

/56/.

A vaauthá16zatok épitése megkönnyitatte az értékesitést, ami szorosan összefüggött a mezőgszdaság dinamikus

fejlődésével.

Hitelintézmények sorozata jött

!
1

-

létra stb.
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ez a geizdaság:I. fellendülés Pest-Pilis-

Solt-K:i.skun vármegye déli. kerületében :l.s
A társadalmi és gazdasági

fejlődést

érződött.

ektivan szor-

galmazó gyógyszerészek nevével találkoztam /57/.
Handtel Károly és id. Katona Zsigmond gyógyszerészek a kecsksmét környéki kiskert gazdálkodás, sz6lőte1epités

kérdésének sikeres megvalósitásáért

kapták a "homok hősei" magtisztell:I elnevezést /lásd:
a kecskeméti gyógyszertárak leirásánál/. A kecskeméti Isteni Gondviselés gyógyszertár tulajdonosa
székely Sándor a Kecskeméti Hitelszövetkezeti Bank
megalap:i.tásável jegyezte be nevét gyógyszerészi te•
vékenységén kivül a város történelmébe. 1900 • 1950
között a v:lzsgált területen is nagy gazdasági ée
társadalmi differenciálódás játszódott le. A "tanyáe" nagybirtokok mellett kialakult a nincstelen
agrárproletáriátus. A váro$1 lakosság

rétegződése

szintén megtörtént. A kialakult iparos réteg és e vároa:i. értelmiség szorgalmazta a

fejlődést,

kulturális

és közegészségügy terén egyaránt. A két fejlődő mezőváros, Nagykőrös

főiskola

és Kecskemét például vetélkedik a

létesitési jogán /lásd: nagykőrösi gy6gy•

szertárak anyagánál/. Ugyanakkor a városi lakosság
zöme még mindig földművelő, önálló, kispiac termelő.

-
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"1930-as években a lakosság 83,4 %•a vallotta
magát mezögezdasági

kereeőnek ••• A

kecskeméti

ipart: nyolc gözmalom, többdaráló, konzervgyár,
szeszfinomitó, ••• konyak és ecetgyár ••• adta.
1669-től
reződött,

1941-ig a lakosság csaknem megkétszede még ekkor is csak 16 olyan üzem

volt, amely 20-nál tö.bb munkást foglalkoztatott"
/56/.
A terület agrárkulturájára általánosságban

hogy a békésebb

időszakokban

kertészet,

jellemző,

szólő

mölcstermesztés virágzott, a zaklatottabb

és gyü-

időszakok

ban pedig a rideg, félnomád állattartás terjedt el.
Az I. vílágháboru, e Tanácsköztársaság bukása, az

1929-33-as gazdasági váltság /59/ és a II. v1lághábo•
ru ezen e területen 1s meg-megezakitotta a gazdasági
fejlődés

ütemét, ami a közegészségügyben is megtor-

panást, károkat, 1l,letve pueztuláet okozott. Ez a hullámzó gazdasági és történelmi változás a gyógyszertárak alapitásában is megnyilvánult.
l.2. A terület gyógyazerésze,.tégek megjelenése és a
qyóovszertélri hálózat kialakulása
Vizsgálataim alapján megállapitottam, hogy a terület
első

gyógyszertárát 1746-ban Kecskeméten alap1tották.

Vághy G'fÖ1'"9'i
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nyilvános reáljogu gyógyszertórrá.
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gyógyszer tárának alapitási idejét pár-

huzamba állitva a szomszédo s Toina ée Békés megye valamint a hasonlóan hódoltság i területü Zala megye első

gyógyszer tárának létesités i idejével /2. sz. táb-

lázat/

láthatjuk , hogy a máefél évszázado s törökhó-

doltság mindenütt hátráltat ta a gyógyszer tárak kialakulását. A'Z. állandó harcok és a török megszálló k zaklatásai miatt a település ek nagyrésze elnéptctle nadatt.
Egészségü gyi ellátottsá guk a.vándors ebéezek és kuruzslók szintjén megmekedt. A szatmári béke után indult
csak meg a lassu

fejlődés. Az első

gyógyszer tárak roeg-

jelenése mind a négy területen 1711. után
és akkor is a

mezővárosok,

lelhetők

fel

megye-szé khelyek és egyházi

rendek területén /60, 61, 62/ •
.§.le5 gYóql(.!ze rtárak.meg ielenéei idele
Peet•Pili s-soltKiskun vármegye
déli kerületéb en

későbbi

1746. Vághy
Gyélrgy orvos
házi gytára.
1766-tól reáljogu gytár

Szenthárom eág gyógyszertár

Kecskemát

Tolna megyében:

Fekete sas
gyógyszer •
tár

Szekezárd

1767. gy.
reáljogu

Békés megyében:

Megváltó
gyógyszer -

Gyula

J.770-.töl reáljogu

NjigykaniZea

1710 - 1714
ferences ren•
di

tár
.

Zala megyében:

későbbi

Fe„

kete sas
gyógyszer -
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el.e<S gyógyszertárak után mindenütt e guda$ág1 és

táreadalm:!. haüdáeeal párhuaamoean. váltakozó lendülettel alakult ki az adott terület gyógyszertár:!. há•
l&tata.
A 3. sz„ táblázatbtiln 1d6f'end:!. aorrendben tüntettem

fel a Pest•P1l:!.s-SOlt~K.:!.skun vármegye dél:!. kerületé•
nek

mi;

el!Ki gyógye%ertára alapitás1 idOpontjától

1950•1.g kialakult syóQyszertár1 hálózatát /63 - '19/.
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Pes t•Pi lis- solt -Ki sku n vármegye dél i kerü leté nek
gyó gys zert ári háló z9ta az ele6 gyó gysz ertá rána
k
alap itás átó l l9SO •ig
Gy 6 g y s z e r t á r
alap itás
elne vez ése
hely e
tula jdon visz ony a
éve
Szentháromság Kecskemét
1746
orv osi ház i gytá r
/17 66- tól reál.,.
jog u/
Gyó gysz ertá r
egy házi urad alm i
a Magyar Ci•
Kalo csa
1750
l790 •t6l sze rze1. mer nél
tea rend i, 179 8tól reál jogu
Sze ntlé lek
Ceg léd
1798
reál jogu
,, Nádor
Kun szen t•
1802
szem élyj ogu
mik lós
\
Megváltó
Nagykórös
1806
reál jogu

/,

Iste ni Gond•
vise lés

Kisk unh alas

l8l7

reál jogu

Szentháromság

Kisk unf élegyh áza

l8l9

reál jogu

Mátyás kirá ly

l<ecskemét

1821

reál jogu

Remény

Abony

1824

reál jogu

Megváltó

!zsá k

1634

szem élyj ogu

Megváltó

Dunavecse

1834

szem élyj ogu

1837

személy3ogu

1638

szem élyj ogu

1839

szem élyj ogu

1647

sz~~~;Lyj ogu

1647

ezem élyj ogu

Magyar kirá ly Alb erti
1eg vált ó
Kiskőrös
, Remény
sze ntlé lek
Iste ni
Gon dvis elés

Aleó daba s
Kecskemét
szab adszá llás

-·--· --··- --

elnevez ése

.,

'

' .\

Gy ó gy sz e r t á r
alapitá s tulajdon
helye
viszony a
éve

Szentlé lek

Kiskunl ac•
háza

165,6

személy jogu

Megváltó

ounapat aj

1658

ezemély jogu

Megváltó

Kiekunmej ea

1660

ezemély jogu

Kigyó

Nagykőrös

1664

ezemély jogu

Szentháromság

Solt

1867

ezemély jogu

Megváltó

Ujkéoske

1872

személy jogu

Segitt! Mária

Hajós

1872

személy jogu

Szentháromság

Ráckeve

1872

reáljogu

seg1t6 Mária

<iekunf élegyháza

1877

személy jogu

Remény

Jászkare jent!

1882·

fiókgyó gyszertá r
abonyi Remény

1
~

.

.

Remény

Cegléd

1886

személy jogu

Megváltó

Soltvad kert

1686

fiókgyó grszertá r
Meg- .
váltó
kisk6rős

Angyal

Sükösd

1886

Személyjogu

Isteni
Gondvis elés

Kecskemét

1887

személy jogu

Isteni
Gondvis elés

Fülöp•
szállás

1887

fiókgyó gyszertá r
szabads zállási
Isteni Gondvis elé.e

Magy.ar korona

Kiskunh alas

1687

személy jogu

i'lagyar korona

Nagykőrös

1889

személy jogu

szent István
király

Lajosmi zse

1889

személy jogu

iaoo--

ezemély jogu

szentl"táremeág-j---Ki>CV!----

.
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G y 6 g y szertár
elnevez és

helye

alapitá s
éve

.

1\

Magyar korona

Fajsz.

őrangyal

Alpár

.

} t

"\ ~:

Isteni
Gondvis elés

.

1892

1

tulajdon viszony a

1

··.·

1

személy jogu

1892"
.

..

.

1

'

személy
jogu
.

. .

·-'

1

Tass

1893

személy jogu

1

1

Isteni
Gondv:l.selés

Harta

Szent István

Kiskun félegyháza

1894

Szent István

Kerekegyháza

1894

szell)élyj ogu

őrangyal

örkény

1894

személy jogu

István király

Kocsér

1895

személy j ogu

őrangyal

Kalocsa

1896

szsmély j ogu

\1 ,\

Megváltó

Uszod

1896

személy jogu

\_1,

Megváltó

Cegléd

1896

személy jogu

Isteni
Gondvis elés

Fokt6

1901

személy jogu

i'lagyar korona

Törtel

1902

ezemély jogu

Pádua1 Szi;nt
l\ntal

K1ekunf él•
egyháza

1904

személy jogu

"1egváltó

Kecskemét

1904

személy jogu

Szent István
király

Kiskunhalas

1904

ezemély jogu

l

Angyal

Nagyk6rös

1905

személy j ogu

""._

Kossuth Lajos

Apostag

1906

személy jogu

Kigyó

Kecskemét

1907

személy jogu

--Gondvis

Cegléd

1894

személy jogu

1
1

\.'

'

'\,.

·--.
'.

~~:

"'

•,

.

·-. >---

T

.

1

~.---,4

elés

személy jogu

l

'

'

, . . . 19.l.o

.

személy jogu

·szent István

Abony

1910

szsmély j ogu

Szent
Erzsébe t

Kecskemét

1911

személy jogu

l
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GYó g y s z e r t á r
helye
alap itás tulajd onvis zony a
éve

elnev ezés
Szentháromság

K:i.skunmaj sa

1912

szem élyjo gu

Rákó czi

Kecekemét

1913

szem élyjo gu

1913

szem élyj ogu

II. Rákó czi
Feren c

Kisku nhala s

Rákó czi

Cegléd

l9l4

Petóf :i. Sándor

K:i.sktirös

1
1

191"4

szem élyjo gu

1

Bátya

1914

fiókg yógy szert ár
faj sz:i. Magyar
korona

Magyar korona

ókécs ke

l9l5

szem élyjo gu

Megváltó

Kiskun félegyháza

1916

szem élyjo gu

Remény

Nagykőrös

1916

szem élyj ogu

Remény

SZalk szent márton

1916

szem élyjo gu

Nap. szent
János

Ceglé dberc el

1918

szem élyj ogu

Szent Istvá n

Kecskemét

1922

szem élyjo gu

Megváltó

Ráckeve

1923.

szem élyjo gu

Pádu ai Szent
Anta l

Izsák

1923

személ yj ogu
1

!Magyarország Jászs zent•
!Védasszonya ! lászl ó
)t<:i.gyó
Kisku nhala s
1

1923

1

1

)Remény

i

Szaba d•
száll ás

1

1

i

sz11tmélyj ogu

Magyar
korona

··./;

1

1

1923
1923

szem élyjo gu
1

szem élyjo gu
ezem élyjo gu

1

1
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Gy ó gy e z e r t á r
hel ye
ala pit áe
tula jdo nvi szo nya
éve
Nagyk5r'öe
192 3
sze mél yjo gu
•

eln eve zés e

•""'\
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Pád uai Sze nt
Ant al

Ceeng5d

192 6

eze mél yjo gu

Ist eni
Gon dvi selé s

Orgovány

192 6

eze mél yjo gu

Megvált a

Szank

192 6

fiók gyó gys zer tár
jás zsz ent lás zló i
Megvált6

Nagyasszonya

Kecskemét

192 7

sze mél yj ogu

Sze nt Lás zló

Kecskemét

192 7

sze mél yjo gu

sze nt Ma rgit

Laj osm izse

1927-

eze mél yj ogu

Madonna

Szakmár

192 7

sze mél yj ogu

Magyar korona

Kun sze ntm ikló s

192 9

sze mél yj ogu

Megváltó

Abony

193 0

eze mél yj ogu

Sze nt Imr e

Kecskemét•
Lak itel ek

193 0

eze mél yjo gu

11egváltó

Alb ert i

193 0

sze mél yjo gu

~1agyarok

.

sze nt Rókus

Kec el

193 0

sze mél yjo gu

Sze nth áro msá g

Miske

1933-

sze mél yj ogu

Jéz us Szi ve

Kie kun féle gyháza

193 4

sze mél yj ogu

Magyar korona

Sol tva dke rt

193 5

aze mél yjo gu

12/ 24 számu

Bugac

194 9

' álla mi gyó gy-

sze rtá r

12/ 37 számu
.

1

Hetényegyháza

194 9

;
-----

---

---
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3. sz. táb láz at

álla mi gyógysze rtá r

í
-
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sz. táblázat statisztikai id6sorát az áttekint-

hetőbb szemléltetés és értékelés céljából a 3. sz.

és 4. sz. ábrán vonaldiagrammal ábrázoltam.
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Gyóg )!sze rtári. hálóz at feiló désén ek szaka S?fí!i

A feltá rt adato kat és .a 3. ez„, 4. sz„ ábrák vona ldiagr ammj át tanulmányozva Pest• Pilis -Solt •Kisk un
vármegye déli kerül etébe n, 1746 - 1950 . közö tt kialaku lt gyóg yszer tári hálóz at fejlö dáeá nél három
fejlö dési szaka szt állap itotta m meg.
!•-s!,a~a!!.zi/1746

• 1798, 1800 / a gyóg yszer észet terület i megj elené se, a gyóg yszer tár1 hálóz at kiala ku-

lásán ak kezd eti szaka sza.
Eredménye három mezövárosban egy-e gy gyóg yszer tár:
Kecskeméten
l746• ban
l<alocsán
Cegléden

~,

1750-ben
1798-ban

alap itott házi, egyhá z1, urada lmi, illet ve polgá r1
gyóg yszer tárak .
A XVII I. sz. folyamán a vizsg ált terül eten mindössze
3 gyóg yszer tárat állit ottak fel, ami arra utal, hogy
1800 elött még 1gen lassa n halad t a gyóg yszer tárak
alap itása .
!,I 4 !,Z!,k!,e;.: /1801 , 1802 - l880 •ig/ a gyóg yszer tári
hálóz at k:i.alakulásának v1szo nylag egye nlete s szaka sza. Ez alatt a terül et gyóg yezer tára1 nak száma a 22
--- ---a39 yogy szertá rra1-- már-2 5"'"r6 - emeike-cleit. A 3 •. sz. áb-

-

50 -

rát értékelve, általában évenként l-2 gyógyszertár
alapitás figyelhető mag, ami négy alkalommal átmenetileg megszakadt:

1806 „ 1817-ig
1824 - 1834-ig
1839 „ 1647-ig
1847 - l856·ig

Ezek magyarázatát a történelmi, gazdasági és közegész~égügyi okok adják meg. 1806 - 1817 között az egész

Európában tartó napóleoni háboruk hatása érződhetett,
majd az 1631-es, 1855-ös nagy kolerajárvány vetette
vissza az uj patikák alapit.ésát, azt követ6en az 1846as szabadságharc harcai, majd az önkényuralom gyógyszerészetet érint6 rendelkezései.
!,I!,._s3,a.!s,aJ!3,: /1881, 1882 - 1950-ig/ a gyógyszertári
hálózat fejlődésének felgyorsuló szakasza.
A gyógyszertárak száma a 67 uj gyógyszertárral már 92•
re nőtt. A 3. sz. grafikont tovább értékelve, meredek
felfelé ivelést láthatunk, a megezakitáeok ideje is
leszűkült 4-5 éves idlíközökre, kivéve a II. világhábo-

ru idejét és az azt megelőzl.í 1929•33-as gazdasági válság hatását magánviselő időszakot, amikor 14 éven át a
vizsgált területen nem állitottak fel egyetlen uj
gyógyszertárat sem /1935 - 1949/.
A rövidebb alapitás nélküli idl.íszakok:

O<

-

5l ...

1896 - l90l-1g
1907 - l9l0•1g
l9lS ... l92la•i g tartot tak.
Magya rázatuk . a feudali zmus válságá bsm, at1: I. világháboru t mege16z.6 háboru e készül6 déa légkör ében, majd
a háboruba való belépé sünkbe n, a Tanáo$ köztáre aeág
bukásában 1e1het 6k fel.
Pest-P1 11e-so lt•K1ek un vármegye déli kerQle tének
gyógy. szertár hálóza tfejl6d éei ezaka.s zait ös~ehason
litotta m Tolna megye hálóza t fejl6d éei ezakas zaival ,
amit a 4. ez. tábláza tban mutatom be /80/.
Peet•P ilie-So lt„Kisk un vármegye déli terüle tén
ée Tolna megye terüle tén kialak ult gy6gys zertári hálóze t fejl6dé ei.ezak a1zain ak öeezeh a1onlitáea

.:ejl6d éei
szakasz ok

Peet•P ilie•SO lt•
Kiekun vármegye
déli kerüle te

Tolna megye

I.

1746 • lBOO•ig
3 gyógys zertár

1767 - 1600-:i.g
3 gyógys zertár

II.

l60l „ 1660-i g
za gyógys zertár

l60l - 1670-i g
11 gyógys zertár

III.

1661 „ 1950-i g
67 gyOgy ezertár

1671 - 1950-i g
26 gyógys zertár

szakas z
szakaéz.
szakas z

....
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A feltár t adatok alapjá n megáll apitha tó, hogy mind~
két terüle ten a fejllld ési idllszak ok határa i megközelitllen azonos ak. Az elet5 szakas zban létesü lt gyógyszertá rak száma is megegyezik /3-3 gyógy szertár /
eltéré s a felállit áet.1k közti idéíint ervallu mban van,
ami Tolna megye esetéb en kevésb é elhuzó dó volt, mint
az általam vizsgá lt terüle ten. Tolna megyei II. és
III. szakas z fejl6déa:i. üteme lassub b, mint a PestPilie•S olt•Kia kun vármegye déli kerüle tében. Ez talán azzal is magyar ázható, hogy Pest-P ilia-So lt•l<is •
kun vármegye déli kerüle tében mér 1950 előtt is az a
sajáto s helyze t állhat ott fenn /ami napjai nkat is
jellem zi/, hogy a nagy földra jzi távolsá gok arra késztették a kis-kö zségek et is, hogy saját gyógy szerell átásuk érdeké ben kezdeményezzék a gyógye zertára k alapitásá t, illetv e igyeke ztek letelep edésre birni a
gyógys zertár alapit áet vállal ó gyógye zerésze ket.
l.2.2. S?v<mxszertári hálóza t terüle ti eloszlá sa
A vizsgá lt terüle t gyógy szertár ai földra jzi elhely ezkedésé t véve alapul , három nagy tájegys égen oszlan ak
el és szolgá lják a Pest-P ilis-So lt-Kisk un vármegye
déli kerüle tébe es6 kiskun sági, jászku n-terü leti és
a Duna-menti telepü lések gyógy szerel látását . A 3. sz.
.. . _ ---t..ét'k.é.p--az-.J..9S.0..i{J .J.étest llt gyógys zert.ár. akat mutatj a,

jelölv e a fent emlite tt földra jzi tájegy ségeke t is.
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A térkép értékelése alapján megállapitottam, hogy a
gyógyszertárak területi eloszlásában

döntő

szerepe

volt, a települések népsürüségének, ez ipari és ke•
reskedelmi központok és utvonalak k1alakulásának.
L.egnagyobb gyógyszertár számmal a

mezővárosok

ren-

delkeztek. Az itt felállitott gyógyszertárak központi fekvésük, város lakosságát meghaladó gyógyszerellátási tevékenységük és rendszerint jobb tárgyi és
személyi feltételeik miatt a terület többi gyógyszer•
társi között meghatározó szerephez jutottak és követendő

példákká váltak.

E szempontból
a

Kiskunság területén:

Kecskemét
Kiskunfélegyháza
Kiskunhalas

a Jászkun területen:

Cegléd
Nagykőrös

A Duna-menti területen:

Kalocsa
Kiskőrös

gyógyszertárait kell kiemelnem.
Továbbiakban ezek részletes tanulmányozására és az
azokat
rek rá.

körülvevő

kis gyógyszertárak bemutatására té•
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szári seregek több alkalommal feldulták a várost,
pl: "1707-ben 69 házat, 7 me1mot gyujtottak fel a
városban, 350 embert gyilkoltak meg, 105 kecskemétit rabságba hurcoltak"

;as/.

A XVIII. században a város körül nagy kiterjedésO
lakatlan puszták helyezkedtek el, ami késiSbb tanya•
világgá, sz616s, gyümölcsös kertekké, megmOvelt gazdaságokká fej l6dött. Kecskemét a kö.-nyezll gazdálkodó lakosság számára jó piac felvevll helyként szerepelt.

város céh ipara felvirá9,Zot1:, a mesterek szá-

A

ma ,, meghaladta a félezret. A város ve.zetö testületének eredményes törekvéeekéot 1834-ben 170.000 forin•
tért megváltotti;: önállóságát a Koháry családtól. Majd
a kiegyezés után is, 1870-ban önálló törvényhatóságu
város lett, szabad királyi városi rangot kapva. Fejllldésére nagy hatással volt az lSSO•ben létrejött
C111gléd-Kecskemét, majd Kecskemét•Szeged vaeutvonal kiépitéee.
1880 - 1900 között megkezdték a szikrai

ezölőtelepi•

téet, majd a millennium évében ezt a területet felparcellázták: "a

szőlőmüvelée

fejlesztése és a kiván-

dorláet6l való visezatar'!:áe érdekében" /83/.
Az

első

világháboru után a

de végül

i.s

fejlődés

lassan indult meg,

a vároe kereskedelmi ée hivatali

ügyintéző

szet•epe centráliG helyzetének kialakulását és fallen-

-

dü:l.ését
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el6segitette, ami magaután vonta kulturális

és közegészségügyi vezet8 szerepének kialakulását is.
Gyógyszertárainak száma 1746-tól 1950-ig ll volt.
A 4. sz. térkép Kecskemét gyógyezertára:i.nak elhelyez....
kedését mutatja.
Szenthárom§ág gyóayszertár
1746./orvosi házi gyógyszertár/
Kecskemét

első

gyógyszertárát l746•ban a:I.apitották.

ekkor már közel 2:;.000 fl.lt ezámláló lakosság orvos,
gyógyszerész és gyógyszertár hiánya fokozottan érz6dött.
Talán azért is fogadták a város elöljárói jóindulatu
beleegyezéssel Vághy György orvos letelepedési kérelmét. Vághy György elé>zöleg Pesten lakott és Kecskemétre költözését magasrangu urak ie támogatták. Szeleczky
báró például igy irt a város biráinak 1744. juniue 20án:

„ ••• Doctor Vághy Uram valami kis apothecat kendtek városában akarván felálliteni és olykor maga
is ottan lenni, többár&l pedig ahhoz értelmes emberit ottan tartani, kért engem, mellette interponálj aiil magamat ••• " /84/.
Az ajánlás eredménnyel járt, Kecskemét

első

gyógyszer•

tárának tulajdonosa Vághy György orvos volt, aki Falt
Antal gyógyszerészt bizta meg házigyógyszertárának kez.elésével és ezért fizetéssel látta el /95/.

4. sz. térkép

.J.

-
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Fal t An tal ról a következőket jeg yez te
fel Szi lád i
Ká rol y vo lt kec ske mé ti lev élt áro s;
"Ig lón szü let ett 172 0. má jus 10- én. Ap
ja Fa lt
Mátyás sza bóm est er vo lt. A gyó gys zer
ész i mes•
ter ség et 174 0-4 1-b en tan ult a Brünnben
a jez su•
ita ren d gyó gys zer tárá ban . 174 2-b en zna
imb an,
174 5-4 6-b an Esztergomban vo lt alk alm
azá sba n,
mint gyó gys zer ész , majd 174 8. jun ius
26- án Kecskeméten Vághy György orv os fel fog adt a
pro vis orán ak, ház i gyó gys zer tárá nak kez elé sér
e ••• "/8
6/.

Vághy tör vén y tis zte let ére vag y eli sm
eré st érdemlő
sza ktu dás ára , vagy ese tle g ige n jó any
agi hel yze tére uta lha tot t az, hogy Fal t An tal t alk
alm azt a. Az
164 4-b en éle tbe lép ett Lex San itá ria
Fer din ánd a már
ugyan elr end elt e, hogy az orv osi és gyó
gys zer ész i
hiv atá st szé t kel l vál asz tan i, mégis
szé p számmal
tal álh ató még orv os, aki gyó gyk eze l ás
egyben maga•
kés zit ett e gyó gys zer rel is ell átj a a
bet ege t.
Egy 177 1-b öl származó bir ói itá let is
ily en ese tet
ir le:
;Jegyzőkönyv;

" ••• chy rur gus fel eli , hogy az apo the
cáb an mind drá gán adj ák a spe cie sek et
••• • miv el
a pat ika vie itá tor ok ált al app rob ált
ato tt és az
orv oss ágo kna k is ren des tax áju k vag yon
, ezé rt
míg azon exc ess uso k a pat iká ros ell@_!J
n!il.lll pró ·---"-· --- -·· „„

...„„„„„„---

„. ··-- _____ „ ...... ~---·

-·-- --- ··-

-
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báltatnak, az emlitett chyrurgus a patika szerszámok tartásátul·~~eltiltatik" /87/~
Falt Antal után az első gyógyszertár sorsáról 1856•
ig Hajagos Illés polgármester átiratából ismerked•
hetünk meg:

"
"•••Baumgartner
Ferenc gyógyszerész A alatti jegyzőkönyvi kivonat szerint 1766~ január 3l•én
gyógyszertár nyitására hatósági engedélyt
nyervén e kérdéses gyógyszertárat felálli-

1

tá, /ekkor lett nyilvános gyógyszertárrá
Vághy doktor házipatikája, ahol valószinü

már Falt Antal halála előtt dolgozhatott
Baumgartner/
Buttinger Ferenc gyógyszerész a B alatti jegyzőkönyv kivonat szerint 1798. december 21-

én hatósági engedély mellett a gyógyszertárat sajátjává tette, ••• e kérdéses gyógyszertárat halomásig birván, annak özvegye
halomásával a e alatti hiteles másolat szerint

örökösei között eszközölt szerződés

utján.
Buttinger Imre oklevelee gyógyszerész 1837. február l-én átvette,

ettől

Juhász Sándor 1847. január 2•án, majd
Szentkuty István 1853. szeptember l6•án és végül
Milhoffer Károly 1855. julius 29-én 17.000

....„„„„„......„

pf.-

........__________~~~---1

-
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ton megvette, miután a gyógyszertár még 1766-ban
áll:i.to1:t fel s igy a normális 1799-ik évet nemcsak
felállításával, de az alapító Baumgartner Ferencnek 1798-ban történt Ozletjoggal:i. eladásával már
adásvétel :i.s tényleg

megelőzte

s azóta gyökeres

jogon többször adatván el m:i.ndannyiszor az eladott
üzletij og gyö.kössége hosszas és tényleges hasz.nálattal több mint fél századon keresztül

megerőei

tett, az oknál fogva a kérdéses gyógyszertár gyököe$égi jaga véleményem szerint ke9yesen megerősí
tendő

ás jóváha9yandó" /88/.

Ez az átirat nemcsak az uj tulajdonosokról ad tájékoztatást, hanem kecskeméti példán láthatjuk,
hogy a Bach-korszak idején milyen módon igyekeztek
a gyógyezertár•tulajdonosok bizonyítani gyógyezertáruk reáljogát.
Galla Emil gyógyszerész l86l-ben Bártf áról került Kecskemétre és három évig volt
ennek a patikának a

bérlője,

majd

Molnár János
Molnár Pál
Nagy Bertalan
id. Tóth István

és végül fia

Tóth I$~;;\J.-t.ot~ák a-pa'!:ika -tula;j.aon ás bérle-

ti jogát 1950-ig. Államosításkor a Gyógyszertár

Nem~

zeti Vállalat a 12/8-as számmal jelölte, majd 1952ben felszámolta.

-
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Mátyás király gyógyszertár
182l. /reálj og/
Kecskemét második gyógyszertárának alapitása majdnem
egy századot váratott magára. Alapitója Hajagos András gyógyszerész volt.
Kecskeméten 1810-ben megalakult a Vároeépitési és
Szabályozási Bizottság, mely szem

előtt

tartotta a

lakosság jobb ellátását, kényelmét és tüz- és vagyon•
biztonságát.
A Helytartótanácshoz felterjesztett patika létesitési folyamodványban a városi tanács már az el6bbiek
figyelembe vételével kérte és kapta is meg a gyógyszertár felállitásának engedélyét. Az engedélyezési
feltételek közt szerepelt:
"Az által, hogy patikája a város belsejében marad a távol lakó lakósok is sáros
tavaszi

időkben ••• és

nak éjjeli

időben

őszi,

téli és

akiknek szükségét a Patiká-

való megkereeésit szükségessé

teszik, a Város belsejében mindenkor nagyobb bátorsággal jöhetnek •••
- A Patika Orvosi Szereket inkább használó Lakósok
a város belseje körül laknak, valamint szinte az
Orvosok és bábáskodók is.
- A város

belsejétől

távolabb

lévő hel~·eken

a Lskó-

- _________ ____JOQ~aik__náddallévsn--f-edv-e..-.-..-az---érdekelt

Eclésia épületjében már mind biztos, mind

tűzi

J_____________________•

1

1

-
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v,eszedelem ellen is Patikája bátorságos helyet
•

nyer ••• „ /89/ •
Hajagos gyógyszertárát 1837-ben eladta Mollik Oózsefnek, majd itt is a tulajdonosok sora váltotta egymást.
Angyal Antal
Schefteik István
Machleid

.~lajos,

akihez 1853•ban került a gyógy-

szertár, amikor annak gyökös voltát a polgármesterrel igazoltatni kellett. Machleid 1887ben már egy

jólmenő

gyógyszertárat adott el

Farkas Ignác iszáki gyógyszerésznek. Farkas Ignác
elismert szaktudással és üzleti érzékkel fejlesztette tovább a gyógyszertárat. Farkas
gyógyszerész több mint fél évszázadig volt
Kecskemét minden uj iránt
dő

egyénisége, az

első

érdeklődő

kiemelke-

autótulajdonoea a vá-

rosnak. Rangos gyógyszertárának értékes
torzatát mutatja az
Ez

s.

bu~

sz. ábrán látható kép.

a butorzat kisebb-nagyobb veszteséggel

fennmaradt és jelenleg a kecskeméti 12/lO•es
gyógyszertárban található.
A gyógyszertárat késéíbb fiával együtt vezette, majd
annak halálakor bérbe adta Skultéty Oózsef gyógyszerésznek, aki 1944-ben Farkas Ignác halála után annak
családjától meg is vásárolta. Államositásra az

ő

tu-

-
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laj donából került. Helyén jelenleg a megye legna-

gyobb forgalmu gyógyszertára

működik.

Mátyás király gvósyszertár butorzatának
réslete az .1660-as
évekből

1

s.

ez. ábra

l
-
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Szen tlélek gyóg yszer tár
l84h /szem élyjo g/
A város harmadik gyóg yszer tárát 26 év mulva 1847- ben
aatla y ~ános állit otta fel. Abban az időben Kecske•
mét város ára a polgá ri átala kulás jellemző és a re•
formkor kultu rális felle ndülé se ie érződött. Itt alakult meg a vidék ele5 kaszi nója, megn yitott ák a város
ele5 nyomdáját és l83l•től a nagy multu refor mátu s
közép iskol a
Batla y

főiskolává fejlődött.

~ános

által kérel meze tt harmadik gyóg yszer tár
létesitéséről és főleg elhelyezkedéséről
a váro si ta•

nács és helyb éli gyóg yszer észek közt némi "vita "
folyt .• A "Kir. Hely tartó Tanács és Tette s Megye" ugy
rend elkez ett, hogy a harmadik gyóg yszer tár a belp iaczon a Rom. Cath. Egyház közép boltj ai helyé n a Vá•
roshá za át ellen ében " állita eeon fel.
" •••Minthogy Városunkban az össze s keres kedés még
csak egyed ül a belső piacz on létez ik, egyéb kelen döeégben itt ponto eulvá n össze napon ként a legna gyobb
nép forga lom és a lakos ság

tehetősebb

része éppen e

tájat és körü lit lakvá n, a külső város okban lakos
szegé nyebb soreu népo aztál y, amidőn orvos i szerr e
van szüks ége, nagyobb részb en előbb a bel piecz on
elado tt gabona vagy más vagyo nából nyert pénzén kén-- --fel en azt

beszerezni~

deorv os-Ür ak-ké nyeim ükre vá-

-
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lasztott lakásaik is mind a belpiacz/I/ közelében
esvén, ez is eléggé tanusitani látS%ik, azt minthogy
előbb

minden aulyoe beteghez orvos szükséges, hogy

a megkivántató gyógyirral élhessen és hogy a közönség egészségi állapotára felügyeldk s az orvosi szerek kiszolgáltatói leginkább akkor vannak a közönség
kényelmére rendelve, middn azokat minden lakó a Város közepén egyarányu távolságra találja •• mely határozat • „." /90/.
Ugyanakkor Angyal Antal és

~uhász

Sándor helybeli

gyógyszerész Urak folyamcdvánnyal fordultak a Városi
Tanácshoz:

„ ••• ezen harmadik patika is a piaczon állitatnék
fel ••• ée ha illy közel állitatik fel, akkor ez
az 6 msgrontásukkal történne ••• ugyan ezért ez uj
patikának a bal piaczon leen66 felállitása ellen
ünnepélyesen ellent mondanak" /91/.
A tanács kitartott eredeti elhatározása mellett,
mondván:
"a gyógyszertárak

kelendősége

nem a helyzetük,

hanem az orvosok, a nép bizodalma s a gyógyszerész maga jó alkalmazásától feltételeztetvén, a

~1

folyamodók ellentmondása figyelembe vehetd nem
lévén, ••• „ /91/.

---- ----- -~--v.ttak utan varhatovort; hogy nem nágy örömmel fo-
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9adták az u3 kollegét. Batlay igyekezett elfogadtat•
n1 magét. de ez végül :l.e a pat:l.ka uj tulajdono~uinál

valóiault meg, ugyanis l§§!t=ben f:!lj]dtej, Kát;pl.Jr gyógy•
szeréez vette me9 e gyógyszertárat„
A

e.

$%.

ábra Keeekemát

Fő

terét mutatja az lSOO•ae

években a város harmadik .pat.tkájával. amely a kl&pen
a "városházával átellenben" nyillel megjelólt épület-

ben helyezkedik el.

szertár Hendtel személyével é vároeban irényit6 eze„
rephez jutott.

Handtel Károly lS39-ben Pesten szerezte diplomá ját.
Kapcsol atát a pesti gyógysz erészekk el később is
fenn tartotta . Schédy Gyógyezeré$Z1 Het1lap -jánál
szakir61 tevéken ységet fejtett ki és részt vett országos szinten a gyógysz erész közéletb en.

ő

vitte

1864-ben személy esen l<ocianovich :József gyöngyö si
gyógysz erésszel együtt a magyar gyógysz erészi kar
kérvény ét Bécsbe az Udvarhoz /92/. A kérelem a személyjogu gyógysz ertárak hátrányo e helyzet ét kérte
felszám olni. Küldetés ük végsöeo ron eredmén nyel járt
/92/.

Folyama tos, szakmát

előbbre vivő

tevékeny ségének so-

ronköve tkezö állomása ként részt vett az 1865-66 . években készült Egészsé gügyi törvény javaslat öeszeál litáeában /93/.
Az 1871-be n megjele nt I. Magyar Gyógyszerkönyv, majd
az l876•ban kiadott XIV. KözagészségGgyi törvény sok
pozitiv változá st eredmén yezett, de gyakorl ati tennivaló még sok maradt.
Handtal lS86•ban országo s mozgalmat kezdemé nyezett a
kuruzsl ás és titkos szerek árusitáe a ellen.
Gyógysz erészi tevékeny ségén kivül

jelentős

kecskeá é-

ti vonatko zásu közélet i tevéken ységet is folytat ott.
A "homok hősei" közt a futóhomok megköté eével első
ként foglalk ozott, ezt a munkát nyomdokában nagy hir•

néw el foly tatta utód a, Katona Zsigmond gyóg yeze rész .
A gyóg ysze rtár tula ldon •vál tása 1867 -ben volt •
Katona Zsigmond szakmai ée köz élet i tevé keny ségé nek mél tatá eára több olda las leir ás eem lenn e elegendő. Néhányat fels orol ás jelle güe
n eml itve : tudományos kuta tói tevé keny sége eorá n a casc ara sagrada -val fogl alko zott , Mag yaro rszá gi Gyó gysz erés z
E,gylet alep itásá ban való rész véte le jelentős, számos közlemény jele nt meg szőlőfajták meg bono sitásába n, Math iász .Ján ossa l együ tt dolg ozot t a lielv é•
ciai Szőlőszövetkezet és a később róla elne veze tt
"Ka tona telep " meg alap itója stb. /94 /.
A szen tléle k gyóg ysze rtár az ő tula jdon ában érte
meg első átkö ltöz éeét . ezut án még 1915 -ben és 1926 ban is átte lepi tésr e kerü lt. A 7. ez. ábrá t mod ellként mutatom be, mive l a vizs gált gyóg ysze rtára k
nagy több ségé nél gyak ori jele nség volt e tele pülé sen belü li hely vált ozta tás váro sren dezé s vagy megfelelőbb

körülmények kere sése mia tt. A Szen tléle k
gyóg ysze rtár első átkö ltöz ésén ek oka is váro sköz pont
rend ezés e volt . A gyóg ysze rtár 1895 . augu sztu s l-én
/Lec hner ödön álta l terv eze tt/ uj kecs kem éti váro sháza Szen tháro mság szob or felőli déli sark ára költő•
zött . Ennek tudh ató be, hogy l969 •ben a Magyar Gyóg
y·--- ---·----- ----·
__ _
„---·----,-~--~·-··-

·--~""
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ezeré•eti Tárl!u•sás a VároeháU é?Qleté,,.k ~ a

aarkán m;ilyute el a város na9)'n111'ril 9y69yezer9a.,..
nek e111léktábláját, amely az alábbi $:5vegse1 h.trdeti érdli'lmett :
".Kiemelked6 gyógyszerészi mimkéesé9a mellett
nevéhez fi.izl:idik az országos Iparmi.itérlat
megrendezése 1872-ben, a környék futóhomok•
jánek betelepitése a helvéciai SZ6ll:lszövet•
kezetnek és a róla elnevezett Katonatelepnek megalapitáea is.''.
A VÁROS BELSÖ TERÜLETE

"szentlélek"
Pliltika
elhelyezkedáee
I. l8115•ig
11. 1915-ig
III.l9lS•l93u•ig
IV. jelenlegi
helye

1. sz.o ábra
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Katona Zsigmond még életében átruházta patikáját
Zsigmond nevü fiára, majd annak halála után, gondnok gyógyszerészek vezették a gyógyszertárat, mig
l926„ban Katona Margit /id. Katona Zsigmond unoká•
ja/ gyógyszerész át nem vette a családi gyógyszertár vezetését. Katona Margit 1923... ban kapott gyógyszerészi .oklevelet s budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen.
l950•ben Töle került s gyógyszertár állami tulajdonba, amit la/ll-es számon soroltak be az akkor
már Bács-Kiskun megye gyógyszertárai közé.
A kiegyezés utáni évtizedekben eokat
város. Kecskemét lakossága l867•ben

fejlődött

so.ooo

a

f6 volt.

Negyedik gyógyszertárának felállitáeát a város lakossága határozta el és a jogviszony elnyerésére
1886-ban pályázatot :1.rt ki.
Isteni Gondviselés

qyóay~zertár

l88h/személyjog/

Az 1886-ban engedélyezett gyógyszertárat 1887-ben
Bódogh Ferenc gyógyszerész alapitotta és a város

al~

só rászán a Csongrádi nagy utcában állitották fel.
1892-ben áttelepitették az ugyancsak Csongrádi utca 1. szám alá, ahol ma is müködik.
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Bódogh Ferenc l9ll-ben Horváth
1919

őszén

Ernőnek,

majd az

székely Sándornak adta el.

Székely Sándor Gácsról került Kecskemétre, mint
ahogy ezt magán-levelezésének fotókóp:!.ájából olvashatjuk:
''Ceontváty bizony

elódőm

volt Gácson, tlíle vet•

tem a patikát, házat, birtokát és sok-sok akko•
riban lomnak tartott holmiját, vásznát, képeit,
Én menekülés szerűen jöttem el Gáceról és az ott
hagyott nagy

tömegből,

utólag csak kis hányadát

tudtam megkapni, •• 1943. VI. 20. "/95/.
Székely Sándor a patika vezetésén

kivűl

aktiv köz-

élet.:!. tevékenységet is folytatott. Nevéhez

fűződik

a l<ecskeméti Hitelszövetkezet:!. Bank alapitása, aminek egyik fö részvényeae éa igazgatósági tagja volt.
A hitleri faeiazta rendeletek következményeit székely Sándor sem tudta elkerülni. Internálták,

o

azonban azon kevesek közé tartozott 1 akik különös
szerencse révén tulélték a meghurcoltatást ée visz•
ezatért Kecskemétre. 1946-ban átvette gyógyszertárát a Felcs:!.ki testvérpártól, akik távolléte alatt
megbizhatóan

működtették.

Az államositáskor 12/l. megjelölést kapott, a ma is

ugyanazon a helyen müködik.

l ___________________
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Megváltó gyógyszertár
1904./személyjog/
Kecskemét ötödik gyógyszertárának létesitésére a jo•
g<Jt 1904-ben Katona József kapta meg /id. Katona
Zsigmond fia, Katona Zsigmond testvére/. Az alapitó
által jól felszerelt gyógyszertárat azonban rövid öt
év után volt segédjének, Csorba János gyógyszerész•
nek adta el, aki

l9~·ben

öccsére, Csorba Pál gyógy-

szerészre iretta át. A második világháboru ideje
alatt Podányi János, mint gondnok kezelte a gyógyszertárat. Allamos:i. tá.skor a 12/!5. megjelölést kapta,
majd 1969-ben megszüntették.
Az alapitó Katona Oózsaf személyéhez visszatérve,

Katona József a családi hagyományokhoz méltóan nagy
ambicióval kezdte meg gyógyszerészi pályafutását, de
a sok nehézség ée egyetlen lányának elvesztése miatt
feladta hivatását• Figyelme az irodalom.• a képz6müvészet és a gazdálkodás faló fordult. Mi.lvészet pár•
toló cikkeinek egész sorát találhatjuk az akkori lapokban. szakmai, igen értékes feljegyzéseit, amit
nem a nyilvánosságnak, hanem a népes család tagjainak emlékül szánt Naplójából ismerhetjük meg. Gyógyszerészi tevékenységének rövid

időszakában

kapták

meg a kecskeméti gyógyszerészek az engedélyt arra,
---··-····-···-··-···

1

1

hogy l90ü-julius
----- -------

----------

l-től

felváltva tartsanak gyógy-

...
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szertár41l.kban va$árnli\p:i.

-

111unke~űnetet.

&::rröl kétlzült másolatot mutetou be a

s.

ez. ábrán.

Gyógyszertárak vasárnapi munkaszüneti
engedélye.
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A kecskeméti gyógyszerészek E.mbE.rségesebb munk1időéri:
fol;na:ott h~rc1 egy1K eredmén7ének hirdetménye
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Kecskemét városában az ötödik gyógyszertár után a
xx. század

első

felében egymásután még hat gyógy-

szertárat állitottak fel /1907, 1911, 1913, 1922,
1927, 1927/. Ez a megnövekedett gyógyszertár szám
e közegészségügy tagadhatatlan

fejlődésének

lehe-

tett a következménye. Az ellátás kiszélesedése a
elhelyezkedéséből

gyógyszertárak városon belüli

is

látható.
Kigyó Gyógyszertár
190~

A hatodik "Kigyó"
város

vezetősége

/személyjogu/

elnevezésű

gyógyszertár jogáért a

l907•ben folyamodott a belügyminisz•

terhez. Alapitója Zimay Pál gyógyszerész volt. A jog
elnyerésére öt gyógyszerész pályázott, hogy milyen
volt s küzdelem egy kecskeméti hetilap 1907. november 3,..i számában a

következő

cikk jelent meg :

"értesülésünk szerint a pályázók közül dr. Bakoe
Nándor

hódmezővásárhelyi

gyógyszerész azt e pro•

pozitiót tette a közigazgatási bizottságnak, hogy
az esetre ha a 6. gyógyszertárat

ő

kapja meg. kö•

telezi magát városunkban egy tápszervizegálati
laboratóriumot felállitani, mely ingyenesen állna a város szolgálatára ••• "
Bakos ajánlata ugy látszik nem nyert fogadtatásra,
mert a huez szavazoJ:apon- neví!f-egyijltef-aeílcazerepelt.
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lS szavazattal Zimay Pál budapesti gyógyszerész
nyert.
A "Kigyó" gyógyszertár a NagykéSröei utca 12. sz.
házban a auda:l. utca sarkán nyilott meg, emit 1942ben unokaöccsére, Zimay l.áezlóra íratott az alapító. l950•ben 12/2. ez.-mal került nyilvántartásba.
Szent Erzsébet gyógyszertár
1911. /személyjogu/
l9ll•ben állitották fel a város hetedik gyógyszer•
tárát Szent Erzsébet néven. Alapítási jogot az

előb

bi pályázatkor kiesett /akkor 2 szavazatot kapott/
Karczag l.éSrinc kecskeméti gyógyszerész kapta meg.
A gyógyszertár helyét e város déli részének a "l!luszáj" és a "Rávágy" tér lakóinak ellátására jelölték ki a Mezei és Horváth Döme utca sarkán. A kée6bbiekben Siklósi Henrik, majd 1950-ig Bács Béla
gyógysze.részek voltak a tulajdonosok.
Rák6cgi 9yógy1zertár
1913.

/személyjogu/

Kecskeméten ujabb gyógyszertár létesitésére csak
1913-ban volt

lehetőség.

Jogot or. Dömötör István

kapta meg, ak1 1924-ben társként /tulajdont megosztva/ magamellé vette Kemény Gyula gyógyszerészt, aki
------------

----------

-

-------

- ·-

-
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viszont részét néhány év után eladta Szabó Gyulának.
l93S•ban a társak most már együtte sen tovább adták
a gyógysz ertárat André Lászlón ak. André László fele„
sége szintén gyógysz erész volt, Báes Béla, Nóra nevo
lánya. A gyógysz ertár az államos itáeig a gyógysz erész házaspá r-tulajd ona volt. ez a Rákóczi ut 2. sz.
alatti gyógysz ertár az államos itáskor 12/6. megjelö •
lést kapta.
szent István király gyógysz ertár
1922. /személ yjogu/
Kecskemét állandó fejl6dés ével együtt járt, hogy egyre több értelmi ségi foglalko zásu teleped ett le a vá•
rosban. t<ertes viil.laaz ero, családi házakat épitette k
és igy jött létre a város északny ugati részén az ugynevezet t villaneg yed. ennek az uj települ ési résznek
a gyógysz er-ellát ására kapta a gyógysz ertár jogot
1922. március 22•én Pauli Péter gyógysz erész. A gyógyszertár at az akkori Nagy•Budai /ma Oókai/ ut 27. sz.
alatt a Kis•Bud ai utcával összeto rkolló sarokház ban
állitott a fel.
Berende zése tölgyfa butorza t volt, ami a háboru alatt
elpuszt ult. 1946-ban teljesen üres falak között kezdte meg ujra müködés ét. l94S•ba n készült az uj diófa
butorza ta.

1950-ben 12/9. ezámjel öléesel került ny1l•

1

-
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vántartásba és jelenleg is az eredeti helyén müködik.
A gyógyszertár egészen az államoaitási g a Pauli család tulajdonát képezte. 1949. januárjában, Pauli Péter halála után a gyógyszertár

haszonélvezője

az öz-

vegy volt, aki szintén gyógyszerész i vég:tetteégge l
rendEilkezett.

A gyógyszertár

felelős vezetői teendő

it veje, dr. Pataki Mihály gyógyszerész látta el.
l930•as

évektől

gyógyszerész segédeket alkalmaznak,

1930-ban Kovács Kálmán gyógyszerész t, l946•ban subert Aurél gyógyszerész t. A gyógyszertár gyakornokai
voltak: Lázár

~enő,

André László és Pauli Valéria

/96/.

Magyarok Nagya.sszonya gyógyszertár
1927. /ezemélyjogu /
1927. októberében nyitotta meg a "Magyarok Nagyaszszonya" elnevezésü gyógyszertár át Szabó László. Ez
a most már tizedik gyógyszertár a városnak Széktó
felőli,

délnyugati részét, az ugynavezett Mária vá-

rost látta el 'gyógyszerek kel.
A mindvégig csendes, de jóhirü patikát 1949-ben
- egy évvel hamarabb mint a többit - államositott ák,
megjelölése 12/3. szám.

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.........„„„....„.
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Sla;ent !..ászló syó sye zer tár
192 7. /ez em ély jog u/
Kecskemét tiz ene gye dik gyó gys zer tár
ána k me gny itá sáról a Kecskeméti Közlöny 192 7. decem
beri száma igy
ir:

\
1

\
1

"Uj gyó gys zer tár a Kurucz tér en . För
d6s La jos
sze nt Lás zló hoz cim zet t gyó gy$ Zer tár
a dr. Tas sy
józ sef tis zti f6o rvo s el6 irt viz sgá
lat ain ak megejt ése utá n a mai nap pal me gny ilt"
/97 /.
Az ala pit ó För d6s Laj os gyó
gys zer éss zel a vár os is•
mét egy nag ytu dáe u, teh ets ége s szakem
b&rt ny ert .
Mint a Pes t megye dé li ker üle tén ek
adó köz öes égi elnök ét bev ála szt ott ák az Or$Zágos Gy
ógyezsrész Eg yle t
vez atö ség ébe . Me gbe csü lt tag ja vo lt
a Magyar Fe lta lál ók Ors zág os Eg yes üle tén ek, a Ma
gyar Esz per ant ó
Szö vet ség nek iet Több tal álm ány a vo
lt pl: a:z "akt:!.v
isz ap" és az orv osi vélemények sze rin
t is ige n elism ert "in sul in pó tló cse ppe k".
Gy ógy sze rtá rát 1944-ben bom ba- tal ála
t ért e. A romok
köz ül kiá sot t fel sze rel ésé ve l azonba
n hamarosan megkez dte ism ét a munkát. 1948-ban vá rat
lan hal ála utá n
özvegye Sze kér Endre gyó gys zer ész nek
bér be adt a a patik át, am it 1950-ben 12/ lO- ee számo
n áll am osi tot tak .
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Ki s k u n f é l e 9 y h á z a

1
\

Kiskunság másik cen tru ma Ki sku nfé
leg yh áza vo lt. Ki s•
ku nfé leg yh áza ké tsz er tel ap ült vá
ros . A XI II. ez .ban a kunok ala pit ott ák a vá ros éez
ak •ke let re eső
rés zé t. A tel ep ülé s fejlődését a
tör ök pu szt itá s állit ctl a meg. A tör ök me gje len ése utá
ni 200 éve t pu szta Fél egy ház a néven em lit i a tör tén
ele m. A mai Fé l•
egyháza ala pit áe a a jás zku n főkapi
tány Almássy ~ános
nevéhez fU zöd ik. ő tel ep ite tte le
174 2-4 3-b an ujr a a
kun és jás z csa lád ok at. l77 4•b en
Mária Te réz ia mezövá roe i ran gra em elt e /53 /. őrmény
kereskedők let ele •
ped éeé vel , ak ike t a vár osb an va llá
suk mi att gör ögö knek nev ezt ek el , me gin du lt a ker esk
ede lem . A vá ros
bo lth ely ieé gek lét ee ité sév el ee git
ett e let ele pe dé süke t. Az első pa tik ah áza t is az ug
yn eve zet t görög bo l•
tok me lle tt lét es ite tté k. Err e von
atk ozó bej egy zés
tal álh ató a kis ku nfé leg yh ázi Le vé
ltá r egy ik jegyző
könyvében:
"Anno 181 9. dia 7. j ul i.
Ige n szü ksé ges nek tar tja e tan ác s,
hogy nép es vá rosunkban va lah ára egy Pa tik a fel
áll ita tna ••• ez
utt al elh atá roz tat ik, hogy a munká
ba veendő Ki ss
Kortsma fel áll itá ea utá n egy alk alm
ato s Pa tik a
Ép üle t ké szi tte sse n el ••• edd ig is
ped ig az In stán s Patikárius_tJ!na~ ••• eiJ.kalJ11st
o.snak~tal.ált ,he ly

J.
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Ferenc tulajdona. Bálind Ferenc az uj helyre költöztetett patikát 1922-ben Gellér Jánosnak adta el.
1944-től l<ovács Ernő mint feieléís vezető müködtette

a gyógyszertárat az államositásig, amikor 12/55.
számmal vették nyilvántartásba.
szent Istyán gyógyszertár
1894. /személyjogu/
A harmadik gyógyszertárat 1894-ben Lorbeer Vilmos alapitotta. Tóth József a századfordulón vásárolta meg a
gyógyszertárat és az államoeitásig az ő tulajdonát képezte. 1950. után megszPntették ezt a gyógyszertárat.
Páduai Szent Antal syógyszertár
1904. /személyjogu/
A város negyedik gyógyszertárát 1904-ben Hazslinszky
István állitotta fel. Egyszerű festett puha fa butorzattal ée gyönyörű edényzettel. 1906-tól Thury Dénes
tulajdona. Akinek halála után a család 1921-ig kezellSkkel vezetteti a gyógyszertárat, majd azt 1921-ben
az elhunyt fia Thury Andor veszi át. Allamositásra is
az ő kezéből került, 12/54. számmal.

j
l
-1

. 1

.1

Megváltó gyógyszertár
1916.

/személyjogu/

r
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Negváltó néven. Tarjányi Jánoe k:i.ekunfélegyhá<ti

ezű•

latésü gy69yezeréez. A város egéezségügy:i. fejl6dáeá•
ért sokat tevékenykedett. Aa általa alapitott gyógyszertár az államoeitáe után mint ügyeletes 9yó9yezertár 12/53. megjelöléeeel

működött

i!éZUI!! $Z:1W _,

ée

működik

ma ie.

9'l§llYSEl[léC

1934. /ezemélyjogu/
Oéz:ue ezive 9yó9yezertár volt a város hatodik gyógy•

szertára. amit Táby JáZeef QYógyuerdez alapitotta.
A

patikát el6bb a Ceongrádi utcában, lilajd a ;Jókai ut-

ca sarkán helyzeték el. K:i.e patika volt, alig három
helyiséggel. Felszabaduláskor mint elhagyott gyógy•
szertár állami

kez~léebe

ksrOlt. 1<$Zelöje Bálint Gá-

bor gyógy$i:eréez volt. l950·ben a patikát me9ezüntették.
Aa 6 ktekunfélegyhá%1 gy6gyexertár elhelyezkedését

az 5. ez. térkép mutatja. i"l&gállapitható,
hogy Kecskeméthez hasonlóan itt is a

vároa~központi

elhelyezkedés volt á jelle11Ut6.

1

1

...„„.1..................„„„„„„„„...

r
'[

„

S4

-

KISKUNFÉLEGYHÁZA

1
F Kiskunfé egy háza

86 . Mórn F_ere'"';
0

Múzeum
82. Kiskunyúház
b4
V
ároor
T
------ -- "" ..&".
- y·temploru
85
S!trlóa_______

.
-------

-&<Oo-93

szülőháza

87
Kálvána
· Hird ··-·
88 ..· Várom
6

........

~ ~~á,':Jl'L~k..

'V·1
1

-

!S..,i e k u

85
t1

h a l a e

Kisk unha las 6si telep ülés . IV. Béla a uuna •Tisz a közéne k ezt a terü leté t jel6 lte Id. a kunok letel epül ésére és 1269 -ben kivá ltság aika t is bizt osit otta . A
török hadak azonban jófor mán megs emlll isitet ték a várost . A hódo ltság után lassa n vissz asziv árgó lako sság állat teny észt ésre rend ezke dett be, megs zerve zték
az ugyn evez ett pera sztvá rmeg yét, ahol sajá t védelmüket prim itiv harc i eszk özök kel foko ssal, karik ásos torr al oldo tták meg. Mária Teré zia ismé t vissz a-ad •
ja a váro s előjogait és megindul e fajl6 déa. Egés zségü gyi ellá tásá ról megmaradt első felje gyzé s Szul ykó Jáno s orvo s pana száró l szól :
szuly kó dokt or lSOO•ban pana szt tett a taná csná l,
eérel mezv e a kisku n lako sság közö mbös ségét , ami .miatt nem fizet ödik ki egy gyóg ysze rtár felá llitá sa.
Java solta , hogy a váro s Peet röl 200• 300, • Ft-é rt ho•
zasso n gyóg ysze rt, amit ő majd némi hasz onna l árue itana .
1805 . augu sztu8 23-á n a Tanács szemére vete tte Szul y-

kó dokt orna k, hogy a kért és megadott 200, - Ft•o t nem
tudt.a viss zafi zetn i, ezér t most már haso nló kéré seit
egyszerűen viss zaut asito tták /99/ .
Mindebből kitűnik,

lf:lOO-as években

hogy Kisk unha las környékén az

nem_lehet.ett~200.~fw-4..ntér~ékii

gyóg y-

-
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szert eladni, ezért is nem akadt csak l8l7•ben vállalkozó patika alapitásra.
Gondyiselés gyógyszertár
l8l7. /reáljogu/
első

Az

halasi gyógyszertár alepitója Novák

Rezső

v,

Rudolf gyógyszerész volt /mindkét keresztnév megta•
lálhat6 a feljegyzéseknél/. A gyógyszertár nevét 1890től

"Isteni gondviselés"-re változtatták. Az államosi•

tásig több tulajdonoa,

bérlő

és

kezelő

váltotta egy-

mást s
l922•tf.Sl tulajdonos: a bácstopolyai Takarékpénztár
Mikes Ferenc,

kezelője:

1927•től

már Mikes Ferenc is társtulajdonos és ekkor a patika
bérlője

1936-ban uj
1945-től

kéaőbb bérlője.

bérlője:

Árvay Károly

van: Tomory Elemér személyében.

uj tulajdonos: a Debreceni Reformátue Egyház
haszonélvezője:
bérlője:

özv. Mikes Ferencné,

Tomory Elemér gyógyszerész.

Az államositás után megszüntették.

Maoyar korona oyógyezertér
1887. /személyjogu/
Alapitója Kriegner Kálmán gyógyszerész volt. Az 1922as Gyógyszerészek Zsebnaptárának adata szerint már
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Rácz János e tulajdonos, aki egészen ez államositásig vezette a gyógyszertárat.
A gyógyszertar l950•ben "' 12/60. jelzéssel került
nyilvántartásba.
szent I§tván Király gyógyszertár
1904. /személyjogu/
Czurde Vilmos alapitotta. Akinek a nevéhez füzödik a
halasi Sós•tó vizének elemzése és haeznositása. 1943tól Czurda Rezső a tulajdonos, eki Árvay Károly bérlővel

müködtette e gyógyszertárat.

Államositáa után 12/62. jelzéssel sorolták a megyei
gyógyszertárak közé.
II. Rákóczi Ferenc gyógyszertár
1913. /ezemélyjoguj
A város negyedik patikáját Szekér József alapitotta.
Szekér József 1940-ben l<arlovezky Géza emlékérmet kapott 60 éves gyógyezeréezi tevékenységéért. 1947-ben
a patika tulajdonosa özv. Szekér Józsefné, aki Rabstein Imre gyógyszerészre bizta a gyógyszertár vezetését.
Allamoeitáakor 12/6~. számmal jelólték, majd megszüntették a gyógysz:ertárat.

-

88

Kigyó gyógvszertár
1923. /ezemélyjogu/
Makay Károly az alapitó gyógyszerész. Az államositásig az ő tulajdonát képezte. 1950. után megazünt
a gyógyszertár /lOO/.
Kiskunhalas öt gyógyszertárának városon belüli elhelyezkedését a 6. sz. térkép mutatja, ami szerint
megállepitható, hogy a gyógyszertárak itt is a városközpontban, az orvosi rendel6k közelében helyezkednek el.

•

gyógyeaertárak

'!
1

l
1

„

1
1
1

90

-

2.1 .2. Kis kun ság köz ség i tele pül ése ine k gyó
gys zer-

Ku n s z e n
Nádor

t

mi

k l 6 s

9yó 9ys zert ár

160 2. /eze mél yjo gu, majd l85 8•t6 l reá ljog u/
Kun szen tmik lós

első

gyó gys zer tárá t 180 2-be n ala pít otta szem élyj ogo n Tót h Fer enc . Hel ála után
Herdy György
gon dno kké nt vez ette a has zon élve zetb a ker
ült gyó gy•
sze rtár at, 183 4-ig ami kor a vol t tula jdo nos
fia , Tóth
Zsigmond vet te át. Tóth Zsigmond 185 8-ba n
csá szá rjá•
rás alka lmá val, Jász beré nyb en esz köz ölte
ki a pat ika
reá ljog át, ami t "Ő Fel ség e Fer enc z ~ózsef
ezen jog a
legk egy elm eseb ben ado mán yoz ott. u Igy ker ült
be tév e•
sen az irod alom ba 185 8, min t ala pitá si év.
l80 2•té íl nyo lcva n éven át vol t a Tót h csa
lád tul ajdona az időközben fel uji tot t gyó gys zer tár.
Tőlük vet te meg l862 •ben Sch ulek Bél a gyó gys zeré sz.
A Nádor pat ika a későbbiekben több tula jdo
nos vál tás•
eal mük ödö tt. Áll amo sítá sko r Maj or Istv án
tula jdo nát
kép ezte . 195 0-be n meg szü ntet ték.

Magyar koro na gyó gys zert ár
192 9. /sze mél yjo gu/

A kun szen tmi kló si más odik pat iká t l929 •ben
eng edé lyez ték és 193 0. feb ruá r 14- én nyi tott ák meg.
Ala pitó ja és

i
1

\

-
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egye tlen tula jdon osa Bern áth Pál gyóg ysze rész volt .
Álla mos itás után ezt a gyó gysz ertá rat tart ottá k fenn
,
12/6 6. jelz ésse l ellá tva /102 /.

I z s á k
1426 -oe okle vél Izsá kegy háza néven szer epe lteti a
közs éget . A közs ég érde mleg es fejlődéséről annak ellené re, hogy a törö kök mag kimé lték, csak a szat már i
béke után lehe t besz élni . A közs ég gazd aság i hely zetét a

később

kibo ntak ozó kert gazd álko dás,

szőlő-te

lepi tés nagyban meg hatá rozt a.
Megváltó gyóg ysze rtár
1634 . /eze mély jogu /
Az

első

izsá ki gyóg ysze rtár alap itój a Horánszky Istv án
gyóg ysze rész volt „ Horánszky után soro zato s tula jdon
os

vált ás köv etke zett :
1868 -ban Csil lag
l873 •ban

Cser nyus

~ózsef

a tula jdon os

Dezső

a tula jdon os

1875 -ben

1

1
1

SZil árdf y Káro ly a tula jdon os
1879 - 1680 -ban nem szer epel az orsz ágos nyil ván tartásb an az iaaá ki Meg váltó gyóg ysze rtár
1881 -bsn a tula jdon os szin tén ninc s felt ünte tve: N.N.
1682-től

Fark as Igná c a

későbbi

kecs kem éti gyóg y•

szer tár tula jdon os birt oko lja •. Tőle vett e meg
1887 -ben Bart halo s Kálmán, aki gyóg ysze rész i tevé -
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ken ysé ge me lle tt sok at tet t a köz ség
fejlődéséért.
Az ő nev éhe z füződik Izs áko n a gaz dag
odá st

jelentő

Sár feh ér

szőlő

me gho noa itás a. Ebben segitőtársa vol
t
Kosztka Lás zló gyó gys zer ész is Ko sztk
a Lás zló tes t0
vér e vol t a később hir es festőmüvéssz
é let t Cso ntv áry Kosztka Tiv ada rna k.
Ba rth alo s Kálmán ala pit ott a a köz ség
i vil lan yte lep et.
tak aré kpé nzt árt és szo rga lma zta az uta
k ép ité sét .
Gy ógy sze rtár ét 191 8-b an bér be adt a,
majd 192 2-b en eladt a Bodor Ján osn ak. Bodor hal ála utá
n 1929-től Balog h Sán dor vez ett e a gyó gys zer tár at,
majd Bodor özveg yét fel esé gül ve tte .
A gyó gys zer tár at álla mo eitá sko r 12/ 38.
számmal jel ölték és áth ely ezt ék a másik 195 0-b en me
gsz ünt ete tt Pádua i Sze nt An tal gyó gys zer tár hel yis ége
ibe .
Pád uai sze nt An tal eyó gys zer tár
192 3.·/ sze mé lyj ogu /
A köz ség második gyó gys zer tár ára a jog
osi tvá nyt Bá tri
Fer enc gyó gys zer ész kap ta, tul ajd ont
árs a. ille tve ugy nev eze tt cse nde s tár sa Sze ker es Sán dor
gyó gys zer ész
vo lt. Sze ker es 192 8-b an me gve tte Bá tri
rés zét is és
saj át tul ajd onk ént egy edü l vez ett e a
pat iká t az áll amo sitá eig . 195 0-b en azt a gyó gys zer tár
at me gsz ünt et„
ték , hel yis ége ibe n vi~z:o_nt . ILl!l_á_!l~~ ~~g
y~zertárat he•
lye zté k el /10 3/.
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Jell egze tese n kun tele pülé s, aminek fejlődését termés zeti csap ások hátr álta tták . l746 •ban kole ra járvány , 1796.,.ban nagy tűzvész, 1838 -ban pedi g árvi z
pus ztit otta .
Iste ni sond viee lés gyóg ysze rtár
1847 . /sze mél yjog u/
Első

pati kájá nak alap itój a szem élyjo ggal Mar tino vics
Jáno s gyóg ysze rész volt . A gyó gysz ertá rat több tula
j•
donos és

bérlő

vált ás után álla mos itott ák 1950 -ben és
12/8 2. meg jelö lést kapt a.
A gyóg ysze rtár kiemelkedő keze löjé r6l, a közs ég neve
s
szü lött éröl , Rozsnyay Mátyás gyóg yeze réez röl itt is
mag kell emlé kezn i. 1862 -ben ő volt a Mar tino vics -féle gyóg yeze rtár kezelője. Rozsnyay csak rövi d időre
tért viss za Szab adsz állá sra, ered mén yes kuta tó, alko
tó munkáját a Toln a megyei Zombán és Aradon vége zte.
Szülőfalujában

emlé két a Bács -Kis kun megyei Taná cs
Gyó gysz ertá ri Köz pont ja, a Magyar Gyó gysz erés zeti Társasá g és a hely i Taná csi szer vek 1981 -ben köz téri szobor felá llitá sáv al örök itett ék meg.
A szob or képé t a 9. sz. ábra mut atja be.

-

94

-

§zabadszállási Rozsnyay Mátyás szobor

s •. ez„., ábra
1

-
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Remény gyógyszertár
1923. /személyjogu/
A második szabadszállási gyógyszertár felállitáeára
1923-ben került sor. Alapitóje és egyben tulajdonosa, 1950-ig egyedüli

vezetője

Venczel Lajos gyógy-

szerész volt.
Állemositás után megszüntették e gyógyszertárat.
Ke r e k e g y h á z a
~ászkerekegyháze,

A török

idők

Kunkerekegyháze néven is szerepelt.

alatt teljesen elpusztult, ceek 1858-ra

népesült be annyira, hogy önálló községként szerepeljen.
Szent Istvári... gyógyszertár
1694. /szemályjogu/
A gyógyszertár elapitójs Ruttkay Lajos gyógyszerész
volt. A gyógyszertár az államositásig a Ruttkay család tulajdonát képezte.

A család e gyógyszertárat

1907 - 1925 között bérbe adta, mig Ruttkay Ilona
gyógyszerészi diplomát szerzett •. 1926-tól

ő

vezette

a gyógyszertárat, melyet az áJlamO$itáskor 12/49.
számmal jelöltek.

-·~
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Megv áltó gyóg ysze rtár
1872 . /szem élyjo gu/
ókéc ske és Ujké cske két össz eépü lt közs ég, mely eket
Tisz akéc ske néven közi gazg atási lag egye sitet tek.
Mindkét közsé gben léte sült gyóg ysze rtár. Érde kessé ge
az alap itási évek nek, hogy az uj telep ülés hamarabb
isme rte fel a gyóg ysze rtár szük ségé t és hamarabb akadt alap itó Esse r Pál szem élyéb en, aki l872 •ben létesi tette a szem élyjo gu "Megváltó" gygg ysze rtára t
/104 /.
Magyar korona gyóg ysze rtáL
1915 . /szem élyjo gu/
Közel fél évsz ázad ra rá ókéc skén 1915 -ben Hann Henr ik
alap itott szin tén szem élyjo gu gyóg ysze rtára t "Magyar
koro na" elne vezé ssel.
1950 óta a két gyóg ysze rtár 12/8 8. és 12/8 9. megj elöléss el müködik 0

F9 l ö

ee

z á

.l l á s

Iste ni gond visel és gyóa ysze rtár
1887 . / f:i.ók gyóg yszer t ár/
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Ha tár áb an fe ltá rt sir ok na gy
kit erj ed és ü av ark or i te.,.
lep ülé sre uta lna k. Török időb
en a környező kis ku n
ter ül ete k he lys ég ei elp us ztu
lta k ée a sz éts zé led t
lak os ság jó ré sz t ide me ne kü
lt. Igy an ny ira be né pe se„
de tt, hogy 16 54 -be n bé rbe ve
tte a szo ms zéd os Ta bd i
és Sz öc si pu sz ták at. A tör ök
mi nt jó ad óz ó köz$,éget
kie me lte , de a jár vá ny ok és
az árv:l.z me gti ze de lte a
lak os sá go t.
Gy óg ys ze rtá ra

l887~től működik,

a sz ab ad sz áll ás i Martim :>v ics -fé le gy óg ys ze rtá r fió
kja ké nt ke zd ve , majd
ön áll ó gy óg ys ze rtá rk én t. Az
első tul ajd on os ró l
nem
ma rad t fenn ad at.
Ga lat a Lá szl ó gy óg ys ze rés z lev
ele sz er in t kb . 19 19 től 19 33 -ig Nagy Ká
lmáné vo lt a pa tik a, majd 19
33 tó l 19 35 -ig Dávid Ist vá né . Ak
itől Ga lat a Lá szl ó
"1 93 5. jci niu s l-é n ve tte meg
há zz al eg yü tt kb . 39 ,90 0
pengőért" 1950-:1.g ő vo
lt a gy óg ys ze rtá r tul ajd on os a
/1 05 /.
L a l o s mi z s e
La jos mi zse ne ve eg yr és zt a tör
tén elm i mu ltr a, má sré szt
a tel ep ül és i ös sz ete tts ég ér e
ut al . Mizse Kun Lá szl ó
ki rá ly uto lsó ná do ra vo lt. Ak
ine k a ne vé t vi se li az
eg yik pu sz ta Mi zse . A mai La
jos mi zse három. pu szt a eg ye sit és év e] jö tt létrs-r--Mizi:ra;--aenees-La.fos pu sz ták bó l.
Település-fejlődése
az 18 00 -as év ek re tehető.
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Sz ent Ist vá n kir ály syó gy sze rtá r
188 9. /sz em ély jog u/
Első

gy óg ysz ert árá t l88 9•b en Se xin ger
Ot tó ala pit otta, l<ét tul ajd on os -vá ltá s utá n 192
1-b en ve tte át a
gy óg ysz ert ára t Su ttin ge r Árpád gy
óg ysz eré sz és az
áll am osi tás ig az ő tul ajd on át ké
pe zte . Ez a gyó gysze rtá r ma rad t fen n 19 50 . utá n 12
/68 -as me gje löl ésse l.
Su ttin ge r Árpád laj osm izs ei szü
let ésü , kö zti szt ele tben áll ó ism ert sze mé lyi ség vo lt,
a kö zél etb en tár •
sad alm i és ku ltu rál is meg1nozdulá
sokban ek tiv an rés zt
ve tt.
Tu laj don ába n

lévő

gy óg ysz ert ár for gal ma kb . a három
szo ros a vo lt a másik laj osm izs ei
"Sz ent Ma rgi t" gyó gysze rtá r for gal má nál . A gy óg ysz ert
ár áll an dó lét szá ma
a tul ajd on oe gy óg ysz eré sz, egy lab
orá ns és egy tak aritónő vo lt. Időközönk
ént gy óg ysz eré ezs egé dek
, gy ako rnokok do lgo zta k még a gy óg ysz ert
árb an, ak ik főleg a
csa lád , rok ons ág vag y he lyb eli fia
tal gy óg ysz eré sze kből ke rül tek ki. 19 45
. utá n ren dsz ere sen alk alm azo tt
még egy gy óg ysz eré szs egé det is.
Sz ent Ma rgi t gy óg ysz ert ár
192 7. /sz em ély jog u/

_j__ __

1

!

1

.~-LHajvamizse

ma sod ík gy óg ysz ert árá t 192 7-b en
Németh Pé-
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ter ala pit ott a "Sz ent Ma rgit " név en, től
e vet te meg
193 9-b en Len gye l Laj os gyó gys zer ész , aki
ezt az állam osi tás ig működtette. Ezt a gyó gys zer
tára t 195 0.
utá n me gsz ünt etté k.

La k

i

t

e l e k

l<ecsksmét kül terü leté nek szá mít ott a fels
zab adu lási g„
Sze nt Imr e gyó gys zer tár
193 0. /sze me lyjo gu/
A gyó gys zer tára t Sik ari Kovács Mih ály
gyó gys zer ész
ala pit ott a és vez ette , majd 195 0-b en min
t öná lló köz ség gyó gys zer tárá t jeg yez ték fel , 12/ 70.
szá mm al.

He

t

é n y e g v h á z a

Gy ógy sze rtár at 194 9-b en, mint álla mi léte
sitm ény t kapot t. Első vezetéSje sza bó And rás - vol t
kat ona gyó gysze rés z - let t.
K

i

s k u n ma

j

s a

Köz épk ori tele pül és ami a törö k hód olts
ág ide jén tel jes en elp usz tul t. A XV III. szá zad der eká
n kez det t csa k
ben épe sül ni, eleő lak ói l74 5•b en tele ped
tek le az elpus ztu lt hat árb an. A las san ben épe eül t
tele pül és 183 5ban ors zág os és heti___v_ásárok-t.ar-t-ására-k~pott eng edé lyt
1

1
j

1
1'R

1
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l

~

ami
nek ,

erőteljes

len dül ete t ado tt tov ább i

elősegitette

fejlődésé

a gyó gys zert ár ala pitá sát is.

Meg vált ó gyó qxs zert ár
186 0. /sze mél yjo gu/
Az évk öny vek nyi lvá nta rtás a sze rint 185 2-be
n ela pitott ák. Ala pitá si időpont hely ese n 186 0,
igy az iro dalm i ada tok jav itás ra szo ruln ak. A tév es
ada tot
ifj . Csá brád y Ján os egy kor i maj sai /Ki sku
nma jsa/
gyó gys zeré sz biz ony itot ta be, ami kor Kis kun
maj sa,
mon ogr áfiá jána k meg irás ako r lev éltá ri kut
atás oka t
fol yta tot t.
Az ela pitá si év téve s meg jelö lésé nek oka
az vol t,
hog y 185 2-be n tett ék az első lép ése ket e
pat ika ala pitá sa érde kéb en. Erről egy köz gyü lési jeg
yzőkönyv
így ir: /18 52. szep tem ber 5./
" ••• a vár os jövőjét is sze mel ött tart va,
vala min t
a nép essé g egé szsé gi álla pot át is figy elem
be véve, két ren dsz er bél i nye resé g nyi lnék abb
ól, ha
egy pat ika a szü keé ges lek rész ekk el egy ütt
tsr vezt :et:n ék és fog ena tosi ttat nék ••• „ /10 6/.
185 3-be n ism ét szób a ker ül a pat ika ügy e.

„ ••• a taná cs neh ezm ény ezi, hog y jóle het már
a
terv rajz oka t is felt erje szt etté k a pat ika
épü dig nem érke zett meg ••• "

-

lül

A sok huza-vona után a gyógyszertár épülete elkószűlt és hogy ne álljon üresen a tanács bérbe ad-

ta Eíeck Mózes kereskedőnek azzal a feltétellel,
hogy amennyiben a patika jogadományozása is megtörténik, köteles a bérelt halyiségbéll azonnal kihurcolkodni•• • 1857-ben Rozsnyay Mátyás gyógyszerész is folyamodott kérvénnyel a majsai patikajogért. A tanács örömmel fogadta, sőt 3 évig ingyen
lakást aj .ánlott fel neki. Letelepedése azonban nem
valósulhatott meg, mert a Patika jogadományozási
engedélyét csak 1860-ban kapta kézhez a majsai tanács. Ekkor viszont már uj pályázók voltak.
Végül is az első majsai gyógyszertár 1960-ban létesült és a helytartótanács engedélye alapján

Torday

/Torjay/ Pált bizták meg felszerelésével és müködtetéeével. A község a gyógyszertár épületét és udvarát 5 évre dijfizetée nélkül, 5 év után pedig évi
40,- Ft haszonbérért adta Torday Pálnak. Sőt füvészkert céljára 2 holdnyi földet is adományozott.
A gyógyszertár külscS karbantartása a község feladata volt, a gyógyszerésznek kellett viszont gondoskodni a belső javitásr61 és tüzkár elleni biztosításról.
Torday-tól a gyógyszertárat Ferenczy István, majd
Tóthfalusey Ödön vette meg. Utóda veje Győrffy

102
Má tyá s, majd fia

Győrffy

Lás zló let t. 195 0-b en

tő

le áll am osí tot ták , majd me gsz ünt
etté k ezt a gyó gysze rtá rat .
Sze nth áro ms ág gyó gys zer tár
191 2. /sz em ély jog u/
A má sod ik ma jsa i gyó gys zer tár ala
pít ása is las san
me nt, 188 9-b en Wi rtn er Laj os fol yam
odo tt előszö

r a
jog ért . Ekkor már a mi nis zté riu m
a vél em ény ezé st leadt a a köz ség nek . A sza vaz ás 24: 8
ará nyb an elu tas i•
tás vo lt.

l90 8•b an a kis kun ma jsa i

főjegyző

gyó gys zer ész fia

/későbbi

gar ai gyó gys zer ész / Ett ve l Zo ltá n
vo lt a
kérelmező, őt is elu tae ito
ttá k.

191 0-b en már nég y
ko ri

főjegyző

kérelmező

jel en tke zet t, de az akell en e vo lt a má sod ik pat ika lét reh
o-

zás ána k. A sza vaz ó köz gyü lés azo nba
n Kir ály Gy. Pá l
képviselő bes zéd ére vég
ül po zit ív dön tés t ho zot t.
Ki rál y Gy. Pá l:

„ ••• ha a nép egé szs égü gy azt kiv ánj a,
hogy leg yen
a köz ség nek II. pa tik ája , akk or
nem sza bad sem mi fél e sze mé lye s, vag y any agi érd
ekr e tek int ettel len ni, csa kis a köz érd ekr e, a
nép érd eké re •• •
/107/~

A gyó gys zer tár jog oei tvá ny t Cs ábr
ádi ~ános add igi
sza rva si gyó gys zer ész ny ert e el,
aki l9l l•e s fel -
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jegy zés sze rint 191 2. már cius ába n meg is
nyi tott a
a "Sz enth árom ság" név vel jelz ett gyó gys zer
tára t.
Csá brá di 193 0-tó l bérb e adt a, majd 194 0-be
n ela dta a gyó gys zer tára t Kri stóf Laj osn ak, aki
egé szen
az álla mo sítá sig vez ette a gyó gys zer tára
t.
195 0-be n 12/ 64- es szám ot kap ta.

A l p á r
őrangyal

gyó gys zert ár

189 2. /sze mél yjo gu/
Alp ár hon fog lalá s

előtti

tele pül és. A törö k pus ztitá e után Kec skem éthe z tart ozo tt min t pus
zta.
Majd a XV III. sz. közepétől jelentős köz
ségg é fej lődött.

Gyó gys zert árát 189 2-be n

"Őrangyal"

eln eve zés sel lé-

tes ítet te Pfa lz Kálmán, majd örö kös ei 192
9-től bér be adt ák. Az álla mo sítá s előtti idő
szakban Bech Béla gyó gys zeré sz bér elte .
;:J

á s z s z e n

t

l

á s z l ó

Mag yaro rszá q Véd assz ony a gyó oys zert ar
192 3. /sze mél yjo gu/
;:Já szsz entl ászl ó mag áról nem sok at hal lato
tt jász kun
__
t ~_le pü l és_._ _QyQ_gysze_r_t_árát_ l923 ,,.Jw
n-$a $Z-4 J:-a Ké lm én
ala pit ott a.
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ő,

Tulajdonjogot

majd halála után

1940-től

felesé-

ge egészen az államositásig fenntartotta, közben
bérlőket

alkalmaztak. 1926-ban a jászszentlászlói

patika fiókgyógyszertárát nyitották meg Szankon.
S z a n k

!.:togváltó gyógyszert ár
1926. /jászszentlászlói fiókgyógyszertár/
A szanki fiókgyógyszertárat l<asziba Kálmán 1826-ban
nyitotta meg. A kor konkurencia harcára mutatott rá
ennek a patikának a létesitési indoka,
alapitó gyógyszerész
tól fennmaradt
Következőket

özvegyétől,

levélből

amiről

az

Kasziba Kálmánné-

tudunk.

irts:

" ••• szeretném még megemliteni, hogy férjemnek
nem volt szándékában Szankra fiókgyógyszertárat
kérni, de mert megtudta, hogy Györffy Mátyás majsai gyógyszerész fia részére Szankon kért gyógyszertárat, akkor adta be

ő

is kérvényét éa meg

is kapta a jogot azzal az utasitással, hogy köteles egy éven belül berendezni és a forgalomnak
átadni ••• • /108/.
l<aszibe !<álmán életében és halála után özvegye /1940től/

is

felelős vezetőkkel

gyógyszertárát.

müködtette a szanki fiók-

Vezetőváltás

gyakran, általában 2-3

évenként történt. Az évkönyvekben öt gyógyszerész
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nevével találkozhatun k a szanki f iókgyógysze rtárnál.
Férje halála után özv. Kaszibánét több alkalommal
felszólitottá k, hogy gondoskodjon jogos gyógyszertár vezetőről.

Ez nem sikerült minden esetben, ezért

1942-44 közt hatóságilag bezáratták a gyógyszertárat. 1945-ben Csikós Ádám jelentkezett a gyógyszertár vezetésére.
patika volt

1947-től

bérlője,

pedig ajészszentlá szlói

Bagyinka Endre vette át, akit

1950-ben is meghagytak régi munkakörében .
Orgován '-:
Isteni Gondviselés gyógYszertár
1926. /személyjogu /
Orgovány e halasi székhez tartozott, mint önálló község. Majd a török pusztítása után mint pusztát Kunszentmiklóss el kapcsolták össze,

1901-től

lett ismét

önálló.
Gyógyszertár át l<oller Ilona gyógyszerész alapitotta
1926-ban, majd férjével, aki szintén gyógyszerész
volt, Heczler Emillel vezették 1950-ig, amikor 12/76os számon állami tulajdonba került.
B u g a e

1949. /állami gyógyszertár /

-
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Lakói elmaradottságban éltek, betegei nagy távolságra jártak, ha egyáltalán jártak gyógyszertárba
gyógyszerekért. A társadalmi igény kielégitésére
állami gyógyszertárat kapott már 1949-ban. A 12/24es számu bugaci gyógyszertár els6 vezet6je Biró Balázs gyógyszerész volt.
2.2.

~ászkun

terület gyógyszertárai

2.2.1. Városi települések gyógyszertárai

c e

g l é d

Cegléd mezőváros gazdasági, politikai és társadalmi
fejl6désében nagy szerepet játszott földrajzilag
központi fekvése. Cegléd város 1368-as határjáró oklevele nagy utnak nevez három utat:
- budai utat,
- Tisza felé vezet6 utat,
- Bélyére

vezető

utat

és biztosan volt ut Kecskemét felé is. Mindez arra
utal, hogy a város élete nem volt elszigetelt.

A török hódoltság korában társadalmi és gazdasági
élete nem különbözött a szomszédos Nagyk6rösétöl és
Kecskemétét6l. Cegléd földesura 1368-tól a Klarissa
apácarend volt, akik tiszttartójuk révén irányitották a várost. A Klarissa apácarend mint földesur a
1
-·~------

1

-- --------1:-ö-rök---kiii-zéee Után i<övetkezetesen vé§rehájfotta a

1

l„„„„„„________________________.
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Cegl éd váro s visz onyl ag szab ad autónom para szti
közö seég ének j'Obbágysoreba süll yesz tésé t. A magisz trát us ezt 1790 -ben sére lmez te mondván, hogy
a "mi eléb beni álla potu nk sokk al terh eseb bé lett ,
mint Kecskemét és Körös váro S'áé" • öná llós ági töre kvésü ket átme neti leg az 1840 -es évek /164 8-as törvény~k/

is sike rrel koro názt ák, de végé rvén yese n
az urbé res szol gála t meg váltá sára csak az 1853 -as
urbé ri törv ény ado tt lehe t6sé get.
Az 1700 -as évek ben a tany ésga zdál kodó és kült erje s
álla ttar tást foly tató lako sság mel lett kial aku lt a
váro s ipar os réte ge ie. A fogl alko zást jelz 6 nevek
meg jeler iése is erre utal nak /asz talo s, moln ár, csiz
madia stb. /, 1844 -ben már 422 ipar os dolg ozot t a városb an, meg alak ultak a céhe k /109 /. Az 1847 -ben lé·
tesi tett Pest - Cegl éd vasu tvon alla l az elsőként
kapc soló dott be a váro s az orsz ág vérk erin gésé be. A
gazd aság i fejl6 dés itt is,m int mind enüt t az orsz ágban, meg alap ozta a kult urál is és köze gész ségü gyi fejlődést.

1848 . szep temb er 24-é n Koss uth Cegl éden kezdi meg hire s tobo rzó koru tját. "Másnap hajn alba n már
2150 gyal ogos , 150 lova s kato na indu l vasu ton Pest
re,
hogy elfo glal ja a Dömös és Kun szen tmik lós körz etéb en
kije lölt állo más hely et " /llO /.
Cegl éd forr adal misá gát a törté nele m sorá n

később

1s

-
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-

bizonyitotta. Cegléd adott otthont az első, 1897-es
Országos Földmunkás Kongresszusnak. 1902-ben itt
alakitották meg a homokpusztai bérelt földeken a
nincstelen parasztok "Homokpusztai Társulását",
1914-17„ között az országos eseményeket megelőzve
itt már tíz nappal korábban létrejött a Munkás,
Katona és Paraszttanács és átvette a hatalmat. A
felszabadulás után elsőként álltak ki a földreform
védelmében„ "1946, január 15-én Budapest utcáin
100 ceglédi ujgazda tüntetett; Földet vissza nem
adunk jelszóval" /llO/.
Cegléd város gyógyszertárainak elhelyezkedését mu~
tatja a 7. sz. térkép„

-
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Cegléd 9y69yazertára i n ak városon -belüli elhelyezkedése
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szentlélek gyógyszertár
1798. /reáljogu/
Cegléd első gyógyszertárának alapitási évére az 1798as évet fogadom el. A szakirodalomban az alapitásra
két időpontot találtam, 1798-at és 1807-et.

Az 1798•as alapitáei év bizonyitására a
hozom fel:

következőket

- Az 1898-as Gyógyszerészek Naptára 1798-at adja meg
alapitáei évként. Az l807•es évet csak az 1922-es
kiadásu Naptáraktól kezdődően találtam. Ez valószinü sorozatos rossz adat-átvétel lehetett.
-

Nagykőrös első

gyógyszertárának alapitási ideje

1806, hitelesen bizonyitott. Ugyanakkor a szakirodalomban az alábbi feljegyzést találtam:
"Vác, Szentendre, Ráckeve és Cegléd után a 19.
század elején

elsőként Nagykőrösön

létesült

gyógyszertár" /lll, 112/.
E szerint a ceglédi patikának már 1806

előtt

müköd-

ni kellett.
- Levéltári adat a bizonyitásra sajnos nem állt rendelkezésemre.
A gyógyszertár alapitójára szintén nincs
1

l

elegendő

adat, Persay Sándor valószinü a második tulajdonos
lehetett, mivel ő 1822-ben nyert oklevelet. Persay
1822-től

haláláig - l685._április4„ig - vezette a

-

tulajdonában

lévő

111

Szentlélek gyógyszertárat. Interju

módszerrel nyert adatok szerint, az

első

gyógyszer•

tár a Pesti országut és a Selyem utca /mai Fürst Sándor utca/ sarkán állt, ahonnét Persay helyezte át a
jelenlegi szabadság térre, a református templom melletti épületbe /113/.
A reáljogu gyógyszertár 1866-tól több tulajdonossal,
bérlővel

és

felelős vezetővel

müködött 1950-ig:

1886-bE?n Bohus József tulajdonába került /114/, aki
1905-ben jánossy Géza gyógyszerésznek adta el,
Jánossy halála után
1922-töl 1950-ig özv. Jánossy Gézáné a tulajdonos,
aki
1922 - 1947 között bérlőknek adta ki a gyógyszertárat, Sándor Illés, Kemény Gyula, Baceó
Gándor és Horváth József gyógyszerészek
váltották a bérletet, majd
l946•tól az államositésig Horváth József gyógyszerész volt a gyógyszertár tulajdonosa és felel6s vezetője.

s

A gyógyszertárat 1950-ben 1/16 számmal jelölték,

később

a "Schulek Elemér Gyógyszertár"

vette fel.
Remény Gyógyszertár
1886.·/személyjogu/

elnevezéet
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A gy óg ys ze rtá r ve ze tés éb en vá
lto zá st ho zo tt 1945~
ben id.• dr . Za lai l<ároly ha lál
a, aminek kö ve tke ztéb en a gy óg ys ze rtá r haszonél
vezője öz ve gy e, a
pa tik a felelős ve ze téí je pe dig
fia , dr . Za lai l<ároly
le tt, . ak i hiv atá sa sz er ete tét
eb be n a gy óg ys ze rtár ba n ala po zta meg.
A gy óg ys ze rtá rat 19 50 -be n l/1
7. számmal jel éíl ték ,
kéeéíbb "J<ossutt) La jos Gy óg ys
ze rtá r" ne ve t ve tte fe l.
Me gy ált ó gy óg ys ze rtá r
18 96 . /ez em ély jog u/
A vá ro s ha rm ad ik gy óg ys ze rtá
rát 16 96 -ba n l<őrösi ut 5.
szám al at t Pe rea y El ek /P ers ay
Sá nd or fia / gy óg ysz erés z al ap ito tta . Pe rsa y El ek
nem al ap ito tt cs alá do t,
ez ér t kéeéíbb ez a gy óg ys ze rtá
r Dobos György tu laj do ná ba ke rü lt /D ob os György éd
esa ny ja Pa rsa y Anna, az
ala pi tó Pe rsa y El ek tes tv ér e
vo lt/ . Doboe György 19 17 ben be kö ve tke ze tt ha lál áig ve
ze tte a gy óg ys ze rtá rat ,
majd özvegye le tt a gy óg ys ze
rtá r haszonélvezője, ak i
19 17 -19 37 . kö zt bérlőkkel mű
ködtette /B ern áth Ist
vá n,
Budaházy Sá nd or, Valu Jó zs ef
, Pr eh of fer Jenő/.
1937-től fia , if j.
Dobos György ve tte át a gy óg
ys ze rtá ra t, majd tó le l94 l•b en Fe
lln er Lá szl ó gy óg ys ze rés z
me gv ásá rol ta és az t az áll am
os itá sig ve ze tte /1 13 /,
am iko r is l/1 8. megjelő!Jts.t ..ka
p!>-ttr-
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Isteni Gondvis elés gyógysz ertár
1910. /személ yjogu/ ·
l9lO•ben Bakics Gyula alepito tte e Szplnok i ut és
Batthyán y utca aerokép ületében e gyógysz ertárat, mely
l923•ban Csata /Czeke/ Ambrus tulajdon ába került.
esete Amb.rus elismer t szakemb er volt, a Gyógysz erész
Egyesül et kerület i munkájába is aktivan bekapcs olódott ,a kerület titkár-p énztárn oki tisztség ét látta
el. Gyógys zertárát 1941-ben ::Jákó ;János gyógysz erésznek adta el, aki azt az államos itásig vezette , amikor
is 1/19. jelzéss el jelölték ,

később

"Földvá ry Károly

Gyógysz ertár"•n ak nevezték el.
II. Rákóczi Gyógysz ertác
1914. /személ yjogu/
A város ötödik gyógysz ertárát e város

főutcáján,

a

Rákóczi uton Hauer Lajos gyógysz erész állított a fel,
akitől

1928-ban Mester László gyógysz erész vette meg
és birtoko lta egészen az államos itásig, amikor is
l/20. jelzést kapta és változa tlanul használ ja a "II.
Rákóczi Gyógysz ertár" elnevez ést is.
ugykélrös
A város eredete Árpád elötti
Idők

időkre vezethető

vissza.

folyamán a város az országon átvonuló történel mi

1

1

-

1.15

-

viharokat végig élte. Lakossága ezinmagyar, többségében református vallásu. l<ulturális életének fejlődő

állomása az 1830-as évek voltak, amikor a fel-

állitandó

tanitóképző

és a régi gimnázium, féliekolai

szintre emeléséért küzdöttek. Ez
is

időben

Kecskeméttel

kialakult egy r.ivalizálás a kecskeméti f6iskola

megalapitása miatt.
Nagyk61•ös földrajzi fekvése lehet6vé tette a jó piac
forgalmat, ami a város iparosodását segitette

elő.

A gazdasági fellendülés természetes vonzataként fejlődött

a város kulturális és közegészségügyi helyze-

te is. A XIX. század elején a városnak volt sebészmestere, gyógyszerésze és orvosa, felsorolásukat letelepedésük

időrendjében

1859-es adatok szerint
számottevő

tettem meg.

Nagykőrös

16.000 lakosára és

állatállományára már
3

orvos

2 állatorvos
2 gyógyszerész szolgáltatta az
ellátást.
Esser l<ároly mellett Miszary Ferenc okleveles gyógyszerész dolgozott, aki

később

a patika

kezelőjeként

szerepelt.
A város else kórházának eredete a XVIII. századba
-

„,„.

1

-
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nyulik vissza. A XVIII. század második felében szegényházat is létesitenek, majd az uj kórház alapjait 1S61-ben rakják le.
"E kórház ma 5 k6rszobával áll. Ezek közül 3

nem ragályos, l
dők,

fsrtélző

betegségekben szenve-

1 pedig elmebetegek számára van rendelva.

Az ágyak

Nagykőrös

száma 21" /117/.

város térképét gyógyszertárainak megjelö-

lésével a s. sz. térkép mutatja.
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Megváltó gvógyszertár
lSOG. /reáljogu/
Nagykőrös első gyógyszertárát l806•ban a tanács szor-

galmazására esser :József alapitotta "Megváltó" néven,
késl>bb "öreg" patika néven is szerepelt. A patika
felállitása igen haladó, de merész vállakozása volt

az akkori tanácsi vezetésnek, mivel az 1800-as évek
elején még igen kevés gyógyszertárral rendelkez.ett
az ország azokon a helyeken is, ahol a gyógyszertár
alapitásnak jobb feltételei voltak.
Nagykőrösnek a gyógyszertár alapitás idején még nem

volt orvosa, holott lakóinak száma 1792-ben már lo.ooo
fő volt /118/, a város eegéezr.iesterének tevékenysége

nem növelte a patika forgalmát, a szegényeorsu lakosság meg nem igen költött patikaszerekre.
A létesitée megalapozottságát kérdésessé tette az is,
hogy a tanács nem tudott megfelelő épületet adni.
A képviselőtestületi ülée jegyzdkönyve szerint:

„ ••• mig a Patikához alkalmaztatott épület el készülne addig is azon célra egy Hadnagyi Kvártélyt
el foglalhasson ••• „ /119/.
A válasz a Pesten tartot Ns. Pest V.megye Köz. Gyűlé
sében. l806•dik Eszt. Marz. 21-dikén.
"Az orvosi szereket áruló közönségee Boltnak fel
_ ___
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Kvár télyn ak el fogl alás a, mind azon által taak
olly felté telle l enge dteti k meg a folyamodók'.'"
nak, hogy a hely ett az e15f ordu land6 esete kben
mást adni tarto zzan ak" /120 /.
Az 1806'.'"ban

kijelőlt

patik a hely , Esse r

~ózsafnek

sok prob lémá t okoz ott, amit ahog y ezt az 1808 -ban
bead ott folyamodó leve lébe n le is irta ;
"Kevés hijjá n két eszte ndej e less z, hogy ő ozen
váro$b~n

egy kölc sége s Patik a állit ásáb an a Tanácsn ak a Köz Alap okra czélz 6 szán déká t telje si-

ti, ••• de mive l az ide való Patik a Ház óly lapá lyos és nedv es Hely re vagyon épitv e, hogy a
miat t sok orvoal"!ágai elrom olvá n, nagy l<árokat
szen ved ••• " /J,21 /.
Esse r terv ezte és kért e is /122 / a patik a áthe lyez ésének enge dély ét Kecs kemé tre. Sőt megá llapo dás is születe tt a kecs kemé ti taná ccsa l amel yik aztán viss zalé pett ettől az egyezségtől~ Igy Esse r Nagykőrösön maradt , maj C:

l8ll-től

Tana rky ;:János orvo s letel eped é-

séve l /123 / a gyóg ysze rrend elés megi ndul ásáv al rendeződött a gyóg ysze rtár létké rdés e
is.
1833 -ban fia Esse r Káro ly Bécs ben gyóg ysze részi diplomá t szer zett és az 1848 -as szab adsá ghar c idejé n már
ő

veze tte a gyóg ysze rtára t. Való szinü a forga lom fellendüléséből ad6d6a~ Esse r Káro ly mell
ett már Misz ary

120

~

Ferenc személyében még egy gyógyszeréezt találunk.
Sőt

1853-ban Miszary mint a gyógy$Zertár

kezelője

szerepel.
A levéltári és sz évkönyvek nyilvántartása szerint

Esser és Miszary után

1921-től

Fehér

Dezső

lett e

tulajdonos, aki vagy már a patika megvételekor vi:<gy
utánna társtulajdonosként dolgozott Klein Gyulával,
majd haláluk után az örökösök bérléíkkel, feleléís vezetőkkel

Ebből

vitték tovább a patikát.

adódik, hogy az évkönyvek hol a Klein, hol a

Fehér család utódait jelölik tulajdonosként, vagy
közösen szerepeltetik. Az államosítás előtti időszak
ban az J.947-es évkönyv szerint tulajdonos özv. Klein
Gyuláné a

felelős vezető

pedig Zsögön Árpád volt.

A gyógyszertárat 1950-ben megszüntették.

JS..igyó gyógyszer;ár
1864. /ezemélyjogu/
Borbély Endre gyógyszerész 1864-ber. e.. lapi totta a l<igyó elnevezéaü gyógyszertárat. Borbély család tulaj·
donjoga 1947-ig
működtetik,

kozunk,
1945-től

majd

kísérhető

figyelemmel, közben

bérlők

1875-ber. Scheftsik Mihály nevével. talál1943-44-ben Oláh ;József gyógyszerész,

1947-ig Qsete László gyógyszerész bérli e

gyógyszertárat.

1947-től

Paskuj Antal, mint hatósági

------------i<eze.1.ó vezeti az államosfi:ásig, amikor is 1/52. szám-

-

l2i

mal jelöli~, majd az "Arany :János Gyógyszer tér" nevet veszi fel.
;Jelenleg is er;;ideti helyén

működik.

Magyar Korona gyógyszertár
1889. /személyjogu/
Alapítója Gerő Sándor gyógyszerész volt. Tőle Lengyel Miklós, majd 1921-ben Schneibsr Mihály gyógyszerészek vették meg a gyógyszertárat. Kertész élemér tulajdonába 1928-ban kerül, aki az államosi tá•
sig birtokolja, bár 1947-ben Szappanos Béla felelős
vezető

gondjaira bizza gyógyszertárát /124, 125/.

Államositás után megszüntették.
Ang~al

gyógyszertár

1905. /személyjogu/
A város negyedik gyógyszertárát Ridler Gábor alapitotta 1905-ben, majd 1926-ban Zsámboky János gyógyszerésznek eladta. özvegyétől Zsámboky Jánosnétól
ás az akkori felelős vezetőtől, ?elkó Tibortól került állami tulajdonba. A Zsámboky család tulajdona
idején a bérlők sora váltotta egymást, ennek magyarázatára semmiféle utalást nem találtam.
1950. után felszámolták.

- l2;2 -

Remény sy69yszertár
1916, /személyjogu/
A nagykőrösi Remény gyógyszertárat Darhader Dénes

gyógyszerész alapit:otta 1916-ban, majd
Dr. Karvassy János,
Jenő

1924-től

1922-től

pedig Biczó /Oitzó/

gyógyszerész tulajdonát képezte.

1939-es levéltári feljegyzés arra utal, hogy Biczó
Géza -

feltehetően

a tulajdonos fia - bejelentette

a patika áthelyezését. Ekkor tulajdonosváltás is

történt.
Técsy

Az

Dezső

uj táratulaj donosok: Ady Béla és Dr.
gyógyszerészek voltak. A gyógyszertár

az 6 tulajdonukból került államositásra, l/55 jelölést kapta, később "Tuzson Gyógyazertár"-nak nevezték al.
Turul gyógyszertár
1923. /személyjogu/
Turul néven elapitotta 1!:123-ban Zahrodniczky Zsillgmond a város hatodik patikáját. Jász István tulajdonába 1929-től került, Jász az 1940-es évek elejéig vezette a gyógyszertárat egyetlen rövid idajü
rnegezakitáseel, amikor is 1940-ben katonai szolgálatra vonult be. Ekkor felelős vezetőnek Szekeres
Vilmost bízta meg. Szeke.res min dö esze pár napig
- ----tcTtnette___be-ez.t_a_feladatát,

mert

munkaszolgálatra

-
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-

vitték. Igy ;Jász 1940. decemberi leszerelésóig Salacz Géza vette át a gyógyszertár vezetését. 1943tól :Jász István sorsáról nincs több adat; 1944-től

a patikát már Fantoly István mint hatósági

kezelő

működteti.

l950•től

1/56, jelzéssel, illetve jelenleg

"Petőfi

Gyógyszertár" elnevezéssel szerepel.

2.2.2.

;Jászkun terület községi településeinek
f!Yóayszert&rai
R á c .k e v e

Hazánkban a Duna legnagyobb szigetén fekszik Rácke-

ve. A községet 1440..,ben a betelepült rác nemze\:oégü
lakosság alapította.
Szentháromság gyógyszertár
1872. /reáljogu/

Alapi tó Zacaovita ;János gyógyszerész volt. 168'7-től
Bicskey Béla, majd Wehner Ede tulajdonába kerül a
gyógyszertár. 1910-ben Németh Sándor és neje vásárolják meg és ez ö tulsjdonukst képezi 1950-ig /126/.
Megváltó

gyósyszert~,

1923. /személyjogu/

A község lakosságának számbeli növekedése eredményezte,

12~

-

hogy 1923.-ban ujabb patika felállitására kerülhetett sor. A Megváltó néven

szereplő

személyjogu

. gyógyszertárat Gaj da Pál alapitot ta. Több tulaj donos-vál tás zajlott le az államoeitáe:i.g:
1926-tól Páskuj Antal tulajdona,
1929-től

Bitzó

>:rnő

tulajdona,

1934-37 közt Faludi Rezeö tulajdona,
1938-43-ig Székely Elemér és Takács István
táratulajdonoaok vették meg, a patikát
székely Elemér kezelte,

tőlük

1943-1950-ig Dr. Munkácsy Gyuláné, ez. Németh
Irma tulajdonába került /127-148/.
Jelenleg Ráckevén egy gyógyszertár

működik

"Galenus"

néven.
Ab o n y
Cegléd vonzáskörében épült község, amely jó földrajzi fekvéeéböl adódóan három gyógyszertárral is rendelkezett,
Szüz Mária gyógyszertár
1824.
A

Szűz

Mária

alapitotta,
kerül,

elnevezésű

/reáljogu/
gyógyszertárat Lukács Gyula

később 19lO•től

akitől

már e

Láng Oszkár tulajdonába

következő

évben, l9ll-ben Bite•

key Dénes vette mag. 1922-ban szintén uj tulajdono-

125

sa van a patikának, Lukács

Dezső

személyében, ekkor

már "Remény" néven szerepel a nyilvántartásba.
192.l!~től

egészen az á!Lamositásig az Ember testvérek

tulajdonát képezi, akik 1943-tól Szabó Gyula

bérlő

vel 1947-től felelős vezetővel, Drugel ~ózsefnével
vezettetik e gyógyszertárat.
szent István gyógyszertár

1910. /személyjogu/
A Szent István gyógyszertár alapítója Makranczy Gyula gyógyszerész volt. 1922-ben özvegye, Perényi Gyula
bérlőnek adja ki a patikát, aki 1934-ben megvásárol-

ta azt és ezután ő is bérlővel, Budaházy Sándorral
müködtette. 1947-től uj tulajdonos Serényi Gyula, felelős vezető

pedig l<ósa

Ernő.

Megváltó gyógyszertár
1930.

/személyjogu/

A Megváltó gyógy!>zertár Abony harmadik patikája, amit
személyjogon Csemiczky Frigyes gyógyszerész alapitott.
Tulajdonosi joga egészen az államositásig fennállt.
Csemiczky gyógyszerészi működése mellett f-eetőmüvéez
is volt, amit a gyógyszertár épületén elhelyezett emléktábla is hirdet.
Abonyban jelenleg a régi "Megváltó"
és "Szent István"
- ~

utódaként két gyógyszertár

működik.

126
A l b e r

t

i

Magxar király gyógyezertár
1837. /személyjogu/
Az

első

gyógyszertár alapitója Tolnay Károly volt.

Halála után özvegye
Langhof Gyula

bérlő

bérlőnek

adja ki a patikát.

az özvegy elhalálozása után,

1899•ben az ujra adományozásra

kerülő

gyógy,szertá•

rat megveszi• Langhof 1903-ban jogot nyert arra,
hogy gyógyszertárát Irsára áthelyezze, azonban végül is nem élt ezzel a joggal. l92l•ben Tábor Gyula
megvásárolja a gyógyszertárat és Ü;már 1924-ben áthelyezi Irsára. Gyógyszerész Egyesületi szempontból
1947-ig tartozott a vizsgált kerületbe. Alberti és
Irsa összevonásával 1926-tól Albertirsa néven a két
községet közigazgatásilag egyesitették.
A gyógyszertár 1950-ig Tábor Gyula, illetve özvegye

tulajdonába mered, aki 1936-ban

kezelőnek,

Lászlónak gondjaira bizza, majd

1939-től

Kemény

az államo-

sitásig Mester Sándor gyógyszerész bérli és vezeti
azt /127-148/.
Megváltó gyógyszertár
1930, /személyjogu/
_ _ __ i;lo l.'iLlllQJ1Ls.Y_;;!J;!!no_1L.g'\lóg'\LSZf! rész _alap.it.o.tt.a_

személ.y j o go n ,

1930-ban. 1950-ig mindössze egy tulajdonos-váltás volt,
1943-ban, amikor Patonyi Pál tulajdonába került.

-

12'1

-

A l s ó d a b a s

Remény gyógyszertár
1639. /személyjogu/
Alsódabas "Remény" nevü gyógyszertárát l839•ben létesitették. A község 1922-es adatok szerint is kis lélekszámu, mindössze 2.35·7

fős

település volt. Egy

gyógyszertára 1950-ig biztositani is tudta a lakosság
gyógyszerellátását.
Alapitó Rácz József volt, majd örökösök tulajdonába
került, Rácz Károly-é,

később

Fónagy Sándor-é lett.

1947„ig bérl6knek adták ki a patikát,

1947„től

viszont

Fónagy Sándor maga vezeti gyógyszertárát.
A vizsgált kerülethez ez a gyógyszertár csak l947•ig
tartozott.
K

s

i

k u n l a c h á z a

Szentlélek gyógyszertár
1856. /személyjogu/
Kiskunlacháza egy gyógyszertárral

rendelkező

telepü-

lés. Az 1656-ban létesitett "Szentlélek" glnevezéeü
gyógyszertárat Straub Antal alapitotta, majd 1896-tól
örökösként Télessy józsaf birtokolta, aki
Erdős

-- - ---

Géza

bérlőlra

1924-től

bizta patikáját.

-------±s2S-tta----'féi-e-s-ey-1-s~arr;-l'elrenefí:oen----az

orökös fia lett

a gyógyszertár tulajdonosa és egyben vezet6je ie egé•
szen az államositásig

/127-146/.

J á

128 ...

e z k a r a

j

e n

ő

Remény fiókgyógyszertár
1882.
Jáezkáraj enő kis lélekszámu település. 1882-ben al.apitot t fiókgyógyszertárat, 1885-ig az abonyi "Remény"
gyógyszertár látta el. önálló gyógyszertárként müködéere jogot l885•töl kapott. Alapitójára adatot nem
találtam, da

1922-től

ry György, illetve

később

özvegye tulajdonát képezte.

Platzer Sándor nevével, 1947-ban

Időközben bérlőként
felelős vezetőként

egészen az államositásig Zombo-

Salacz Géza nevével találkoztam

/127-148/.
ö

r k é n y

őrangyal

gyógyszertár

1894. /ezemélyjogu/
örkény agyatlan gyógyszertárát l894•ban alapitották.
Tulajdonosát

1922-től

özvegye személyében.
majd

tudtam követni Bálint
Bérlőként

felelős vezetőként

Jenő

és

Erényi István nevét,

1947-ben Székely Béla gyógy-

szerész nevét kell megemliteni /127-148/.
Kocsér
Szent István

kvál..xrq>:ógyez~ert~ár

1895. /személyjogu/
Kocsér

Jászkarajenő

szomszédságában

lévő

kis település.

-
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Gyógyszertárat 1895-ben kapott, ''Szent István kivezetője

1•ály" néven. Tulajdonosa és
majd

1934-től

is Botos Imre,

feltahetéíen fia, Botos Aladár volt.

Állami tulajdonba is

tőlük

került a gyógyszertár

T ö r

t

/127/.
e 1

Magyar korona gyógyszertár
1902. /személyjogu/
Törtel Abony és

Nagykőrös

közti vonalon helyezkedik

el. Gyógyszertárát 1902-ben állitották fel !'Magyar
Korona" néven. Csemiczky Frigyes, Gouth Kázmér majd
Lautner Lajos tulajdona volt /127-148/.

c e g l

é d b e r e e l

Nepomuki Szent János gyógyszertár
1916. /személyjogu/
Ceglédbercel Nepomuki Szent János nevü gyógyszertárát
1918-ban alapitották. Alapitó a Latinovics család volt,
és tulajdonosi jogukat örököseik révén egészen 1950-ig
fenntartották.

Időnként

ugyan

kezelőnek

ták a gyógyszertárat. Államositás
özv. Latinovics Gézáné,
volt /127-148/.

kezelő

előtt

gondjaira biza tulajdonos

pedig Latinovics Ödön

l::()

2.3.

-

Duna-menti terü let gyó gysz ertá rai
2.3 .l.

Váro si tele pülé sek gyó gysz ertá rai

Ka l o e s a
Kalo csa rang ját az érse kség gel I. Istv án kirá ly alapozt a meg. Már 1009-ből szárm azó okle vél is váro snak
,
civi táe- nak minősitette. A váro s rang ja a közé pkor ban
volt a legn agyo bb, amik or az érse kség mia tt orsz ágve
zetői mélt óság gal birt . A törté nele
m viha rai mind
érin tetté k a váro st, 1690 •ben szin te alig lakt ák. A
szat már i béke után gróf Csáky Imre kalo csai érse k,
aki egyben a váro s föld esur a is volt , hoz zálá tott a
váro s ujra éles ztés éhez . Felé pite tte az érse ki palo
tát, urad almi épü lete ket, vend égfo gadó t stb. Az érse
ki udva rnál már jóhi rü orvo s és gyóg ysze rész mük ödöt
t.
A váro s lakó inak száma a törö k hódo ltság után ugyan
feld uzza dt, da a váro s a XVIII•XIX. száz adba n már nem
érte el a közé pkor ban kivi vott jelentőségét. Lako ssága egyr e több et

időzött,

majd végl eges en kikö ltöz ött

a nyár i szál láso kra, azok at apró falv akká dusi tva elszak adt a váro stól /149 /.
Az. első

orvo sra utal ó felje gyzé s 1332 -ben Jáno s kano nok és phy sicu sról szól , akko r Magyarországon pap- orvo
-

sok gyó gyit otta k. Az érse k gróf Csáky Imre házi orvo
sa
Hemann And rás volt , aki 1717 -ben a hall ai egyetemen
szer zett orvo si okle vele t /150 /. Hermann And rás a besz
-

-

13.1

-

tercebánya1 gyógyszeréeznek volt a fia ée apja pá•
lyájáre kéezOlt, csak oktatója, a h1res gyógyezerészorvos Moller Károly rábeszélte az orvostudományok eleaj át 1t ásáre. Csáky érsek 1720-as években fogadta fel
Hermann Andrást héziorvosának, majd az orvos alkalmazása maga után vonta a gyógyszerészi tevékenység

szűk•

ságét is. Az érseki gyógyszertár létesitéeére az 1750es évek els6 felében kerülhetett sor. l7S4•b5l már van
gyógyezeréezr5l szóló feljegyzés.
Gv6gyez@ttár a magyar cimernél
1750 - 1754 /éreek1 uradalmi gyógyszertár/
Kalocsa város területén felállitott ele5 gyógyszertár
alapitáei idejének kutatásaim alapján az 1750-54. közötti

időt

tekintem. Ellentétben az évkönyvekben sza•

replő

1792-ee évvel, ami valóezinOleg azért került be

az irodalomba. mert az akkor már szerzetee rendi gyógyszertár, már a város lakosságának is ezolgálaatott
gyógyszert.
Az 1750-54-es alapitáei

idő

bi:zonyitáeára ez alábbiakat

hozom fel: or. MUrányi munkájából /151/ és a város
anyakönyvi adataiból kitOnik, hogy:
- már 1754. szeptemberébi:ll van feljegyzés Pechtl Mátyás

gyógyezeréezről.

hetően

aki ekkor hunyt el és felte-

az érseki uradalmi gyógyszertár

kezelője

hetett.
- l756•ból Hoffmann Domokos neve ezerepel.

le-

-
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- l765-b6l az érseki uradalom számlái között van
egy 150 forintos tétel, mint gyógyszertár fenntartási kiadás.
"

• 1769-ből Gregori
János nevü patikusról több fel„
jegyzés található. A rendkivüli ügyintézés miatt
érdemes ezt külön megemliteni.
Az 1727-es helytartótanácsi ~endelet szerint:
" ••• őfelsége kegyelmesen méltoztatott meghagyni ennek a királyi helytartó tanácsnak, hogy
mindazon a helyeken, ahol már

előbb

is voltak

gyógyszertárak, meg kell tartani a gyógyszerészek vizsgáját a szokásos eskü kiveendő tőlük

" megtartandó".
és a gyógyszertár vizsgálata is
Ezt az utasitás Gregori ;:János igen sérelmesnek találta, hiszen ő "már hoeszu évek óta üzi a patikusok nemes mesterségét s amellett ••• a betegek kezelését is ellátta Kalocsa nemes városában" /152/.
Az egyedül álló érseki pártfogás nem maradt el, gróf
Batthyán József kalocsai és bácsi érsek a "Hirnevee
Orvosi Fakultás" Ingen tisztelt Uraihoz! levéllel
fordult, Gregori számára az alábbiakat kérve:
" ••• fölmentése adassék neki a szükséges kollégiumok látogatása alól, másrészt ••• tiszteletreméltó dokto.ri grádusba való promoveáltatását, amenynyire lehetséges, minnél

előbb

keresztül vinni

-
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- l7SO-as években Agnelli István gyógyszerész nevével találkozunk.
- l790•ben már a piarista Langart György nevével talákozhatunk.
én~eki

A leírtakat végiggondolva az

uradalmi gyógy-

szertár 1190-töl már szerzetes rendi gyógyszertár
lett, amely 1792-töl már a város lakosságát is

el~

látta gyogyszerrel. A piaristák 1798-ban adásvétel utj

án eladták a gyógyszertárat, 4.300 forintért, Schuko-

vits /irják Szukovicsnak is/ Istvánnak. Ekkor vált
nyilvános, polgári gyógyszatárrá.
1862-ben Sinkovits Ferenc /Linkovits, Dinkovits néven
is szerepel/ az uj tulajdonos, aki

bérlőket

alkalmaz.

A gyógyszertár nevét az 1885-os Gyógyszerészek Zsebnaptára már Magyar korona néven jegyezte fel és tulajdonosként Bakos Jen5t említi. Majd

később bérlők

kezelik, mint a Közgazdasági Bank tulajdonát.
A Magyar korona reáljogu gyógyszertár haszonbérletét
1908-ban Lovassy ödön gyógyszerész vette meg. /Lovassy

később

a bajai üdvözitó' gyógyszertárat vezette,

híres volt kerikaturái miatt/
tikát testvérére, Lovassy
volt a gyógyszertár

1929-től

Dezsőre

vezetője

a kalocsai pa-

bízta, aki 1949-ig

és részben tulajdonosa.

1950-ben államoeitás után összevonták a másik kalocsai
gyógyszertárral /154/.

Őrangyal

134 -

gyógyszertár

1896. /sz:emélyjogu/
Kalocsa második ''Őrangyal" néven szereplő gyógyszer•
tárának falállitására a jogot dr. ;Jovitza Sándor okleveles gyógyszerész kapta 1896-ban /155/ •• Az Év•
könyvekben szereplő tévesen jelzett alapitási évek
1894, . 1895 abból adódhattak, hogy a hatósági ügyin•
tézést a vármegye 1893. j.ulius l3•án 891. sz. hatéro•
z:attal kezdte meg és valóezinü, hogy l896•ig több
levélváltás volt ée ezek egyikének dátumát vették
alapitási évnek.
Jovitza után, rövid ideig Doby Jenő volt a patika tulajdonosa, majd l905•től egészen az állemositásig
Ligeti

Ernő.

1950-ben 12/44-es számmal vették nyilvántartásba.
Kalocsa gyógyszertárainak városon belüli elhelyezkedését mutatja a

9~

sz. térkép.

-

135

-

Kalocsa 9yé9yszertjra:.1.nak városon belül:.!. elhelyez-

KALOCSA
-

-

~

.--

-
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l<iskőrös

1700-as

évektől

tót családokkal betelepitett,

mező

városi rangu magyar alföldi település. l950•ig két
gyógyszertára volt, aminek elhelyezkedését a lo. sz.
várostérképen jelöltem.
Megváltó gyógyszertár
1638. /személyjogu/
A "Megváltó", illetve öreg patika" néven is emlegetett gyógyszertár alapitási idejére a Gyógyszerészek
Zsebnaptára eltéréS évszámokat ad meg.
1920•as zsebnaptár 1833-.ra
1922-ee zsebnaptár 1883-ra
1925-öe zsebnaptár 18.38-ra irja az alapitás
idejét /156/.
Kutatásaim alapj.án az 1838-as alapitási

időt

fogadom

el. ennek bizonyitásául:
- az 1862-es Gyógyszerészek Évkönyvében találtam az
első

utalást a "Megváltó" gyógyszertárra, ahol a

gyógyszertár tulajdonosa Pokuk :lózsef, kezelé5je pedig Gubás Károly gyógyszerész. Ha ez 1862-es Évkönyv már jelöli a gyógyszertárat, akkor annak az
alapítási ideje nem lehetett 1883.
- 1833. lehetett a kérelmezés meginditása, a kérel-

mezeseea gyó-gysz-ertárfeiáiiiiása--közt el telhetett 5 év.

137
- inte rju mód szer rel szer zett viss zaem léke zése k az
l838 •as elap ités t bizo nyít ottá k.
A szái: :adfo rduló n Mat olcs i Lába s Fere nc a tula jdonos, aki "Ist eni Gon dvis elés "-re vált ozta tta a patika nevé t.
Tőbbezöri

tula jdon os-v áltá s

figyelhető

meg a gyóg y-

szer tár élet ében :
1921 -27 közt tula jdon os Thur zó Béla ,hal ála után
1927 -34.- ig hasz onél vezé i tula jdon os özv. Thur zó
Bélá né,

kezelő

1928 -ig Vékony Istv án gyóg ysze rész .
1928 •35- ig Lázá r Dezső gyóg ysze rész
1935 ·46- ig Dole sch Gyula a tula jdon os, aki a II.
vilá gháb oru vége felé elha gyta az orsz ágo t,
1947-től a pati ka ható aági kezelője
Jaka b Lász lóné ,
szü lete tt: schu rin Márta gyóg ysze rész , állam osít ásra is az ő veze tése alat t kerü l,
Kéaőbb

meg szün tetté k ezt a gyó gysz ertá rat.

-
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Kiakérös yáros térképe 9yó9yszartára1nsk
.jelöláe!Wtj!i

lo. ez. térkép

-
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PstB fi 9YÓQYSZertár
191 4. /eze mél yj ogu /
lüak öröe második pat iká ját l9l4 •ben Ker ekes l..áe
zló
gyó gysz erés z ala pito tta.
l92 2·t5 l szen es

~ózeef

gyó gysz erée z kez elés ére biz•
za gyó gys zert árát , aki l92S •ben ie tová bbv iszi
e patiká t, amikor a haez oné lvez 6 özv . kere kes Lás zlón
é
let t. 192 7-19 35. köz ött SZá ez Gyula az uj tula jdon
os.
aki t egés zen az álla mos itáe ig F:l.ny ~enő és örök
ösei
vált ana k fel. F:l.ny ~enő l94 l•t6 l Orögdy ~ózeef

bérlő

nek adja ki gyó gys zert árát . 194 8•tó l a pati ka hasz
onélve z6je Finy Hegna, fele l6$ vl!lz:etője Glósz End
réné ,
szü lete tt: Hua;i:ár Gab riel la. 195 0. után ez a gyó
gysze rtár maradt fenn és l2/5 l•ee számot kap ta. ~ele
nleg
is egy edü l biz toa itja K1ek6röe megnövekedett leko
eeágának gyó gys zere llát ásá t.

D u n a v e e e

tleg y;ál tó

s

S!XP&lYi~rt:ár

183 4. /sza mél yjog u/

DU11.avecse XIV. száz adi tele pülé séne k gyó gys zert
árát
l.SM-__ben--1<1 i

_H____
__

mkG--Ant-aJ.---alepH-ett~.~Az- .ílla woe

ií: áeig

-

l40

-

három tulajd onos válto tta egym ást. Beszédes Gyula
/elis mert gyógynövény termeeztő/. majd Borsá nyi István ée ve9Ul Bakos Feren c és örökl )eei. A% állem osi•
tás idejé n e patik a felelős vezetője Zádo r Istvá n
9y6gy szeré ez volt.

lssa.

/azem élyjo gu/

/.\ "Meg váltó" gyóg yszer tárat l6SS• ben Lukácsy ;Józs ef
gyóg yszer ész alep itott e. Helál e után feles ége szabó
Lász lót. majd Modora Pált, később ennek f1át b1zta
meg a

9y~gyezertár

veze tésév el. l933• ban Kelecaény1
Feren c gyógy ezeré ez megv ette a gyóg yszer tárat ée
labor atóriu mába n Dr. Katona Ágoston gyóg yszer ész által Dermafor1n néven védje gy.;:e tt sebhintőpor gyárt ását is vége zte. A kéezi tmén y gyárt áeát az állam oeitá •
s19 itt vége zték. l95o. után először a l<öbányai Gyógy„
ezerá rugyé r. majd az EGYT vette át annak előállítását.
1950- ben a gyóg yszer tárat l2/28 •as számon vetté k nyilvánta rtásb a.

s g
~nthéromség

l t:

!iiY69Y§!Sttér

_____ ------ ------ ------ ---- ---l-26 -7-.-/$ ZGfllé lyjuia ti/

Solt már a tatár járás idejé ben

létező

telep ülée. E9y

-
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:ldeig a kaloc sai érsek ség k1:tá rólag os birto ka volt,
majd a közép kor utols ó rnáef él száza dában királ yi
adományoz.ás 1"0rán számos kö:t1:names is kapo tt itt birtokot * Török hódo ltság után fejlődése az li'OO •ae
évekb sn kez:d 6dött .

Gyóg yszer tárát 1867- ben alap itott a Márky Istvá n
gyóg yszer ész /157 /. Tőle Érték es Lajos vásá rolta
m59 az 1800- ae évek végén és uj helyr e költö ztett e
át. Érték es után 1938 -tól Lévay ~ózeef birto kába került. akine k halál a után özveg ye, Gesz tes Lajos nénak adta bérbe . Gesz tes Lajos né 1950 -tdl továb bra
is

ve2Gtője

marad t a l2/76 •ae

~tikának.

1872 . /ezam élyjo gu/

Hajós nevét a birto k•tul ajdon oe Hajósy csalá dról kapta. A törö~ök puez titáea után l720 •tól Ceáky Imre
kaloc eei érsek sváb csalá dokk al telep :l.tet te be a községe t. Hoeszu ideig e kaloc sai érsek i nyara ló áe vallási kegyh ely volt.•
A közsé g gyóg yszer tárát l672• ben Gram eszet r Zoltá n
alsp itott a. "Seg1tő Mária " néven . l876• ban esete La•
joe vette meg, majd 1862 -,töl 1943 -ig a Mart inovi ts
{;S&!~tl-ijy6gys~~-1:<1<gjo:;i~

a p<rt:l.i<:ei. 1948 -ig

~olán•

-

l..42

-

koi Jl.!dith tulajdonába keri:ilt. aki felel6e v~.ető

ként. majd bérl6ként is Elener Lászlóné gyógyszerészt alkalmazza.

s o l. t v a d k e r t
l<iekőrgsi "Megváltó". 9\fÓ9'(SZer1jár fiékgyógx@;;;e r t

Aq1

16136.

Soltvadkert régi nevén Vadkert.

A'Z.

1720-as évektől

lendületes fejlddést mutató település.
Az első

patikája 1886-ben, mint a kiskéSrpei gyógy•

szertár fiókja kezdte el mOködéeét. Kezel6je Szabó
Láozló kéelibb bérbe is vette.

1eae-ben

Ozorov.'SZky

Béls tulajdonába került, aki a moet már önálló gyógyszertárát "Megváltó" néven szerepeltette.
Magyar koropa 9y69vezert!l11;
1935. /ezemélyjo9u/

A község második gyógyszertárát l935•bsn Szekér Sándor létesitette "Hagyar korona" néven.
~ maradt fenn az államositás után 12/79. jelzéssel.
Süköed

Angyal oy6gyszertár

Sükösd

xv.

századi település. ami a török hódoltság

alatt teljesen elpusztult. A szatmári béke után
elséísorban magyar és ezeri:i c1;>aládok költöztek er•
re a terOletre és a visszaszivárgó egykor elnienekült rác lakosság.

Gyógyszertárát "Angyal" néven Thold István alapitotta 11386-ban. 1893-ban Forkly Zsigmond vásárol•
ta mag, 1940-1950-ig pedig forkly Géza volt a tulajdonosa„ Allamoeitáekor l2/8l. ezámmal jelölték.

§zentháromság gyógyegertér
1890. /személyjogu/
Kecel több pusztából községgé egyesült település.

l950•1g két gyógyszertára volt. Az alsót a hely:!. orvos hrui:tpat:tkáj ából fej lesztettfll Id. értékeli! !..aj oe
gyógyszerész. amikor azt megvéve soltról Kecelre te-

lepült át. Nyilvános forgalrnu ezemélyjogu gyógyszertárát 1690-ben alapitotta "szentháromság" néven Ér•
tékes Lajos gyógyszerész. Az 1935-öe és ez 1944-es
évkönyvek szerint ;;Juszt Oszkár, majd az 1947-ee
Gyógyszerészek Naptára szerint ;;Juez Alajos ée Edit
a tulajdonosok. A testvérpár tulajdonjoga idején
Györy Pál a patika felel6e

vezetője. /Az

1945-46-ae

évkönyv ;;Jáky Alajoet és Edittet ir. valóe.zinü a Juszt
Államoeitás után ezt a patikát megszüntették.

Szent Rókus

g~gnyszertár

1930. /ezemélyjogu/
A "Szent Rókus" patikát 1930-ban Rádóczy Gyula alapitotte. Majd 1943-ban. mikor 1<1ekunhala$ra költö•
::i:ött, gyógyszertárát bérbe edta ceapi L.ejoenak.

Allamoeitáekor ez a gyógyszertár l!llllradt fenn és ve-

zetaje csapi L.ejosné gyogyezeréez lett. l95o-t6l a
12/47. jélöléet kapta.

Fajrur; már 1212-oen községként szerepel II. Ince páp<;

levelében. sokáig Fejér megye solti járásához tartu•
zott, kée5bb a kaloesai érsekség birtoka.

A

török ura-

lom alett sern pusztult el.
Gyógyuertárát l692-bt;1n l<ovéoh Mihály alap:i.totta "Ma-

gyar Korom.'." néven. tz a patika látta el

2

bótya:i. fiók-

gyógyszertárat és a dusnoki orvos kézipat:i.káját 10.

'" helybeliek visszaemlékezése s;r;er:i.nt az l9lO-ee években Gyotvay Pál volt a 51yógyszerész.

1.'!k~.

l9l6. körül

költözött el Fajszról három gyermekével. Fejez:!. ezármazáéu felesége

fiatalrm meghalt.

A?. 1935-öe évkönyvben már Kolos György szerepel t ulej -

donoeként. l9&7•ben a tulajdonjog özv. Kolos Györgyné-é,

l45

-

a felel6s ve.zeté! pedig Szepessy Lászlóné.
Az államositáe idején FGrenczy Pál volt a gyógyszer-

tár vezet6je. A jelenleg is

müködő

gyógyszertárat

12/30. számmal jelölik.
U

i'lagváltó

az ó

d

gyógy~t=}rtá.J:.

1696. /azemélyjogu/

Uezódra a Duna vonalában lévlí település sors jellemzlí. A török idö alatt ugyan nem pusztult el, de fej-

léídéee a szatmári békakötée utáni évekre esik.

f\

ka-

locsai érsekség legnagyobb birtoka volt.
Patikájának alapitása a szomszédos Fokt6 községgel
szorosan összefügg.
Kovács Lajos gyógy$Zeréez 1893-ban

Foktőre

kért pati-

kaj ogot, am1t meg is kapott, de közben át kivánt

te~

lapulni Uezodra, ezért külön belügyminiszteri engedéllyel kérte

lll

patikajog uszodi felhasználását. En-

nek elnyerése után 1896-bem "Megváltó" néven meg is
nyitotta az uezodi patikát •. Majd egy év mulva kért
és kapott is jogot arra, hogy

Foktón nyithasson fi6k-

gyógyazertáret az uszodi patika terhére. Az engedélyt
&zonban egy éven belül nem hasznosította, igy az érvényét vesztette,

később ő

___________ tett gyógyszertárat /l._5_8/•

már Fokt6n nem is létesi-

...
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1935-ös évkönyv szerint már Háhn oezsti az ueaodi pa•
tika tulajdonosa. egy a gyOjteményben lé\16, l942•ben
ké!i1%Glt hiteles másolatu rendeletb6l arra lehet kö•
vetkeztetni, hogy Háhn oeze6 az uezodi patikát Prá•

gay elemér okleveles gyógyezerészmeetert6l vette személyes Ozleti jog átruházáeával 1911. március 20-án,
tehát már nem az elepit6t61. Kée6bb ie több tulajdonoe-váltáeeal

működött

e gyógyszertár. 1950-ben Ko•

vács Kálmán bérel.te, t6la kerGlt állami tulajdonba
12/91. megjelöléssel.
T e § i

Ietegi 9endyiselé9 9Yógye;;ert4c

Tass önálló gyógyszertárát 1693-ban Kemenezki István
elapitetta "Ieteni gondvieelée" néven. ezt megel6zt:S•
en e község lakóinak gyógyszer ellátására e dömeödi
patika fiókgyógyezertáre szolgált Csathó Gyula kezelésében.,
Az

"Isteni gondviselés"

nevű

gyógyszertárat 1934-ben

Bleier Reze6 vette meg és ttlle kertllt 1944-bon álla·
mi kezelésbe. l950•ig hatósági kezelöként váltotta
egymást: Gál Gyula, Farkas

~6zsef

és Gróf Gábor /159/.

1694. /személyjogu/
Hartáról l2S9-b6l van feljegyzés, e község élete csak

-
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„

a XVIII. század elején a batelep itett námet telepe•
sekkel kezdett ugy alakuln i, hogy kés6bb gyógysz ertár felállit ása is felvat6 dött. A községe t török megszállás valóság gal elsöpör te a föld szinér6 l.
Gyógys zertárat 1894-ben Halmi /Helfer / Pál alapito tta "Isteni gondVieelée" nwen. A hartai patika egé•
ezen az államos itáeig a Halmi e.alád tulajdon a volt.
A hét gyermek közül kett6 lett gyógysz erész, Dr.Halmi
Pál, aki a Pázmány Péter Tudományegyetem egyetemi
Gyógysz ertárába n adjunkt usként clolgozo tt és 1936-ban
jelente tte meg az els6 magyar nyelvű, gyógyez erkülönlegeeeég eket iemerte t6 könyvét "Halmi Codex" cimen.
A méeik gyógyez erész•ut ód Halmi Sére /vitéz Imreh Gézáné/ a kecskem éti gyógyez eréezeti

gyűjteményben

meg-

maradt hartai patika cégjelzé eee dobozain ie az a név
szerepe l.
Halmi Sára 1936-ban vette át édesapj ától a gyógysz ertárat ée 1950-19 vezette . ekkor a gyógysz ertár 12/:SS.
megjelö léssel állami tulajdon ba került.
f 0

k t ti

Isteni gondvis elés gy49yez ertár
1901, /ezemél yjogu/
A
_HH

_ _

xv.

századi települé s patika alapitáe ának kérdése
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szomezédo.S-Us20d-k&!:eég gyógy-
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szertárával, smir6l az uszodi patika létesitésénél
irtem.
1901-ben oldódott meg a község gyógyszertár problémája, amikor Scharp Henrik megkapta a jogot egy ön•
álló patika léteaitésére. Az "Isteni gondviselés"
néven szerepl6 gyógyszertárat annak ellenére, hogy
scharp is gyógyszerész volt évekig bérbe adta, majd
l9l9•ben Scharp Henrik halála után a vármegye aliepánja pályázatot iratott ki a fokt6i patikajog elnyerésére, melyre 15 pályázó jelentkezett.
A vármegye közigazgatási bizottságának javaslatát

azonban a népjóléti és munkaügyi miniszter két izben is elutasitotta~ Majd 1925-ben Nagy István okle•
veles gyógyszerészmester elfogadását jóváhagyta /160/.
1926-ban Scharp Imrét6l mint örököst6l 18 millió ko•
ronáért Nagy István megvette a patika berendezését
és felszerelését /161/.
Ezen összegben nem szerepelt a gyógyszerkészlet, ami
az ekkori bérlő Bodnár Antal gyógyszerész tulajdonát
képezte. Arra külön vételárat állapitottak meg kb.
lO millió korona értékben /162/.
Negy Ietván l926•tól 1950-ig egymaga segéd nélkül dolgozott. Egy 1933-as keltezésü

főjegyzői

levél szerint:

„ ••• megengedem. hogy munkatárs nélkül müköd6
1

gyógyszertárát vasárnap délután folyó évi ju-

L
1

I'
1
1

l

i

nius hó

l-től

folyó évi november hó 30-ig zárva

tarthassa.
Kötelezem az engedélyest, hogy a helyhatósági

or~

voet a rögtöni orvosi segélyhez szükséges kötsze•
rekkel és gyógyszerekkel lásee el, megjegyzem,
hogy esetleges járvány kitörése esetén engedélyem,
további rendelet nélkül hatályát veszti" /163/.
Apostaa
Kossuth l..aioe gyógyszertár
1906, /személyjogu/
A történelmi és természeti ceapésokat átvészelt
község a XIX. század végén indult

fejlődésnek.

l906•ban Hetényi Dániel gyógyszerész kapott patika
alapitéei jogot. "Kossuth Lajoe"-ról elnevezett
gyógyszertárát 1935-ben bérbe adta Faragó Máriának,
majd Hetényi halála után Hetényi Klára GYógyszerészhallgató kapott miniszteri engedéllyel haszonbérleti
jogot a gyógyszertárra.
1948. májusától Varga Gyula bérelte és az 1949. májusában történt államositás után is vezette az apostagi gyógyszertárat. A

későbbiekben

ismeréseként e Gyógyszertári Központ

jó munkájának elfőgyógyszarésze

ként eredményesen tevékenykedett Bács-Kiskun megyében.

l

s z a l k e ; e n t má r t o n

1

Remény gyógyszertár

1916. /személyjogu/
szalkszentmárton régi település. már az 1300-ae évek
elejéről

is maradt fenn róla feljegyzés.

A "Remény" nevü gyógyszertárat 1916-ban lélteeitette
Galambos Kálmán. aki 1926-ban eladta Bévárdy Gyulá•
nak. Bévárdy 1944-ig vezette a gyógyszertárat.
1944-től
kezelő

Dr. Benkovite t<árolyné mint /hk/ hatósági

müködtette.

Magyar korona gyógyszertár
1914. /fiókgyógyszertár/
A település a szekszárdi apátság, majd a kalocsai
érsekség uradalma volt.
1914-ig a szükséges gyógyszereket Kalocsáról szerezte be a község lakossága. ezután a fajszi gyógyszertárnak volt ott fiókja, amit Gyetvai Andor kezelt.
önálló gyógyszertár felállitáeára 1924-ben került
sor, amikor Sári Alfréd a patika•alapitáei jogot megkapta. Az önálló patika "szent László" nevet viselte.
A patika többször cserélt gazdát, l929•ben Száez Sándor megvette

először ~_\l_Yj llel~re

eladta Bayer Istvánnak,

akitől

költ!:>ztette. majd

viszont ismét megvá-

1 '

-

lSl

-

eárolta 1936-ben. 1943-ban szász Sándort internálták ée Kovács

Ernő

vette át a gazdátlanul maradt

patikát. 1945. végén a sok megpróbáltatáson keresztül ment szász Sándor hazatért és 1950-ig az
zet éséval

működött

a "szent !..ászló"

nevű

ő

ve-

gyógyszer-

tár.

e e en

g

ő

S

Páduai szent Antal QYÓavezertá(
1926. /személyjogu/
Csengőd

•

a század

elejétől fejlődött

önálló községgé.

1926-ban "Páduai Szent Antal" néven alapitott gyógyszertárat Szabady Viktor gyógyszerész. l940•bon Stettner János vásárolta meg. aki l949•ben meghalt. l950ig Temesváry György kezelésében

működött

a

csengődi

gyógyszertár.

s z a k má r
Madonna QVR9'(Bzertár
1927. /személyjogu/
Szakmár 1897-ben lett önálló község.

~lötte

a kalo-

csai érseki birtok kültelke volt.
1927-ben Jakab Géza alapitotta a »Madonna" elnevezésű

gyógyszertárat, amit Szakmár községen belül három-

-
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ez o r, u to lj ár a 19.W
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§í;entháromság gy óg
ys ze rt ár
19 33 . /e ze m ál yj og
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Miske Duna-menti
kö zs ég . Régen F jé
r megye e o lt i já •
9
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.
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•b an D r. Abay Nem
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Gvó9yszert ár-ellenéíq~ést;1k alakulása

tisztifőorvosi

hálózat 1752-1927. között önálló-

an látta el a gyógyszertárak

ellenőrzését.

A vizs-

gált területen az l860•ae évektől találtam utalást

a területi

tisztifőorvos

személyére /164/. Az 1660·

ae években Pest-P.ilis•Solt•Kiskun vármegyének két
tisztifőorvosa

volt. Az általam vizsgált déli rész-

nek or. Kada Elek, az északi résznek or-w Pisztory
Ferenc. A

későbbiekben

az irodalom szerint Pest•

Pilis-Solt-Kiskun vármegyének egy

tisztifőorvosa

volt, pl: l947•ben ur. Kubinyi László személyében
/l6S/„
1941-től a tiszt.ifőorvoaokon

kivül az Országos Köz-

egészségügyi Intézet gyógyszerész felügyelői is ellenör.izták a gyógyszertárakat /166/.
A

tisztifőorvosi ellenőrzések időpontjára

riságára a

Nagykőrösi

ás gyako-

Levéltárban találtam adatokat.

1938. évi nyilvántartásból:
"Remény"Gyógyszertár

Nagykőrös, ellenőrzésének

időpontjai:

1933. IV. 15, 21.
1934. I. 13,

VI. la.

1935. I. 10,

X.

1936. I. 7,

V'.CII. 12.

28.

„
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"Kigyó" Gyóg ysze rtár NagykiSrös.

ellenőrzésének

időpontjai:

x.

1933 . IV. lO.
1934 . I.

A több i

21,

24.

VI. 26.

stb. /167 /.

oagykőrösi

patik ánál is évi két ellenőrzési
dátum uzer epel és agy piro s tintá val beje gyze tt,
ami mindegyik gyóg ysze rtárn ál csak két vagy három
éven ként talál ható

ellenőrzést

jele nt. Ez val6 szin0

egy mindenre kiter jedéS nagyobb ellenőrzést taka r.
EgyezerU aláh uzáe sal is talál tam msgk ülön bözte t6
jelz ést. mint pl.: az előbbi "Remény" gyóg ysze rtár
e estéb en az 1933.. IV. 21-1 ellen örzé e.
Az 1939 1 1940 . és l94l •es nyilv ánta rtáso k /166 , 169,
170/ szer int az

ellenőrzések

tová bbra is éven te

kéte zer törté ntek fél• fél éves elos zlásb an. Kivé tel
volt a nagy k6rö ei "Magyar korona" gyóg ysze rtár, ahol
l94l• ban csak egy ellenőrzést jegy eztek be .•
A Pest megyei Levé ltárb an és a Nagyk6rös:1 Levéltár~
'

ben talá lt jegyz6könyvek és felje gyzé si adat okbó l
kitűnik, hogy ez ellen 6rzé s a következ
ő szempontokra
irán yult :
- gyóg ysze rtár tárg yi felté tele ire,
- szem élyi ellát ottsá gára .•
- gy6g ysze rkáe zlet
.-----

_ _ Á)J 0 O&
----,..t?

„

6 "'"
lliY>C
w_,

minőségi

ás mennyiségi
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- sulym érték ek pont oeeá gáre ,
- a gyóg ysze rárez abály ok hely essé gére és
azok beta rtásá rfl.
3.l.l o A Vl@Sgált gyóQ)(!i!Ctárak tárg yi felté tele it
3 elle sö adato k

A gyóg ysze rtára k tárg yi felté telei nek alap köve tel-

mény szin tjét az 1676 . évi XIV. t.c. állam i felüg yelet alá hely ezte . Ami ezt jele ntet te, hogy az e16i rt
felté telek e gyóg ysze rtár megnyitásához ée működte
téséh ez elen gedh etetl enül ezükeégeeek volt ak. A gyógyszert árak nak rend elke znie kelle t.t offic ináv al, labo ratór iumm al, anye grak tárra l ée gyógyszeres pino évél .
A vil!:s gált terü let gyóg ysze rtára i az el6i rt hely ieé•
gekk el által ában rend elke ztek , legf eljeb b terü letb eli
nagyságot ée a hely ieége k min6eégét
különbeégek.

illetően

volta k

Offi cina , labo ratór ium, anya grak tár. gyóg ysze res pin•
ce és padl ás mind egyik nél meg talál ható volt .
"A padl ás világ os, tisz ta az ott lévö füve k, gyökere k, virág ok a legna9yobb rendben " /171 /.
"A padl ás világ os ez ott lév6 füve k, gyök erek,
virág ok ••• a legnagyobb rendben~ e mérgek elkü -

löni tve tarta tnak " /172 ./.
"A paal ee v1.1.tígoe -ée tiszta az ott
lwéí füvek
s.a.t „ elégs éges ek és jó rendben tarta tnak " /173 /.

-
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"A pince szára2. az ott el.tétetni szokott szerek ••• szörpök, olajok ••• riagy mennyiségben és
jó minőségben" /172/.

Az elóbbiekben emlitett területi kisebbségre utal

az l860•ból származó jegyzőkönyv:

"Pince csekély terjedelmű" ezt az izsáki "Megváltó" Gyógyezertárról irta Kada Endre Pest megyei tisztifőorvos.

Érdekes megjegyezni, hogy a jegyzőkönyvek a helyiségek közül nem foglalkoznak az officina t1$Zteságával,
ez valóezinü abból adódott, hogy a patika hitele és
jó h:l.re mullott többek közt azon is, hogy milyen kép

fogadja a betérő beteget, tehát a tulajdonos érdekelt„
ségs egyértelmü garancia volt az officina rendjére ée
tisztaságára.
A gyógyszertárak berendezésére és felszereltségére
az alapkövetelményen felül erősen rányomta bélyegét
az, hogy létes:l.tásekor és fenntartása alatt is a tulajdonosa milyen anyagi áldozatot tudott vagy akart
vállalni„
A mult örökségének helyi példáit mutatja be a 4. ez.
táblázat a v.tzegált területről a muzeumi tulajdon-

ban, illetve védettség alá került patika•butorok feltüntetésével /174/.

-
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V:l.z!ig;.rilt gyóa ysze rtára kb61 fenn mara dt muz eális ér:;
tékü QUtorok
Ered eti hely e.
idej e

;:Jel enle gi
hely e

Stil usa

Mw:eumi tula jdon ban
Szen tháro mság pati ka
Kecskemét. XVl il .ez.

lévő

bere ndez ések

Iste ni gond vise lés
Kisk örös ,164 0.kö rüli

para szt baro k l<ecekemét
szak gyüj temé ny
akle kt:l. kue•
Kecskemét
neoreneezánll\ll: Szak gyüj temé ny

'iegv áltó pati ka
Kec ekem ét,X X.sz .eleje

szec essz ió

Iste ni gond vise lés
Kecskemét, lSS7 .

ekle ktik usKecskemét
neoreneazán11z szakgyűjtemény

Kecskemét, Szak gyűjtemény és Ne•
meenádudver 12/4 0.
gyóg ysze rtár

Muzeum álta l véd ett berem:lozéa
szen tléle k pati ka
ekle ktik usKecskemét
Kecskemét. 11347.
neogotik1.1sszak gyüj temé ny
ezecess;;:i:iós
elem ekke l
Szen tléle k pati ka
Tatahálll:a. 12/2 1.
Bács almá s, 1630 b'ied erme ier3 gyóg ysze rtár
as évek
Iste ni gond vise lés

~""'"'

-

szab edaz állá s

bied erm eier

Mátyás kirá ly pati ka
Kecskemét, 1660 -as
évek

ekle ktik us- l<ecskernét. 12,/ loneor enes záns z ee gyóg ysze rtár

Gyüj temé nyi

Szen tháro mság pati ka ekle kU.k ueKisk unfé legy háza ,
neok lass zi„
XIX. sz. vége
cist a
MegviU.i:ó pati ka
Abony, 1930 ,

modern f unkcion el:l. sta

rakt ár

jsor ote, 12/1 6-os
gyóg ysz: ertár

!
1

Abony, "Neg váltó "
Gyó gysz ertár

abon yi Me9vált6 patik a•be rend e;i:é st Ceemiczky Tihamér
).l.904-1960/ 9yóg yezs r-éez . graf ikus ée festő terv ezte
,
ezér t kerü lt véde ttség alá.
Az

4. sz. tábl ázat
i '

_j

A felso rolt iparm üvész eti

értékű

patik a beren dozé-

eek a viZe gált terül et b1.1torainak szép és fennmaradt
péld ái.
A gyóg yszer tárak tárgy i felté telei közé e helyi eé•
gek,a buto rzat. áz anya gkész let mell ett a gyógy!illZer•
tár eszkö zi felsz erelt sége ie tarto zott. Ezek ugyan•
oeak El!Oemlék jellegű darab jait 6rzi a kecskeméti
Gyógyezerésztörténet.1 szakgyi.ij temény.
A gyóg yszer tár ellen 6rzée ek fonto s szempontja volt a
szem élyi ellát ottsá g vizsg álata .

A vtzeg ált terül eten dolgozó. patik a jogot nyert gy6gyezeré szek a megye ele6 gyóg yezer éezét 6l, Falt Anta ltól
kezdve mindvégig ez orazágoeen lllindenkor el6ir t szakképz ettsé ggel rende lkezt ek. Falt Anta l a gyóg yszer észi mest erség et e brünn i jezsu ita rend gy69Yl!!Zertárában tenult4':i.'
Katona ;;József naplój.áb6l már másféle képzéer61 értesülün k:
"Ekkor létes ült az egyetemi évek el6ké ezit6 jéül e
gyakornoki tanfo lyam ,· a mi voltu nk az als<.i kurzus
hallg atói. Az. orszá g minden réezé böl felee regle tt
mintegy óo-an gyakornok több-kevesebb készü ltség gel •••
leaa •. juniu eában irt level ében édes Atyám is bua:d it.
szere tné ha az uj rends zer szeri nt fel.ju thatn ék mind·
járt az egyet emre ,. de ez akkor csak olyan kiván atoe

--- - - ---- --- -=-~~"=""",__......,........,......-

reménynek láts zot t ••• Szeptember elej én meg vol t a
vizs gáim , ami kitü n6e n sike rült e nyomban be is ira
tkoztam az egy etem re. ami t édee Atyám is nagy megeléged ésse l vet t tudomásul" /17 5/.
Péld át a Katona csal ádn ál foly tatv a. Katona Margit
1923-ban sze rzet t diplomát a Bud apes ti Pázmány Péte
r
Tudományegyetemen. A gyó gys zert ár viz sgá lati jegy
zll•
könyvek ele6 ada ta mindig a viz sgá lt pati ka vez et6•
jáne k okle velé r61 sze rze tt bizo nysá got taka rta•
A háld zat kial aku lásá nak tárg yalá eak or a gyd gye
zert ár-

vez et6k r6l a tula jdon oei kar ról ée érde111Gikr6l ezó
l·
tam.
A vizs gált gyó gys zert árak 80-90 %-ben a tula jdon os
maga dolg ozo tt labo ráns eeg iteé gév el. Minclöesze a
város i nagy pati kák pl.: a kecskeméti Haj ago e-fé le.
a
Katona Zsigmond gyó gys zert ár dolg ozo tt rend azer eeen
segéddel,, a "Szent Erz sébe t" és a "Rákóczi" gyógyszer tára k társ tula jdon os gyógyezeréezekksl vagy maga
a tula jdon os gyó gysz erés z ház aspá r látt a el a
gyógy•
eze réez i teen d6k st.
A vármegye terü leté n segé det alka lma zott még pl.:
a
ceg lédi . nagyk6rős1, kiek unfé legy héz i kisk unh alas
0
i,
kiekörösi~,izsáki

és még egy •két nagyobb forgalmat
ellá tó köz ségi gyó gys zert ár.
Katona ;:Jdzssf naplój~~n_Q __b~áde.kriil._ _ .igy emlékez
ik

-
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meg:

"Atyám szigoruan meghagyta a segédeknek, hogy engem
foglalkoz taeeanak s tanitsana k. Szak ezután ugy iparkodtak végrehajt ani a rendelet els6 részét, hogy ha•
lyettük ie minnél többet elvégezze k, tanitani pedig
azért aem tanitotta k, mert j6része maga sem tudott •••
Azért mégis voltak segédek, akik nemcsak szeretett el,
hanem szakiemer etükb6l kifolyó tudással és mindenre
kiterjedts figyelemmel foglalkoz tak vellilm" /175/.
A gyógyszer tár tulajdono sa, vezet6je gyógyszerészeew
géd alkalmazá sát és az alkalmazo ttak személyi változását a napon belül köteles volt jelenteni az I. fo·
ku közegészségügyi hatóság tisztiorvo eánek, aki havonta továbbito tta a jelentést a törvényha tósági ti~
tiftlorvos nak.
A gyógyszer tárak legtöbbje reggel 5 órától este 10
óráig dolgozott hétköznap , vasárnap egyaránt. Ahol
egy gyógyszer ész vagy egy segéd volt, ott éjjel-nap pal szolgálat ot jelentett . Kecskemét város elöljárói nak haladó gondolkod ását mutatja az is, hogy mig országos szinten csak 1933. augusztus ában a 227573/1933.
ez. a.M. rendelet foglliltkozott "Az egyedül magukban
álló, alkalmaao tt nélkül müköd6 falusi gyógysze rtár•
tulajdono sok vasárnap délután zárvstart ásával" /176/,
•

_m

-··addig Peet-Pilis -SQlt ...~e.k1.1n vármegyát„.már páldakánt

i

i

i

-

említik,

sőt
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Kecskeméten már 1908. julius

l-től

egy-

mást váltva tartottak nyitva a gyógyszertár ak vasárnap és ünnepnapokon /177/. /Lásd a korabeli hirdetményről

s.

készült fénymásolato t,

sz. ábra./

Gyakornokkal a terület kevés gyógyszertár ánál találkoztam, ilyen volt pl.: a

nagykőrösi

"K1gyó Gyógy-

szertár", a ceglédi "Remény Gyógyszertár ", kecskeméti "Mátyás király Gyógyszertár "', a kecskeméti "Szent
István Gyógyszertár " stb.
A vizsgált gyógyszertár ak legtöbbje egy gyógyszerész t

foglalkoztat ó, községi kis patikák voltak, ahol a
patika forgalma sem igényelte a nagyobb személyzet
kialakítását .

Jellemző

volt azonban a terület pati-

káinak gyakori bérbe adása vagy
vezetőkkel

3.2.

kezelőkkel,

felelős

való müködtetése.

Gy§gyszertár ak tevékenyeégé re általánosan levonható értékelés

A vizsgált terület gyógyszertár aira vonatkozó 13 tisztifőorvosi jegyzőkönyv

/l78•l90/ nagyobb hiányosságo-

kat nem jelzett, legfeljebb

minőségbeli

fokozatokat

állapítottak meg.
Pl.: szakkönyvtár akra vonatkozóan:
- "Szükséges könyvekkel
• "Könyvtára

bővelkedik"

/172/.

kil:Jlé~itő"{l7'~/.

- "Könyvtára a szükségeeebb
áll" /173/o

kézikönyvekből

-
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Gyógyszertár hitelére vonatkozó megállapitások:
Handtecl Károly "Szentlélek" gyógyszertárának hitele igen jó, a Persay Sándor ceglédi patikájának
hitele a legjobb, Horánszky József gyógyszertárának
hitele jó.
Egységesen jó vizsgálati eredményt kaptak a gyógyszertárak a taxa árak betartását illet6en. "Árszabály pontosan megtartatik." A gyógyszertárak jövedelmét a taxákban feltüntetett anyagárrések, munkadijak és a szabadon készithet6 szerek, kozmetikumok
stb. adták. A jövedelem szempontjából a gyógyszertár hitelében a jó min6ségü saját készitésü gyógyszeren kivül jelent6s volt a taxa árak pontos betartása is. Természetesen a gyógyszertár forgalmát nagyban meghatározta, hogy hol tudta elhelyezni gyógy•
szertárát. Városokban a városközpontu, piac melletti,
orvos közelében es6 módosabb negyedben lév6 patikáknak volt jobb a helyzetük. Ez a tendencia még a falusi gyógyszertáraknál is

fellelhető,

azok is a piac,

a hivatali épületek, templomok és orvos-lakások közelében kerültek felállitásra.
A gyógyszerészek any,gi helyzetének növekedésével
együtt járt tekintély növekedésük is. Tanulmányaik,
tudásuk révén a gyógyszerészi pályától

eltérő

gazda-

sági és társadalmi tevékenységekben is maradandót al-

i

i

i

!

:i

--· ·-
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kottak /lásd: Handtel Károly, id. Katona Zsigmond
és az izsáki Barthalos Kálmán

mezőgazdaságot

virágoztató

Székely Sándor Hi-

szőlőtelepitését,

fE:l•

t.elezövetkezeti Bank elapitását stb./. Tevékenységük révén a lakosság számára hasznos ismereteket
nyujtottak, intézményeket alapitottak.
A tisztiorvosi

jegyzőkönyvekben

leirtakat és az

egyéb jellegü kutatási adatokat öeezesitve kitünik,
hogy a vizsgált területen a gyógyszertárak szakmai
állapota, berendezése, felszereltsége, gyógyszerellátó tevékenysége és a gyógyszerészek közéleti tevékenysége megfelelt az adott kor követelményeinek,
a hatósági elvárásoknak.

i
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DISSZERTÁCIÓS

MUNKA

ERE

D -

M É N Y E 1

„••••••••••

l. Peot-Pilis-Solt•Kiskun vármegye déli kerületében
elemezve a gyógyszerészet kialakulását és fejlő·
désát megállapithetó volt, hogy mindenkor a társadalmi és gazdasági biztonság szolgáltatta az
alapot a gyógyszerészi gyakorlat kialakulásához
és

fejlődéséhez.

Ezt a történelmileg igazolt

tényt, napjainkra és
nyezőként

jövőnkre

is meghatározó té•

kell elfogadnunk.

2. A fent leirtakból adódóan a gyógyszertárhálózat
kialakulásában három fd szakaszt állapitottam meg:
1• szakasz: 1746-1800-ig a gyógyszerészet terüle-

ti megjelenését foglalja magában a
gyógyszertári hálózat kialakulásának
kezdeti szakasza.
11. szakasz: 180l-l880•ig tartott, a gyógyszertár

hálózat kialakulásának viszonylag
egyenletes szakaszaként.
111. szakasz: 1881-1950-ig a gyógyszertár hálózat
fejlődésének

felgyorsuló szakasza.

3. Megállapitottam, hogy a vizsgált gyógyszertáraknál
-

--1)gyarsnt---fei-lcrltn1~ő

az -egé·ezségügyí ée a kereske-

delmi jellegük is.
Közegészségügyi jellegüket bizonyitotta: jó fel-

~
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ezereltségi állapotuk, személyi ellátottságuk,
képzettségük és a települést

érintő

közegészség-

ügyi problémák megoldásában betöltött $zerepük
is /járványok leküzdése idején/.
Kereskedelmi jellegükre utal a város-központi elhelyezkedésük

a forgalmas piac és közlekedési

utvonalak közelében való letelepedésük, valamint
a rentabilitásra való törekvésük.
4. Kutatásaim során
elődeink

nemcsak
ügyet

meggyőződtem

arról, hogy nagy

koruk természettudományi ismereteit,
szakterül~tükön

alöbbravivő

alkalmazták az egészség-

kutatásaikkal, harcaikkal

/Handtal, l<atona, Rozsnyay/, hanem a gyógyszer;..
tár zártságából kilépve mint elismert közéleti
emberek indítványoztak és segítettek olyan intézkedéseket, amelyek az egyes települések, városok
gazdasági és kulturális

fejlődését

eredményezték,

Közülük egyesek eredményesen tevékenykedtek országos szinten a gyógyezsréezat fejlesztéséért.
Ezek a feltárt és

jellemző

adatok szintén irány-

mutatók lehetnek a jelenlegi igen széle$ skáláju
képzettséggel

rendelkező

gyógyszerészek számára

is.
s. Megállapítottam, hogy a gyógyszertárak felszerelt-· - --- --sége--minden esetben a tuiaJdono$ anyagi áldozat-

1
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vállaláeától ée szakmai
de a jogezabályokban

iemerete1től

előirt

függött,

feltételeknek min-

dig megfeleltek.
6. Személyi ellátottságukat ugyancsak anyagi tényezők

határozták meg. A vizsgált terület gyógy-

sz:ertárainak legtöbbje egy gyógyszerésszel és
egy laboránssal dolgozott.
1. Az irodalomban tévf)sen

ei::ereplő

gyógyszertár

alapitáei évek után kutattam éa a feltárt adatokkal bizonyitottam a disszertációban megjelölt
helyes évszámokat /Pl.: Kecskemét, Kalocsa, Cegléd, Bátya atb./.

s.

öeszesaégében feltártam éa bemutattam Pest-PilisSolt-Kiekun vármegye déli kerülete gyógyszeréezetének megjelenését 1746-tól ée

fejlődését

1950-ig.
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Disszertációs munkámban Pest-Pilie•Sqlt-Kiekun vármegye déli kerületében vizegéltal\l e gyógyszerészet
megjelenését és

fejlődését,

a terület

első

gyógy-

szertárának alapitásától, 1746-tól 1950-ig.
l„ Kutatásaimat a Bács-!<iskun megyei Levéltárban,
Nagykdrösi Levéltárban, Pest megyei Levéltárban,
Budapesten az

Ernye~

Könyvtárban és a Bács-Kis-

kun megyei Tanács Gyógyszertári l<özpontjánek
Szakgyüjteményében folytattam.
2. A szakirányu kutatás megkezdése

előtt

a vizsgált

terület közigazgatási határának alakulását tisztáztam 1950-ig.
3. Felkutattam azokat a helyi gazdasági, társadalmi és közegészségügyi viszonyokat. amelyek a
gyógyezertár hálózat kronológiai kialakulásában
meghatározó szerepet játszottak.
4. A gyógyszertár hálózat elemzését településenkénti /városi, községi gyógyszertárak/ csoportositásban
- l<iskunság
- Jászkun
- ' - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

- Duna-menti terület gyógyszertáraira végeztem. összesen 92 gyógyszertárat dolgoztam fel.

-
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5. Gyógyszerellátó, szakmai tevékenységüket és el ...
lenőrzéseikről

szóló jegyzökönyveiket vizsgál-

tam, végigkísérve a tárgyi és személyi feltételeik alakulását,
6. Elemzéseim során megállapítottam:
- a gyógyszertári hálózat kialakulásában három
fél szakasz

figyelhető

meg.

r. szakasz: 1746-1600-ig a gyógyszerészet területi megjelenését mutatja, a
gyógyszertári hálózat kialakuláeának kezdeti szakasza.
II. szakasz: 1801-lSSO-ig tartott, a gyógyszertár-hálózat kialakulásának viszonylag egyenletes azaka.szaként.
III. szakasz: 1681-1950-ig a gyógyszer.tár-hálózat

fejlődésének

felgyorsuló sza-

kasza.
- a vizsgált gyógyszertáraknál egyaránt

fellelhető

az egéezségügy:i. és kereskedelmi jelleg.
Mint egészségügyi intézmények betegcentrikusak
voltak. Gyógyszertárakat településen belüli elhelyezkedésüket véve figyelembe általában az
orvosi rendelök közelében, a város biztonságosabb világitással ellátott részén találhatjuk
JR~

Mind

ezz~l_szol~álva.

az!:.....a ..e.élt. hogy a

-
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betegek gyorsabban kapjanak gyógyszert és szük•
ség esetén a gyógyszertárakat éjszaka is fel
tudják keresni.
Közegészségügyi jellegüket bizonyitotta jó felszereltségi állapotuk, személyi ellátottságuk,
képzettségük és a települést

érintő

közegész-

ségügyi problémák megoldásában betöltött szerepük /járványok leküzdése/.
A multat elemezve megállapithetó, hogy a

jövő

ben is gyógyezertáraink szerepe az egészségügy
terén meghatározó kell legyen, mivel gyógyszerészeink a lakosság legszélesebb rétegeivel
érintkeznek és

egészségnevelő

munkájuk magasabb

szinten szolgálhatja azt a célt, amit prevencióként ismerünk, a régi multban pedig járványmegelőzésre

tett intézkedésként tartottunk szá-

mon.
Kereskedelmi jellegükre utal a városközponti elhelyezkedésük a forgalmas piac és közlekedési
utvonalak közelében való letelepedésük, valamint rentabilitásra való törekvésük.
- nagy

elődeink

koruk természettudományi ismerete-

it nemcsak szakterületükön alkalmazták pályát
elöbbrevivő

kutatásaikkal, harcaikkal /Handtel,

Katona-,--R~z~nyay/uhenem-a

gyógyszi!rtér zártsá

5
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gából kilépve mint elismert közéleti emberek
inditványozt ak és segitettek olyan intézkedéseket, amelyek a város gazdasági ée kulturál:i.s
fejlődését

eredményezté k.

Ezek a feltárt és

jellemző

adatok szintén

iránymutatók lehetnek a jelenlegi igen széles
ekáláju képzettségge l

rendelkező

gyógyszerész ek

számára.
- a

gyógyszertá~ak

felszereltség e minden esetben

a tulajdonos anyagi áldozatválla láeától és szakmai

ismereteitől

függött.

- személyi ellátotteágu kat ugyancsak anyagi tényezők

határozták meg. A vizsgált terület gyógy-

ezertárainak leigtöbbje egy gyógyszeréss zel dolgozott.
- megállapított am az irodalomban tévesen

szereplő

gyógyszertár alapitáei évek, helytálló alapítási idejét és feltárt adatokkal ezt bizonyítottam /Kecskemét, J<alocsa, Cegléd, Bátya stb./.
7. Mun!{ám során a gyógyszerügy i szervezés-tud omány
kategoriáit, felosztási rendszerét és kutatási
módszereit alkalmaztam, /levéltári kuta'i:ómódszer,
történeti módszer, interju módszer és stetisztikai módszer/. Adatokat táblázatokba n foglaltam
össze és grafikonon ábrázoltam. A városi gyógy-
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szertárak helyét térképvázlatokon illusztráltam.
Munkámmal ugyan a multat kutattam, de egészségügyi
hivatásunk

fejlődéséért

ugy lehet dolgozni, ha a

hágyományok elemzésével igyekszünk

jövőbemutató

hasznos értékeléseket levonni és azokat elöbbrejutásunkért megvalósitani.
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1.

2.

3.
4.

s.
6.
7.

e.
a.
lo.

ll.
12.

13.
14.

15.

ur.zalai Károly; Gy69yr.i:erügyi ezervezée 67.old.
Sudapeet, Egyetemi Nyomda 1965.
csatári I. „ Hovanmusian i; .... Oláh Gy.a Peat•Pi•
lit•Solt•Kiekun várme9ye áe Kecekemét th. jogu
vároe edettára 36. old.
Kultura Könyvnyomda Budapest, 1939.
/továbbiakban: P-P•l•K adattára/
1876. XXXVII. t
kiizigali!:gatáe:L törvény
Keoekemáti Levéltár
P•P•S•I< adattára. 37. old.
P•P•l•K adattára, 43. old.
P•P•S•K adattára, 43. old. 2. bekezdés
P-P•S•K adattára, 46. old.
Közigazgatáai törvények, rendeletek. 4330/1945.
t'l.li. ez. rendelet, Kecekaméti Levéltár
Közigazgatási törv6nyek, rendeletek 4343/1949.
/XII.14./ H.T. sz. l/1950. /I.29/ a.M. ez. rendelet, Kecskeméti Levéltár
Bar11tdla1 ;s. „ Sáreon E.: A magyarorezág:I. gyógy•
ezeré-.aet története
Budepest, ls30. II. 184. old.
/továbbiakban: Baradlai - Bársony/
aaradla1 - Báreonyc II. köt. 100. old.
sehédy Sándor: Gyógyezeréezek Naptára
1675. Budapest
Vereá9h z.; Gyógyezeréezek Zeebneptére 1922.
Budepett
Farag6 s. •Márkus o. „ somogyi s.: Gyógyeze„
részek Naptára 1947•:1.g
Blázy Á.; A gyógyezeréezet megjelenéee ée fej"

.e;.

lődáee

Ziil.• iíltii1t'Yében l7l:l-1S49""'ig-

Gyógyeze réezdoktor1 értekezés. Kézirat: lO•l4.
old.

-

16.
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Lóránd Nánd;;lr: CUlllánia 149. old.
Bá® -Kie kun Megye1 Muzeumok Közleményei
Kecskemét, 1975 .
/Tov ábbia kban : Lóránd Nándor: culllánie/
17. Bara dlai "" Báre ony: x. köte t 196. old.
18. Kecekamáti 1..ev éltér
Taná csi jegyz6könyv kérvény 1731 .
/tová bbia kban = K•c• kestá ti Levé ltár • K.L. /
19. K„J.. Taná cei jegyzökönyv 1772„ okt. so. 3M„ lap
20. K.L.. Tané cei jegyzökönyv l7ao . jan. 14. 261. lap
21. K.L. Taná csi jegyz6könyv 1787 . jan. 20.
22. K.L. Taná cei jegyz6könyv l7ae . jan. 19. 294. lap
23. K.L. Taná csi jegyz6könyv 17ae . aug. 13. 310.ll.llp
24. K.L. Taná cei jegyz6könyv 1790 . tzep t.14 . 648. pont
25. 1<.1... Taná csi jegyzlSkönyv 1790 . ezep t.10.
26. Kempler Kurt : t'lagy ar gyóg yuer éeze t Medicina 1968
.
27. Z.la: i Károly: GyógyaerQgyi uerv ezés 41. old.
Buda pest, egye temi .Nyomda 1965 .
26. Bölc s Slila ; Sl!:ervezeti feláp itée 19. old.
Kempler Kurtc Megyer Gyóg ysze réeza t 1967 .
Medicina l9óe .
29. 8$cs•K1ekun t11egyei Gyó gyae réut örté neti Gy03temény1 Kole rairs ttok 1631 . 15. ny. n.
:so. Kecskeméti Levé ltár: Kecskemét váro s irl!itanyaga
xx. I. köte g la3l . jul. 7. Izsák
31. Kecskeméti Levé ltár: Keceke111ét váro s irata nyag a
xx. l. köteg 1631 . jul. 23.
32. Báce•Kiekun megyei Gyó gyez eréu törté neti Gyüj•
temény: Kole ra.ira tok less . 15. ny. n.
33. Bara dlai. „ Báre onyi 11. köte t 67-6 9. old.
34. Baye r Istv án: A gyóg yuer ellen tJrzé e kiala kulá sa
~1agyar Gyóg yeze réeze t
1967 .
79. old.
auda pest , Medi cina . !~~t~ .

-

177 -

35. Kempler Kurt: Gyógyezeréui reformtörekvések
lS48•ban orvo$i Hetilap 114. 3035/1973.
36~
Kempler Kurt: Gyógyezeréa:i reformtörekvések
le48•ban orvosi Hetilap 114. 303S/l973.
'J7. Kempler Kurt. Gvówezeréeai reformtörekvések
l84S•ben orvosi Hetilap 114. 3036/1973.
38. Lóránd Nándor: szemelvények e kecekemét:i. orvos•
lás történetéb51 172. old.
Eláce•Kiakun megyei Tanács Gyógyszertári Központ
közleménye 1962.
39. Kempler Kurt: id.Sohédy Sándor a 1'1agyer Gy69y•
ezeréezeti szake&jt6 megalapitója.
Gyógyezarée:zet 16. 467/1972.
40. Kempler Kurtc id.Schády Sándor a Magyar Gyógyez:eréueti szekeajtó megalapitója
Gy69yezerée1un: 16. A69/l972.
41. Kempler Kurt: 1'1agyar nyelvil gyógyezarés:zeti ezak•
folyóirat megindulása hazánkban
orvoei Hetilap lls. 216•218/1974.
42. aaredlei „ Báreony; I. kötet 373. old.
4.1. Bölce Bél.a: szervezeti felépitée 19. old.
Magyar Gyógyueréear:et Med:l.c:l.ne, Budapest 1966.
44. Atzél E.: A 9yó9yszertárkérdés.
A mai magyar e9ée.zeégQ9y1 közuolgálat.
A VII. közigazgatási továbbké-pz6 tanfolyam
el&ldáeai 1942„ Kecskeméti i..evéltár 677. old.
45. Chyzer Kornél; Az egétzeégügyre vonatkozó tör•
vények ée rendeletek gyQJ teménye l.S54 - 1694.
Budapest, uobroweky ás Franke kiadás lS94.
1673. 22. 370 magyar királyi be1Ugym1nisz:ter
körrendelete 272 - 273. old.
A6. Baradlai • Bársony: I. kötet 374. old.
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47. Chyzer Kornél: A'Z. egészségügyre vol'Ulltkozó tör•
vények ée renl.\1$letek gyö.;teaénye 1654 „ 1894.
Budapest oobrowsky és Franke k.:1.adállt 1694.
1673. 22. 370 lll(ilgysr kirélyi belügytniniezter
40.
49.

körrGindalate 377. old.
Z.lai l<ároly: GyógyGaerügyi •ervezés

43. old.

Budapest ligyetemi Nyomda 1965.
Lóránd Nándor: Cumán:i.a 159. old.
aács„K.:1.skun mogyai Mweumok l<özleménye.

Kecskemét, 1975.
so. Heltai Nándor: Kec111.luu11ét Penoráma 1976. 6. old.
Sl. Lóránd Nándor: lsmerjQk meg megyénkben a gyógyi•
táe kialakuláeának történetét 170. old.
Báce•!Uekun megyei Tanács Gyógyp:ertári Köz.pont
közleménye Kecskemét, 1970.
52. Novák László: Mcu::éivárosi Népmllvéaet l7•la. old.
Nagyk~rös "Arany ;;János" Muzeum kie.monográfia 1962.
53. Mária Terézia mez6vároei rengot adó uvele
Kiskunfélegyháza "Kiekun" ~au111
muzeum1 Réme 63495.l.
Kiekunfélegyházi Levéltári ezé111a: 1774.F.27.c.6.15.
54. Novák Láez~: Mu6vátQe1 Népmüváaet 19.old.
Nagyk6r&e

55.

1962. K1emonográf1e

Helt&i Nándor; 11\ecekemét Panoráma 1976. 32. old.

„ SZaboloe o.: Magyarország története
221. old. Gondolat Budapeet, 1979.
57. Keeekeméti Lapok /Keoekeméti Friee Ujeág/ 196.száma
Kecskemét l9l2. aug. ll. A ez6l6ezővetkezet jubi•
56.

Un9er M.

leuma
ss.

szakgyi.íj temény Keoskemét
Helt11ti Nándor: Keeekemét Panoráma 45. old. 1976.

59.

Uj 1'11iigyar L.E>xikon 6. 673„ old.

Gy6gyezeré.$%tőrténet1

Akadémia Kiadó

1962.

„

60.
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Gyó9yezen'1ezdoktori értekezés

30. ol.d.

Gábor ;Jözeefné Tolna megyei Tanács
Gyógy$Ze.rtári Kö.epontja

Dr. Palov;Lts Gyuláné gyógyszeráeztörténóez
&zivee tráeos közlése
Békée lllegyei Tanács Gyógyezertári Központja
62. Gyógyezeréezdoktori értekezés /kézirat/ 17. old.
61.

63.

Sláz'y Árpád
Za:ü!I Jilegyei Tanács Gyógyszertári Központja
Schédy s.: Gyógyezeréeuk évkönyv• Ul62.

64„ schády s.: Gyógyszerészek évkönyve las1.
65. SChédy s.; Gyógyszerészek Zeebnaptára leas.
66. Schédy s.t Gyógyezeréuek Z:eebnaptára lS96.
67. Varságh z.: Gyógye:r:eréezek Zeebnaptára 1920.
es. Vareágh z.: Qyógyezeréezek Zí'Jebnaptára 1922.
69 „ Réthelyi ;:! • : Gy69'11i!Zerétzek Zeebnaptára 1937 •
10. Varságh z.: Gyógyezerém:ek Zsfibnaptéra l92!S.
71. Kor:t.t111ánozky o.: Gyógyszerészek Zeebmiptéra l92Sil.
72. l<arlovezky G.: Gyógyezeréezek Évkönyve 1936.
73. l~éthel.yi 3.: Gyógyu:eréezek Z&ebnaptárl':I 1937.
74. Vareá9h Z.; Gyógyezeré$Z8k Zeebnaptára 19~.
75. Réthelyi .;;i.; Gyógyueréezek Zeebnaptára l.942.
76. Korieántezky o.: Gyógyez:aáezak Évkönyve 1944.
77. t..öcherer T„ ... t4erg;t.ttay T„ „ Sll:aderkényi M.:
Gyógyezeréezek évkönyve 1945 - 1948.
76. l<tirlovazky G.: Gyógyazeréezek Zsebnaptár& 1939.
79. Faragó s „ ... Márkus o. - somogyi s. : Gyógy$Zeré...
ezek Naptár• 1947.
ao. Gyógye:terésxdoktori értekel:éll! 33~34. old.
Gábo.r ;;lózsefné
Tolna megyei Tanáas Gyógyszertári Közpr.mtJa
Sl. Heltai Nándori K$ctkemát Panorá111a llil76. 2l.. old.

a2.

1<ovllu;:s Gergelynti:

l'llfőld

69. old.

Penorá111S Kiadó l9Sl.
83.
a.~..

ss.

Kovács Gergelyné: Alföld

Panoráma Kiadó 1983.
Ball& ;:János levéltáros jegy.aete:I. /kéz~rat/
Kecskelilét Városi l..evliltár 277. old.
Lóránd Nándor: cu-nia 149. óld.
Gáce-i<il!fkUn ~gye:I. M'"eumok Közleményei.

len.
86e

87.

70. old.

~cekemét

Sat!J.éd.t. t<ároly levéltáros feljegyzései /kézirat/
Kttctrkemét Városi Levéltár ll. kőt • UOO: •
l..éránd Nándor: IGl!lerjilk meg me9yénkben $ 9yó9y:J.„
táe k:l.elskuláeának történetét 170. old.
Báef...Kiekun Megye:!. Tenáce Gydgyezertári Központ
Közleménye 1970.

86.

ae.

90.

Lóránd Nándor: Ct.tmanit;l 1975. 150-151. old.
Báce•Kiekun lllfllgyei Nl.llteumok közleményei
Kecskemét, 1975.
Keoektmét Vároe1 Tanácllí. j egyzé'Skönyve la2l. év
so2. old. Keoekernéti t..evéltár
Kecskemét Vároei Tanácei je9'(26könyve 1647. év
323. old. l<ecaJkeméU. Levéltár

91.

KGu::a11kemét Vároei Tanáce1 jegyz6könyve 1647. év

92.

324. old„
t..6ránd Ntlndort Cullllllnia 1975„ 153. old.
Báce...l{;l.ekun megyei M\IZEH.1mok köXleményei
Kecskemét • 1975 -

93~

Hfilndtel Károly fo9allllliiZványi példánya
Gyógyezeréuettörténeti szakgyűjtemény Kecekemét
94. Váry Ietván: Ktltotltl Z.igmi:>nd élete ée munkáesáije
Báce•Kiekun ~gyei Nyomda Véll&lat Keoekemét, 1969.
95. Székely Sándor lovolazéeeinek fot6máeolata
Gyógysuréea:ettörténeti. szekgyüjtemény Kecekemét

-

1:.fb.

ur „ l"aul:• l"1h:orl:iicé•Kie1<w'r-iil@gyei Tanács Gy6gy„

szertári Központja szakfelügyeleti osztályvezet(íjének 6%1ves ktlzlé•e•

97. l<ecakeméti 9yógysz$rtárakról víetfzaemlékezéeek

korabeli nepil.$pok fennmaradt példányl\'li alapján
öeem:egyiljtött edst:ok.
Gyógyszeréezettörténeti &1:akgyOjtemény Keeskemét
se. Kiskunfélegyhlliz:a Városi TE!nécei jegya::tskönyve
lel.9. juliua 7. 924...925. old.
Kiskunfélegyházi Levéltár
99. Lóránd Nándor: CuJ1ienilll 1975. 170. old~
Sács-Kiekun "gye:i. Ml.!Zeumok közleményei
l<easkemét • l.975.

lOO. Feljegyzések a kiek1.111hales1 pet:LkáróJ.
Gyó9ye:eeréezettörténeti SZekgyOjtemény l<ecakel!lét
lOl. Mon$Zpárt László 1934-ben irt cikke
Egéazeégügyi Dolgozó 1972. x. l. 111Záma
102. Gyógyezeré111Zettörténeti SZekgyü;Jtemény anyaga,
kunszentiaiklóti gyogyexartár
103. szekeree s. 6e aalogh s. nyugd!Je111 gyógyei:eréezek
levele 1969.
Gyógyezeréazettőr'téneti szakgyüjtemény Kecekemét
J.04. l.óránd Nándor: Cumania 1975. 175. old.
eáce-Kiekun megyei Muz:eulllOk közleményei
Kecekemét, 1975.
los. Galeta 1...: Ké::iráeos levele l96a.
Gyógyezerészettörténeti 6%ekgyüjtemény Kecskemét
106. Lóránd Nándort cumQnia 1975. 171. old.
Bács-Kiskun megyei V.uzeumok közleménye:!.
Kecskemét, 1975~
107. Lóránd Nándor: cumanie 1975. 171. old.
Báce•Kiekun megyei Mw:eumok közleményei
Kecskemét, 1975.
los. özv. Kaeziba Kálmánné levele /kézirat/
Ignácz Sándor ezenki gyógyszertár volt vezet6jé•
nek tulajdona

-

lS2 „

los. Kováce Gergelyné: Alföld ios. old.
Panorá!llQ kiadó 1983.
llo. Kovács Gergelyné: Alföld 104. old.
Panoráma kiadd 1963.
lll. Kempler Y.urt: Adat11k N&gykt;íröe el.$1\í gydgyezel1árának léteeitésér61 ée működésének nehézs~eir.:Sl
Gyó9y~erészet le.
302•305. old. 1974.
l.12. Zllllei Károly: A n.1 Pett megye gyógyuertéri hé•
ló.zatánek alliikuláea a XIX. sz. végéig
Gyógyszeréutörtáneti Diárium 1973. 2. 3. /15/ i;s ...19.
113. or. Dobos Sánd.or szóbeli közlései
114. Schédy s.: Gyógye:a::11Jré~ek Évkönyve 1687.
lls. Zllllei Károly professzor szóbeli közléee
llG. Kolofont ~.t Cegléd Magyar vároeok monográfiája
1931.
117. Galgóczy Károly: Nagykl!Sröa monográf1ája 1296.
llS. Galántai Fekete s.: Magyar városok 111Qno9ráfiáJs
Nsgykf:íröe
audapest. 1927. Wodianer 166. old.
ll.9. Negyk6röe1 képvisel6testületi ülés ;1e9y.;!6könyve
1605 - lSOG. 230. old. Nagykaröei Levéltár
120. t4l9ykörösi képviselőtestíileti ülés jegy.a:ökönyve
1807 „ laoo. 23. old.
Nagyk6rös1 Levéltár
121. Nagykőrösi képviaelötestületi ülés jegy.a:6könyve
207. old. 53. sz.
Nagykőrösi Levéltár
122. Nagykf:íröei Protocollum Niecellli!neum pro Annie
lS06•lOOS...l6lO, 153. old. 2e2. sz.
Nagyk6rösi Levéltár
123. t~gykőrö1;1i Protocollum i'liscellaneum pro l>nn.i.e
l6ll, 1612, 1813. 106. old. 161. w:.
Nagykf:írösi Levéltár
124. Nagyk!Srös városi orvos hivataloii! irz,;tai
/gyógyaz&rtár1ak nyilyá rtsrtáea/ Na9yk6rös:I. l..evéltár
. -- ------12~ ~$i!gft- Z. =-G'f6ll!YE!Zet"~i:lk .Z::;ebnept4'rtll lS22.

„
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126. Schédy Sándor: Gyógysze.részek Z.ebnaptáre leaa.
/Továbbiakban: ugyano „ ua./
127. ua.
iaas.
laa. Ua.
lSSO.
129. Ua.
1891.
130. Ua.
1892.
131. ua.
1896.
132. Ua.
1297.
1:53. Ua.
189$.
134 • Ua •
1899.
11s. ua.
leoo.
136. Varságh z.: Gyóg'Yfzeréezek Zll!ebneptára 1910.
/Továbbiakban: ugYfnu • ua./
is:. ua.
1s11.
lJs. ua.
1922.
139. Ua.
1924.
140. Koriteánezky e.: Gyógyezeréezek zeebnaptára 1926.
/Továbbiakbanc ugyanaz •ua./
141. Ua.
1929.
1934.
142. Ua.
143. Réthelyi ;Józeef; Gyógyezeréezek Z11utbnaptára 1935.
/Továbbiakban; ugyenu •ua./
144. Ua.
145. ua.

1936.
1937.

ua.

1940.

147. Ua.

1943.

146.

146. t.öcherer T. •Margittay T. - szederkényi M.:
Gy6gyezeréeaek évkönyve 1945 - 1946.
149. Papp Antal: Magyarorezág 395. old.

Panorá111& vs.. kiadás
150. l..dránd Nándori Cu11u11nia 1975. 167. old.
Sáca•K1ekun megyei MuzeWl!ok köZleményei
Kecakemét. 1975 „

151. Murányi Károlyi Képek KSilocea egéezaégügyének
történelmér6l 1935.
152. Keloceai 9y69yezertárr6l ö•ezegyiljtött adatok
Gy6gyezer6szettörténet1 SzSkgyilJtemény Kecskemét
153. Lóránd Nándor: cu1llin1:1.e 1975. 167. l)ld.
iáce..i<iskun 111e9ye:I. Muz:eumok kti%leménye1
Kecekemét, 1975.
154. t..ovaeey Tamáe /l..ovasey oezeéí fia/ kúirá111oa lewle
Gyógyueré•ettörténet:I. SZekgyQjteminy Kecskemét
155. Másolat s magyar ld.rályi belQgymin:i.ezter
so.926/le94. a. r•ndeletébéíl Kalocsán fQlálli•
tandó 2. 9y69yezertér engedélyezésére vonatk0<11óan
Gyögyezeréezettörtl6net1 szakgyiljtemény Kecekemét
156. Vareágh z.: Gy69y11zerÉ1111zek Zeebnaptára 1920.1922.1925.
157. solti 9y69yuertár ezakgyiljteményi emyaga Kecskemét
llS. Fokt(ii gyógyn:ertárról öaeze9yil,1tött ad$tok
Syó9yueréu:ettörténet1 SzakgyQjtemény Kecskemét
159. Uirincz András iráaoe közlése 1969.
Gyógyueréuettörténeti szakgyOjtemény Kecekemét
160. Jegyz6köflYWk P~u11t•Pil:1.e„solt•lüakun vár-gye köziglll*gatási btzottságát6l 1925„
/Másolati példány: Gyógy.zerészettörténeti szakgyiljtemény Kecekemét/
161. Adáevételi 82En7:6dés e fokt61 patikáról 1926.
Gyógytze részet történeti szakgyilj temény Kec.uakemét
162. Adéevételi ezerzödés a foktői gyógyszerkészletre
1926.
Gyógyueréezettörtáneti szakgyűjtemény Kecekemét
163. Fokt61 "Isteni Gondviselés" gyógyszertár zárvatartási engedély 1933.
Gyógyszaéezettörténeti szakgyQjtemény Kecekemét
l6A. lS60•lS6l•ból uármszó tl.sztiföorvoei jegyz6könyvek patikaellenör~éeröl 7 db
f'est .~Yéltár IV„ 254-b „ ..1861.-

tl'
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165. Faragó s. • Márkue o.... somogyi s„: Gyógytz:eréuek Naptára 1947.
166„ Róz:tiUil Pál: A gyógyezerellen6rz:és ée uakfelügyelet kialakuláeénak története.
Gyógyue réuet 21.451. 1917.
167. orvo•i hivataloe iretl)k J.938. Negyk6rös1 L.evéltár
166. orvoei ld.'4eloe iratok 1939. N&gyk6rőei L.evéltár
169. orvoei hivataloe iratok 1940. l\tag\fk6röe1 L.evéltár
170. orvoei hivatalos iratok 1941. Nagyk6rősi L.evéltár
171. Titzt:l.f6orvosi ;1egyz6könyv "Szentlélek" Gyógyezer•
tár Cegléd gyógyezertárvizegálatról
1661. december 12. Peet megyei L.eveltár
172. Tiutif6orvos1 jegyz6könyv "Szentllilek" GyógyeJ:ertár Kecskem!flt patikeellen6rzéar<Sl
1861. december 20. Pest megyei L.evéltár
173. T1ezti•f6orvo11 je9yz6könyv Megváltó" Gyógyszertár
Izsák patikevizsgálatáról
lSGo. január lo.
Pest megyei Levéltár
174. Vida Mária: Történelmi és iparmOvé•z:eti értékű
gy69yezertári berendezétek ma9yaror11»aági topog•
ráfié;ia 214. 234. old.
orvoetörttlneti Közlemények audepeet, 1974.
175. Katona Józ:oef Naplója
Kecekeitéti Levéltár
176. Réthelyi o.: Gyógyszerészek Zsebnaptára 1934.
177. Kecekeméti t..ap 190S. juniue l-i Gáma
GyógyeJ:erénettörténeti Szakgytijtel!lény Kecskemét
178. T1eztif6orvoei Jegy.i:tlkönyv a ceglédi "Szentlélek"
patika ellen6rzéeér6l.
Pest megyei L.evéltár 1528/862.
179. Tiszt:l.föorvoei Jegyz6könyv a kecskeméti *Szenthároméág" patika ellen6rzéeér61
Pest lilegyei Levéltár 1528/662.
0

160. Tieii:ti föorvosi j e9'(%6könyv a
vált6* patika ellenörzéeéről
Pc:u~t

m•i;ye1 Levéltár

ru:i9ykőrö1i11

"Ne9•

l.$26/1362.

181. Tieii:tif6orvoe;i jegy;a:.Skönyv a kalocsai "Gyó9y•
uertár a u9yar c::i.mernél" patika ellenőrzéeé•
röl
Peet i11Ji!gyei Levéltár l526/S62.
162. TiUtiföorvoei jeg~gkönyv lllJ!' abonyi. "Remény"
9Yó9YSll:fH'tár ellen6rzésér6l
Pest megyei llíwéltár l52!il/a62.
is;;. Tieztifóorvosi jegy;e:6könyv az :lz1'iák1 "Megváltó"

patika ellenörzéeér6l
Pest megyei t.evl!lltár 1528/662.
164. Tieatiflforvoei jegyz:6könyv a dunli!pataji "Meg•
váltó" psitika ellenörzéeár61

Pest megyei t..evéltár 1528/662.

les.

T.tezt1fi>orvoei jegyzökönyv e ceglédi "Szentlé„
lek" pst.ika ellen6rzéeéröl
Peet lllElffye;I. l..evéltár 23047/607/664.

166. Tiimt:i.fGorvoei je9Y%6könyv /11 negyktsröe1 "Megváltó"

patika ellenörzéeéréíl.
Peet megyei l..evéltár 23047/607/864.

167. T1utiféíorvoei je9yztlkőnyv e kalocelili "Gyógyeii:ertár a 111a~wer cimernél/ patika ellen6rz.éeér6l
Peet megyei Levéltár 23047/607/1364.
laa. Tieztiföorvoei jegyzdkörtyv sz abonyi "Remény"
patika ellenörzéeáről
Peet lllegyei l..evéltár 23047/607/864.
1139. Tieztiföorvoei jegyzőkönyv az aeák:i. "Megváltó"
patika ellenörzéeéröl
Peet megyei l..ev.liltár 23047/607/1364.
l9o. Tiszti f6orvoe1 jegyzőkönyv s dunapataj1 "Megváltó" patika ell-itn6rzéaér6l
Peet megyei 1..evéltár 23047/607/664.

