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BEVEZETJ:;;S 

Minden tudomány további fejl6déséhez fontos adalék az 

előzmények ismerete, rendszerezése, feldolgozása„ 

Fontos ismerni a tudományos, politikai-gazdasági és 

társadalmi változásokat és összefüggéseiket. 

A hivatás szempontjából lényeges történeti adatok kutatása és 

feldolgozása a történelemtudományok, a szervezési tudomány és a 

statisztikai elemzo módszerek alkalmazásával ad helyes képet egy 

adott területen a gyógyszerészet kialakulásáról. 

Ezen szempontok figyelembe vételével kezdem meg munkámat„ 

1 



1., A disszertációs munka célja 

Munkám célja az, hogy bemutassam Pest-Pilis-Solt-Kiskun 

vármegye északi kerületében a gyógyszerészet megjelenését, a 

gyógyszertári hálózat kialakulását és fej l&iését az első 

gyógyszertár alapításától kezdve egészen az 1950-es államosításig. 

Ez a történelmileg is igen hosszú szakasz 1753-tól majd két 

évszázadot ölel át, mely közben igen sokféle történelmi, társadalmi 

és gazdasági változás játszódott le Magyarországon és a vizsgált 

területen. 

Hasonló jellegű feldolgozás már országunk számos megyéjér61 

készült, így mód van összehasonlítások tételére, sőt 1984-ben 

elkészült Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye déli kerületéről lföel Zita 

gyógyszerésznő alapos munkája, melynek teljessé tételét az északi 

kerület elemzése fogja tennL 

Célul tűztem ki a fel tárt adatok elemzését a társadalmi és 

gazdasági változások tükrében, valamint összehasonlítását a déli 

kerület illetve más megyék hasonló jellemzőivel is .. 
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z., A disszertációs munka kitűzött feladatai 

Az els6 feladat a vizsgált megye köztörténetének felvázolása, 

a földrajzi jellegzetességek gazdasági és társadalmi hatásának 

tisztázása. 

Második feladat a közegészségügy és gyógyszerészet általános 

fejlődésének leírása. 

Harmadsorban vizsgálni kívánom az északi 

gyógyszertári hálózatának kialakulását, összehasonlítva 

kerület illetve más megyék vonatkozó adataival .. 

kerület 

a déli 

Végezetül vizsgálnom kell a gyógyszertárak személyi és tárgyi 

feltételeit, szakmai míl.ködésüket, gyógyszerellátó tevékenységük 

alakulását, a gyógyszerészek társadalmi helyzetét, a népsűrűség és a 

gyógyszertárak számának összefüggéseit. 



3., A disszertációs munka módszerei 

A történeti kutatások folyamán az irodalmi és levéltári 

adatokat kell a történelemtudomány és a szervezési tudomány 

módszereivel vizsgálni az alábbiak szerint: 

Levéltári kutató módszerek: helyi, megyei és országos 

levéltári adatok összehasonlítása a gyógyszerészeti szakirodalom 

adataival, a téves irodalmi adatok helyesbítése 

Történeti módszer: a helytörténeti monográfiák és a 

szaktörténeti adatok összehasonlítása, vitás kérdések tisztázása 

Interjú módszerrel szükséges kiegészíteni a feltárt 
irodalmi és levéltári adatokat, els6sorban a XX .. század 
vonatkozásában .. 

Statisztikai elemz6 módszer: grafikonok, táblázatok, 

térképek készítése és összehasonlítása a déli kerülettel illetve más 

megyékkel.. Ez egyben alkalmat ad a megye két részterülete adatainak 

összesítésére is„ 

A fenti módszerek alakalmazásával kaphatók meg azok az 

eredmények, melyekkel az eddigi megyei eredményeket össze lehet 

vetni, és igy teljesebbé teszik hazánk gyógyszerészetének történel11li 
múltját 
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IRODALOM 

1., Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye rövid leírása 

A vármegye államigazgatási történetének leírása el6tt 

tisztázni kell, hogy területe népünk történelme folySJnán többször is 

változott, a vizsgált időszak T,régleges közigazgatási határát az 

1876. XXXVIII. t.c. jelölte ki .. 1 

"Pest-Pilis-Solt-Kiskun vánneg;ve hazánk Duna és Tisza köz·ti 

részében. a két folva111 között hosszan, észalaöl dél1··e nyúlik 

Hatá1·ai Észak felól Hont és Nó1=,"'J:·ád. Nvugat felól Esztel'go111, Ko1n,fro1n .. 

Fejér és Tolna_. Délen Bács-Bod1·og·. Keleten Heves_. chfs:z-NagykLín 

Szolnok és Csongrád ván11egyéN' 2 

Területe: 12. 101 km2 . Felszínének legnagyobb része lapály és 

hullámos földhát, mely száraz és homokos talajú. Eszaki részén 

hegyláncok is találhatók, mint a Börzsöny és a Pilis. Folyóvizei a 

Duna, Tisza és a Za.,otyva. A Duna több kisebb-nagyobb szigetet zár 

körül a megye területén. 

Lakossága Budapest nélkül 

1869-ben 534.548 fó 

1900-ban 825.585 fó 

és 1920-ban 1. 147. 286 fó 

Közigazgatás szerint 17 járásra és 9 v·árosra osztható 1820-

ban. 

A megye története a honfoglalás koráig visszavezethetó. 

A Duna közelsége és központi fekvése 1niatt 1neghatározó 

szerepet játszott a ma.,cyar történelemben. A honfoglaló magyarok 

legkiválóbb törzsei telepedtek le itt3 , például: Arpád törzsének a 

Megyer vagy Magyar nemzetsége Különleges jogi helyzet alakul ki 

királysági székhely és királyi intézmények keletkeznek a megye 

területén. 

Szt „ István az ország területét vármeg"'l;éY.nek szerv·e.zi át, két 

ósalapítású vármegye, és öt különálló önkormányzat alakult ki: 

1 .. , Pest megye 

5 



2. Visegrád megye (a szláv eredetű Visegrád központtal, 

később Pilis megyének alakul át) 

3 .. , önkormányzatok 

3 .. 1. Solti szék - eleinte Fejér megye tartozéka, szintén 

Arpád nemzetsége szállta meg 

3. 2 Csepeli ispánság - a királyi ház családi birtoka 

3 3. A Kalocsai érsekség kebelében alakult Hontokai nemesi. 

szék 

3.4 .. Fajszi 

tartozéka 

nemesi 

3. 5. Kiskun területek 

szék, mely a szekszárdi apátság 

Mivel az ősmegyék a királyi család birtokában voltak, az 

igazgatást is a király illetve a nádor gyakorolta. llvszázadokon 

keresztül nem voltak megyei főispánok sem. Az egyházi beosztás a 

fentihez hasonló volt .. 

Pest ősmegye területét I .. István jelölte ki, a Dunán inneni 

rész körülbelül felét tette kL Határai néha változtak Vác és Nógrád 

megye felé Nevét a honfoglalás kor el6tti Pest váráról kapta 

Pilis megye szintén I. István király alatt szervez6dött, de 

még Visegrád vármegyeként, a Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye 

dunántúli részén „ Néhány kö.zsége Esztergom és Fejér vármeg<Jéhez 

került át .. Végleges formája a tatárjárás után IV. Béla alatt alakult 

ki. Róbert Károly alatt Visegrád az ország f6városa is volt. Korai 

jelentős helységei Buda és őbuda, melyek királyi kiváltságokkal 

rendelkeztek. 

A két 6salapítású vármegye közigazgatási egyesítésének ideje 

nem ismeretes pontosan. A XIV-X:V .. században már közösen tartották 

megyegyűlésüket, és az 1482 .. évi országgyűlés I dekrétumának 100 

cikke említi bizonyosan befejezett tényként az egyesülést 4 

Solt megye j JlP.tve Solti szék a Duna balpartján, hosszan, 

keskenyen elnyúló terület.. Nevét Solt városáról kapta A vármegyei 

rendszer kialakulásakor Fejér megye eg-yik alispán által igazgatott 

széke volt. A Dw1a folyásmedrének változása indokolta elszakadását 
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Fejér megyétől. Miksa király 1568. évi III. dekrétum 52. t. c. Solt 

megyét bíráskodás tekintetében Pest megyéhez csatolta .. így alakult 

Comitetus Pest, Pilis et Solth articulariter uniti (Pest-Pilis-Solt 

törvényesen egyesült vármegyék, kivéve 1850-61 időszakát, mikor 

Pest-Pilis és Pest-Solt néven kétfelé volt szakítva) .. A tényleges 

egyesítésre csak 1655-ben lett mód, amikor Wesselényi Ferenc nádor 

lesz a három vármegye első főispánja. 

A Csepeli ispánság is Arpád nemzetségének törzsszállása. 

Királyi kiváltságai - mint családi birtok- Buda elestéig tartanak, 

ekkor egyesül Pest-Pilis-Solt megyével, de nem külön rendelettel. 

A hontokai nemesi szék a kalocsai érsekség kiváltsága - a X'l. 

században beolvad Solt megyébe. 

A faiszi nemesj szék, a szekszárdi bencés apátság nemes 

jobbágyainak kiváltságos önkormányzata a török hódoltság 

pusztításáig tart. Beolvadása Pest-Pilis-Solt megyébe rendelet 

nélkül, természetszerűleg zajlott le. 

Kiskun területek: a X'/III. században betelepített kunok a 

Duna-Tisza közére kerültek, három nagy területre: Jászságra, 

Nagykúnságra, Kiskunságra Ez utóbbi Pest és Solt megye határain 

helyezkedik el.. Igazgatásilag három székre oszlott: halasi, 

kecskeméti, mizsei szék .. 

önállóságát az 1876. évi 33 .. t .. c. szüntette meg, ekkor 

alakult ki Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye s 

Ezek a közigazgatási határok 1945-ben kisebb módosítást 

szenvedtek a 4430/1945 H .. E. szerint.s 

1950-ben megszűnt Pest-Pilis-·Solt-Kiskun vármegye. 

Rendes szék és gyűlési hely a török előtt Buda volt. 1541-es 

elestekor Pest lett, majd még a török ur·alom alatt innen is 

elkerült, leggyakrabban a füleki várba, s csak 1689-ben került 

vissza Budára„ Ekkor rendelte el a nádor vármegyeháza építését is. 

Először a várbéli űri utcában, majd 1696 .. december 1-től Pesten, a 

jelenlegi helyén Szervezete, a királyi lakhely és kormányzat 

kebelében hiilönbözött a többi megyétől. A nádorok 1848-ig voltak 
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fóispártjai a inegyének) hiár.iyuk.bar1 a k:irályi f1elytartók. viselték a 

méltóságot 

Vármegyei pecsétet az 1658. évi LXXVI. t .. c alapján 

Wesselényi Ferenc nádorsága idején kapott · Sig'illiw11 co111itatw11 Pest, 

Pilis et Soltl1 articulater uniton11ri' felirattal, mely 1837-tol 

magyar feliratú lett. 1876-ban, Kiskunság idecsatolásakor új 

pecsétet kap a megye .. 
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TARGYALAS 

1 Az egészségügy és benne a gyógyszerészet története . , --

a., Magyarországon 

A XVIII. század elején hazánkon himl6, pestis, tífusz 

járványok tizedelték a lakosságot. 

Az egészségügy fej lödésére nagy hatással volt az 1723-ban 

létrehozott Helytartó Tanács .. A rendeletek sorát hozta és hajtotta 

végre. J:gy 1727-t61 kezdve rendszeresítette a gyógyszertár 

vizsgálatokat.. 7 1729-ben megjelent az osztrák gyógyszerkönyv -

Dispensatorium Viennense - s ez lett hivatalos is Magyarországon .. De 

Torkos Justus János pozsonyi tiszti f6orvosnak "Taxa pharmaceutica 

Posoniensis' című művének megjelenése után (1745) a magyar 

helytartótanács ennek használatát rendelte eL Torkos mGve, bár 

címében csak árszabást jelez, voltaképpen dispensatorium is, s6t 

tartalmazza a gyógyszerészekre, sebészekre és bábákra vonatkozó 

rendeleteket és szabályokat is: művét a magyar gyógyszerkönyvek 

elődjének tekintjük. 

Kés6bben 

Magyarországon, 

újra 

hGen 

Császárság provinciája. 

az osztrák gyógyszerkönyvek kötelez6ek 

a felfogáshoz, hogy hazánk az Osztrák 

Csak a Kiegyezés után, 1871-ben jelenik meg az els6 Magyar 

Gyógyszerkönyv, amelyet 1888-ban követett a második kiadás, majd 

1909-ben a harmadik.. e 

A gyógyszertár felállításának engedélyezése eleinte királyi 

jog volt, kés6bb a bécsi udvari kamara, majd 1723-tól a 

helytartótanács kapott jogot erre.. A királyi adományozásra példa 

HL Károly király 1715. évi I. dekrétumának 83 .. cikkelye, mely Gy6r 

városában engedte meg gyógyszer·tár felállítását..S 

Királyi adományozásokkal találkozunk még IL József idejében, 

aki tudvalev6en királyi rendeletekkel kormányozta az országot.io 
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A gyógyszertári statisztika még 1747-ben nagyon siralmas 

képet mutatott.. 14 megyében sem gyógyszertár, sem képesített 

gyógyszerész nincsen .. 

Egész Pest megyében is például csak egy gyógyszertár van 

(Vácott).. Pest városában kett6, Sopronban három, Nagyszombaton és 

Selmecbányán négy-négy 

Az egész Magyarországon körülbelül ötven gyógyszertár volt, 

hárommillió lakos esetén 60 .. OOO lélekre jutott egy gyógyszertár. 

Járványos id6kben a közegészségügyi helyzet borzalmas lehetett .. 11 

A Magyarországon letelepedett szerzetesrendek közül többen 

vezettek gyógyszertárakat, melyek kés6bb azonban jórészt 

magántulajdonba mentek át, többé-kevésbé anyagi vagy politikai 

okokból.. Meg kell említeni közöttük az irgalmasrendet 

(P .. P .. Misericortliani) (például: Pest, Vác, Pozsony, Pécs, Nagyvárad, 

Kismarton), a bencéseket (Pannonhalma), jezsuiták (1773-ig), 

ciszterciták, pálosok, ágostonrendiek, premontreiek, 

domonkosrendiek, minoriták, ferencesek rendjét. 

1770 .. október 4. -én jelent meg a "Genei·ale Nozwativwn in Re 

Sanitari.s' néven ismert rendelet, amely egészen 1876-ig alapja az 

egészségügy szabályozásának .. 

Időközben érvénybe léptek a képzésre és ellenőrzésre 

vonatkozó rendelkezések. 

1753-tól kötelez6 a megyei vagy városi tisztiorvos, - régi 

nevén fizikus - el6tt vizsgázni .. Ezen rendelet nem volt népszerű a 

gyógyszerészek körében, sokan azt tartották, hogy a vizsga 

felesleges, és a városi "fizikusok' nem álltak hivatásuk magaslatán 

Sokan elbuktak, ők úgy segítettek magukon, hogy elmentek Bécsbe, 

ahol ugyan drágább volt a vizsga, de "a.ki valódi köI'!nöoi aranyak 

birtokában jön cxia .. nem könnyen utasítják vissza„ ha fejében 

különben egyiptomi sötétéség uralkcxiik is." 1 2 

Az egyetemi végzettséget 1771-tol követelték meg a 

gyógyszerészekt61. A Pázmány Péter által 1635-ben alapított 

nagyszombati egyetemet Pestre, majd Budára helyezi át Mária Terézia 

illetve IL József császár. Az első gyógyszerészhallgató 1771-ben 
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végzett, a következő tanévben már hét "magister pha.rmac:iae' hagyja 

el az egyetemet. 

A képzési idő 1774-ig 3 hónap, majd 1 év, és 1851/52 tanévtől 

2 évre emelték a tanulmányok időtartamát„ 

A gyakornokok képzését a gyógyszerészmesterek végezték. Ez 

1851-ig 6 év volt, utána 3 év.. A tudásukról a tisztiorvos elött 

kellett számot adniok .. 

A gyógyszertárak hatósági ellenőrzése majdnem olyan régi, 

mint maga a nyílvános gyógyszertár. I „ Ferdinánd császár 1552-ben 

Bécsben kiadott közegészségügyi rendtartásában (Orda politiae), 

amelyik akkor Magyarországon már kötelező volt, évenként egyszer a 

gyógyszertárakat szakképzett személyekkel megvizsgáltatja. A romlott 

szereket ki kell dobni, a taksák nem lehetnek nagyon magasak. 121 

Nagyon tanulságos a pesti helytartótanács 1786 .. évi február 

hó 21-én kelt 7885. számú rendelete a gyógyszertárak vizsgálatáról, 

valamint az 1785„ év február 21-én megjelent gyógyszertár vizsgálati 

jegyzőkönyv .. 1 s (L és 2. melléklet) 

Pest megye első vizsgálati jegyzőkönyve Kolb l!dám váci 

patikájáról készült 1753-ban, majd részletesebb gyógyszertári 

vizsgálati jegyzőkönyv 1774-ből ismert, szintén Vácról, ahol Kmoch 

János Ferenc patikáját minősítették. 

A XIX.. század elején, söt első évtizedeiben sem történt 

különösebb esemény gyógyszerészeti vonatkozásban „ Még mindig a Mária 

Terézia kori szemlélet volt érvényben „ A korabeli legjelentösebb 

esemény a Budapesti Gyógyszerész Testület megalapítása 1808-ben .. 

A Helytartó Tanács gondoskodik a taxák karbantartásáról. A 

pestis és a veszettség kezelését szabályozzák, valamint a temetési 

előírásokat és a temetkezési szokásokat .. 

1831-ben és 1855-ben hatalmas kolerajárvány tizedeli a 

lakosságot. 

Az 1848-48-es szabadságharcban is találkozhatunk jeles 

gyógyszerészekkel, mint Than Károly, Wagner Dániel, Pillich Ferenc, 

Apostol János, Várady Lajos és mások .. 
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A szabadságharc leverése után az egészségügy fejl6dése 

megtorpant, csak a Kiegyezés után lódult meg 

A hazai gyógyszeripar úttör6jeként Dr.. Wagner Dániel 

létesített pesti "Nádor' elnevezésű gyógyszertárában laboratóriumot. 

1839-ben felveti egy gyár alapításának szükségességét, mely csak 

1867-ben kezdi el működését Központi Magyar Gyógyszerészeti és 

Művegyészeti Vállalat Rt .. néven, mely csak egy évtizedig működött, 

és 1912-ben törölték a cégjegyzékb6L 14 

A Kiegyezés után, a szakmai közvélemény nyomására a kormány 

létrehozta 1868 .. április 9-én az Országos Közegészségügyi Tanácsot, 

és alapszabályának L és 5.. pontjában sürg6s feladattá tette a 

magyar gyógyszerkönyv kidolgozását.. A bizottság elnöke Than Károly 

professzor lett .. 

1871-ben hosszas hazai körben 

megjelent az els6 Magyar Gyógyszerkönyv, és 

március 15-ei hatállyal életbe léptette .. 141. 

terjeng6 vita után 

a belügyminiszter 1872. 

1875-ben kihírdetik a grammsúly rendeletet. 

1862 .. január 2-án megindul a Schédy Sándor által alapított 

Gyógyszerészi Hetilap. Közel hatszáz, az országban elszórtan él6 

gyógyszerész között teremtett kapcsolatot az 1875-töl a Magyar 

Gyógyszerész Egylet hivatalosként szerepl6 kiadványa. 

Csurgay Kálmán 1885-ben megindította a második magyar 

gyógyszerészeti folyóiratot, a Gyógyszerészi Közlönyt .. 

1867-ben 

Nagygyűlést .. 

összehívták az els6 országos Gyógyszerész 

1872-ben Ráth Péter gyógyszerész, országgyűlési képvise16 

elnökletével megalakult az Országos 

különösen azért volt szükség, mert 

alapított Budapesti Gyógyszerész 

érdekvédelmet .. 

Gyógyszerészegylet .. Erre 

ezidáig csak az 1809-ben 

Testület képviselte az 

Az 1876 .. évi XIV. Közegészségügyi Törvény XVI. fejezet 124-

128 paragrafusa a gyógyszerészet szempontjából is jelent6s változást 

hozott.. A kor él vonalán álló törvény megállapította, hogy a 

gyógyszertár már nem ipari és kereskedelmi, hanem közegészségügyi 
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létesítmény. Szabályozta és egységesítette a gyógyszertárak 

működését, felállítását, ellenőrzését .. 

Rendelkezett a fiók, házi és kézi gyógyszertárakról.. A 

reáljog többé nem adományozható .. 10 

Ez a törvény, és az ezen alapuló kiegészítések egészen a 

második világháború befejezéséig meghatározták a magyar 

gyógyszerészet gyakorlatát, de egyes rendelkezései az 1872 .. évi II 

számú egészségügyi törvény megjelenéséig érvényben voltak .. 17 

A századfordulóra a klasszikus gyógyszerészet keretei 

kezdenek szétesni„ A növekvő gyógyszerigényt csak a gyári termelés 

képes már kielégíteni.. Megjelennek a fejlett ipari országokból az új 

gyógyszerformák: a tabletta, a drazsé, és az injekció A 

gyógyszerkincs legújabb tagjait, mint a szerobakterológiai és az 

organoteráPiás készítményeket már nem lehetett ipari bázis nélkül 

előállítani. 

A modern hazai gyógyszeripar megvalósítása Richter Gedeon 

gyógyszerész (1872-1844) nevéhez fűzödik. 1801-ben az üllői úti 

"Sa5' gyógyszertára laboratóriumában kezdte meg az adrenalin 

gyártását. 1807-től a kőbányai Cserkesz utcában megindult a termelés 

a jelenleg is működő Richter Gedeon Részvénytársaságban, 

1812-ben űjpesten Chinoin néven gyógyszergyárat alapítanak. 

1813-ban a berni Wander cég megalapítja budapesti 

leányvállalatát, az EGIS elődjét. 

1812-ben megalakul a szerobakterológiai készítményeket gyártó 

Phylaxia Szérumtermelő Rt. 

A lendületes általános közegészségügyi fejlödést az első 

világháború megakasztotta„ Az ország legyengült, a kórházak és a 

szükségkórházak is tele voltak sebesültekkel, lábadozókkal, 

gyógyszer, kötszer, és áPolónőhiány lépett fel. Malária, 

spanyolnátha és influenza járvány dühöngött a hátországban, a 

frontokon tetű és rüh, illetve kiütésés tífusz. Az Országos 

Egyesület 1814. decemberben kérte a Honvédelmi Minisztériumot, hogy 

a járványveszélyes közegészségügyi helyzetre való tekintettel - a 

népfölkelési 1886-os törvényjavaslat alóli mentesítésként a 
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gyógyszerészeket és segédeiket mentesítse a katonai szolgálat alól, 

Felmentést kaptak az orvosok, közigazgatási tisztviselők, rendőrségi 

és postai tisztviselők, és a gyógyszertár-tulajdonosok, A 

segédszemélyzetük sajnos nem,, is 

Az újpesti gyógyszerészek 1818, május 28-án tartott ülésén a 

kerületi betegsegélyező pénztárnak - tönkremenésük veszélye nélkül -· 

nem tudják az eddigi 30%-os kedvezményt adnL A megoldást az 

Országos Munkásbiztosító Pénztár banki kölcsönök folyósításával 

kívánta meghozni,'-8 

A forradalmak a helyzetet csak súlyosbították, 

gyógyszertár a megyében 1820-ban alakult csak legközelebb. 

1820 és 1845 között jelentősen fejlődött országunk 

közegészségügyi helyzete, új kórházak, gyógyszertárak, gondozó 

intézetek létrehozásávaL Az orvosok száma az 182L évi 4488-ről 

1838-ra 10580-re növekszik, a kórházi ágyak száma ugyanezen 

időszakban 34000-ről 48000-re emelkedik.20 

1827-ben megalapították az Országos Közegészségügyi 

Intézetet, mely megkezdte a gyári gyógyszer--készítmények 

törzskönyvezését, a gyógyszer és gyógyszertár vizsgálatokat, 

Ugyanez évben megvalósult a munkások és alkalmazottak 

társadalombiztosítása és kedvezményes egészségügyi ellátása az 

Országos Társadalombiztosító Intézet segítségével, 

1836-ban létrehozták a hatósági tisztiorvosi hivatalt, és a 

gyógyszertárak ellenőrzése ezentúl ide tartozik,, 

A második világháború az elsőnél is nagyobb károkat okozott, 

a sebesültek száma, így a gyógyszer és kötszerhiány is nagyobb 

méreteket öltött,, Az ország hadszíntérré válásával a gyógyszergyárak 

és a patikák zöme elpusztult, a gyógyszereket széthurcolták. 

Az élet nehezen indult meg A gyógyszertárak egy része nem 

nyitott ki, az üzemel6k pedig gyógyszerhiánnyal küzdöttek. Az üres 

patikákba hatósági kezelőket neveztek ki, 

1848-ban új törvény szabályozta a gyógyszerészet feladatait, 

Gyógyszert csak gyógyszertár szolgáltathat ki, és rendszeresen 

ellenőrizni kell egészségügyi, igazgatási, és szakmai szempontbóL 
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A társadalombiztosítást széles körben kiterjesztették, így a 

gyógyszerek iránti igény hirtelen megnött Ennek biztosítását a 

fokozatos állrunosítással akarták megoldani, ezért 1948-ban a 

gyógyszergyárakat, 1949-ben a gyógyárunagykereskedelmet, és végül 

1950-ben a gyógyszertárakat is áll31Ili kezelésbe vették. 

1950-ben megkezdte működését az Egészségügyi Minisztériwn, 

mely az egész egészségügyet közös irányítás alá vonta .. 21 
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b., Pest-Pilis-Solt Kiskun vármegye északi körzetében 

A török hódoltság korában a vármegye igen sokat szenvedett, 

gazdasága, kultúrája tönkrement„ A politikai élet lelassult.. A 

Wesselényi-féle összeesküvésben - látván a küzdelem medd6 voltát -· a 

megye királyhű lett . 22 

A Thököly-féle szabadságharcban - a füleki vár ostrománál, 

ahol a török uralom miatt 1688-ig a gyűléseket tartották - az addigi 

levéltári anyagok a tüz martalékává lettek .. 

A török uralom után az élet nehezen indult meg. F6leg 

paraszti élet folyt a megyében, a f6űri birtokok tulajdonosai nem 

települtek vissza a megyébe„ Az adóterhek hatalmasak voltak (pl 

1688-ban 4 millió Ft). Rablóbandák garázdálkodtak a megyében. 

Járványok tizedelték a lakosságot. 1708-ben dühöng6 

pestisjárvány tombol az országban 

befejezéséhez is hozzájárulva. 

a Rákóczi- szabadságharc 

A megye szegénységét növelték az 1775 .. és 1838 évi árvizek, 

melyek f6leg a solti és pesti járásokban több ezer ház és gazdasági 

épület pusztulását okozták„ Ennek következményeként az egészségügyi 

viszonyok az országos átlagnál is rosszabb képet mutatnak. Például 

az 1747 .. évi felmérés szerint 14 megyében egyáltalán nincs patika, 6 

megyében -· közte Pest-Pilisben - csak egy darab. 

III. Károly és Mária Terézia alatt indul meg az ország 

újjáépítése, kastélyok, kúriák, középületek emelkednek .. 

A vármegye reformkori közszereplését jól jellemzi gróf 

Széchenyi István 1831-es Pest megyei felszólalásával kapcsolatban 

Fáy András: "Pest vármegye közPonti fekvésénél, terjedellnénél, 

fóispánjának (a nádornak) tekintélyénél, hazafias buzgalmánál és 

szónokainak kitilnó tehetségénél fogva, mintegy vezéri szerepet vitt 

a hazában„"23 

A reformkorban 

ellenére gyorsan 

a közegészségügyi viszonyok - a járványok 

fejl6dtek. A püspöki székhelyeken és a 

mez6városokban - a Helytartó Tanács utasítása szerint - orvosok és 

gyógyszerészek dolgoztak .. 
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1743-ban és 1831-ben hatalmas kolerajárvány pusztított a 

megyében, melyet 1829-ben marhavész előzött meg. 

Az 1831-es járványról így olvashatunk a tisztiorvosi 

jelentésben: "Pest megyében július 25-·én kezdődött a vész, 

uralkodott 116 községben, hol noveJnber 22-ig· megbetegedett 18381 

egyén, e közúl Jneggyógyult 8842, Jneghalt 8452, beteg volt 68 

községben 887„ Ekkor· a Jnegye főo1·vosa dr. Fo1-gó György volt A 

községek őrökkel zárattak el eg'Yl/Jástól, hogy 1gy a betegség által 

Jneglepett helyekről a közlekedés az egésséges helyekr·e 

1neggátoltassék A hatóságok részér·ől cholera orvosok rendeltettek 

ki."24 

A szabadságharc eszméit a megye lelkesen támogatta Kossuth 

sok újoncot toborzott Ceglédről, Kecskemétről, Félegyházáról. 

Hadszíntérré a megye 1849-ben vált .. Jelent6s csaták voltak Pesten, 

Isaszegnél, Vácott .. 

A megye nagy vesztesége Petőfi Sándor halála. 

A megtorlásból is b6ven volt része a megyének. Az aradi 

tizenhármak között találjuk a gödöll6i születésű Török Ignácot. 

A Kiegyezésig pang a gazdasági élet. 

Az utolsó nagyobb járvány a megyében az 1872/73 .. évi kolera .. 

Az 1870 .. évi közegészségügyi állapotokat az alábbi adatok 

jellemzik: 

"Kórházak a következők vannak a Jnegyében.: 1 .. , Szentend1·e 

városi kórház_. 2„, a Váczi Irgallllas 1·end kórháza, 3., Váczvál·osi, 

4., Abonyvárosi, 5 .. , Kalocsán érseki főkáptalani kórház. 

Gyógyszertár ezid8tájt 40 van .. 

Az egé.sségúgyi személyzet a megye területén 1870.. évi 

legutóbbi hivatalos megyei főorvosi kimutatás szer·int a következö 

száJllból állott:· orvostudor 63, sebész 83, gyógyszerész 43, okleveles 

állatorvos 40, okleveles szúlé.sznö 264, összesen 483 egyén" 25 

A fe.j lödés igen gyors.. A vármegye 1877 .. évi 554076 főnyi 

lakosságának egészségügyi értelmiségi felosztását az 1.. táblázat 

részletezi:2B 
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1. táblázat 

foglalkozás Kecskeméti Pesti Pilisi Solti Váczi Kiskun össz. 

neme járás járás járás járás járás járás 

orvos 28 14 32 15 25 16 130 

sebész 8 12 24 14 3 3 64 

bába 53 34 74 45 40 44 280 

gyógyszerész 10 7 17 7 12 8 62 

Az éppen bevezetés alatt álló 1876 évi XIV. tv .. cikkhez az 

alábbi adatszolgáltatást találtam: Szentendrén városi orvos 300 Ft., 

egy gyógyszerész 100 Ft.. évi fizetést kap. 27 

A XX„ század első évtizedében a gyógyszertári hálózat is 

gyorsan fej 16dik a megyében, 1800 „ és 1810. között 20 új patikát 

alapítanak, melyben közrejátszik a fővárosa vonzó közelsége és az 

ipari foglalkozású lakosság létszámának gyarapodása 

űjpesten 1812-ben megalakul az Egyetemi Szociálpolitikai 

Intézet .. 

Az első világháború óriási gazdasági és egyészségúgyi 

visszaesést eredményezett a megyében is. 

Az 1820-as években vidéken is fejlődött az egészségúgyi 

szolgálat.. Az Országos Stefánia Szövetség ( ·· zöldkeresztes·eft') külön 

egészségvédelmi szolgálatának keretében tisztiorvosi vezetéssel 

mintajárásokat üzemeltetett, 1827-től Gödöllőn, majd Vácott is. 2e 

A lakosság növekedésével a Pest környéki városokban a 

vezetékes víz és a csatornázás bevezetésével jelentősen javul a 

közegészségúgyi állapot , Például a második világháború ki törésekor 

űjpesten és Kispesten a közmüvesitettség 50%-os volt. 

A második világháború alatt a megye közegészségügyi helyzete 

- különösen a folyamatos légitámadások és a közvetlen háborús 

események miatt - nagyon leromlott .. A háború után azonban itt indult 

meg talán a leghamarább az újjáépítés, mely kedvezően befolyásolta 

az egészségügy javulását is .. 

18 



2., A gyógyszerészet kialakulása és f~ilüdése 

A gyógyszertárak megjelenése mindig az adott környezet 

gazdasági és egészségügyi igényét61 függ A vizsgált id6szak elején 

a XVII „ és XVIII. század fordulópontján a töröl{ök. kiűzetése utáni 

nyomorúságos állapotban lév6, adókl,al terhelt és a megszálló osztrák 

katonaság alatt senyved6 Duna-menti városok és falvak lakói igen 

nehezen tengették életüket .. 

Az orvos és a gyógyszerész iránti igény a lakosság számának 

növekedésével a városokban és mez6városokban alakult ki legha.marább. 

Itt telepednek le el6ször az orvosok, majd ennek folyományaként a 

gyógyszerészek is. Az els6 patikák megjelenésére kihatással vannak a 

mez6gazdasági vásárok és a katonai hely6rségek, valamint a magas 

kultúrájú egyházi intézmények jelenléte is .. 



a., A gyógyszerészet megielenése 

Az irodalmi és a levéltári adatok szerint is némi 

eltéréssel ugyan - az első gyógyszertárat a vizsgált területen 

Vácott Kolb Adám 1753-ban már bizonyosan működtette. 

YáQ városa nehéz műltra tekinthet vissza„ A tatárjárás (1241. 

március 17. ) majd a török portyázók betörése ( 1526. szeptember) után 

a kettős királyság és a török uralom alatt többször cserélt gazdát 

Teljesen elnéptelenedett, pl. az 1683-as összeíráskor csak 3 porta 

létezett .. A törökök 1685 .. tavaszán mindent felgyűjtva és lerombolva 

távoztak. 

A magyar és német település fej lödése nem zavartalan. A 

Rákóczi-szabadságharc alatt többször cserélt gazdát, majd a kivonuló 

császári hadak 1709-ben porig égetik. Pestisjárvány is tizedeli a 

lakosságot. 

Ilyen e16zmények után az élet gyorsan megindult. A lakosság 

az 1720„ évi 1800 főről a század végére 8000 lélekre emelkedett .. 2s 

Ebben a dunai átkelöhellyel rendelkező, kézművesek, 

kereskedők, és iparosok által lakott városban már az 1743-as 

összeírásban is említés esik az iparosok között egy apothecariusról, 

Püspökvác felsővárosban .. 30 

1753-ból pedig gyógyszertár vizsgálati jegyzőkönyv tanűskodik 

Carofollo József orvos és városi fizikus tollából, mely Kolb Adám 

patikájának szabályos működését bizonyítja .. 31 

1764-ben Kmoch János Ferencnek van gyógyszertára Vácott„ 

Az 1763-ban Vácra telepített Irgalmasrendi szerzetesek 1766-

ban megnyitják gyógyszertárukat, majd 1780-ban megvásárolják egy 

temesvári gyógyszertár felszerelését és berendezését. A 

gyógyszertárat irgalmasrendi gondnokok vezették .. 3 2 

Az első váci gyógyszertárat a gyógyszerészi évkönyvek az 

1766/67. évi egészségügyi személyzeti összeírás alapján erre az évre 

datálják, az említett 1753-as gyógyszertár vizsgálati jegyzőkönyv 

szerint azonban Kolb Adámé volt az első gyógyszertár. 
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A következő régi gyógyszertár a megyében a Galga menti 

Aszódon található, igaz csak rövid ideig.. A Podmanitzky család 

jóvoltából itt üzemeltette gyógyszertárát Tessedik Sámuel 

Besztercebányán tanult gyógyszerész az 1766/67. évi közigazgatási 

lajstromban igazoltan a megyei főorvos által, már kb .. 8 éve .. 33 

A gyógyszerészi évkönyvek csak 1835-re datálják az aszódi 

patika alapítását Kornitzky Miksa "J1agyar Király' patikája alapján, 

azonban ez szerintem téves, mivel Tessedik kb .. tíz éves mGdödése itt 

bizonyított tény„ így az aszódi gyógyszertár első adata az 1755 .. 

évet igazolja. 

Gödöllő mezővárosában a besnyői kapucinus kolostorban is 

folyt gyógyszerészi tevékenység 1769-1813 között .. Az els6 kezelő 

Fráter Joachim "magister pharmaciae' volt. 1780-ban bekövetkezett 

halála után Fráter Berndinus folytatta gyógyító munkáját, majd 1802-

től 1813-ig Fráter Fridericus volt a "chirurgu.s' és gyógyszerész 

mester„ 

A Duna-menti Szentendre kezdetben szerény település, a török 

megszállás alatt teljesen elnéptelenedik. A XVI. század végén szerb 

iparosok és kereskedők népe sí tik be.. A XVIII , században 

koronabirtok, Mária Terézia 1773-ban 6000 forintért bérbe adja a 

lakosságnak„ 

1788-ból található az első adat az itteni gyógyszertáJ:-ról, 

melynek Farkas nevG tulajdonosát Márton István megyei főorvos 1791-

ben er6sen elmarasztalja különféle hiányosságok miatt .34 

Megállapítható, hogy a gyógyszerészet a megye északi 

kerületében a XVIII.. század közepén-végén megjelent, de fejl6dése, 

kiterebélyesedése csak a XIX.. század második-harmadik évtizedében 

indult meg. 

:E:rdemes összehasonlítani a gyógyszerészet megjelenését a 

vármegye déli kerületével, valamint a szomszédos Tolna és Fejér 

megyékkel, és a hasonlóan török hódoltságból ébredő Békés és Zala 

megyével,35,36 Lásd 2 .. táblázat .. 
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PPSK vármegye 

északi kerülete 

PPSK vármegye 

déli kerülete 

Fejér megye 

Tolna megye 

Békés megye 

Zala megye 

2. táblázat 

Az els6 gyógy:szertárak megjelenési ideje 

év helység 

1753 Vác 

1746 Kecskemét 

1688 Székesfehérvár 

1767 Szekszárd 

1770 Gyula 

1710-14 Nagykanizsa 

tulajdonviszony 

reáljog, majd 

Irgalmas 

házigyógyszertár, 

majd reáljog 

reáljog 

reáljog 

reáljog 

Ferences rend 

Az összevetésből világosan látható, hogy a török uralom alól 

leghamarabb felszabadult Székesfehérvárott tudott kialakulni a 
gyógyszertár alapítás lehet6sége 



b .. , A gyógyszertári há 1 ózat fej lödése 

Mielőtt a Pest-Pilis-Solt-Kiskun váJ:megye gyógyszertári 

hálózatának fejlődését vizsgálnám, indokolom, hogy mi.ért csak a 

vármegye északi kerületét taglalom. 

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye az ország közepén, az akkori 

több, mint 12000 négyzetkilométer területével hatalmas gazdasági és 

kulturális komplexum volt .. Belőle hasadt ki 1950-ben a közigazgatási 

megyehatárok átalakításakor Bács-Kiskun megye. Az 1872-ben alakult 

Magyarországi Gyógyszerész Egyesület is két járásra osztotta Pest
Pilis-Solt-Kiskun vármegyét .. 

A második járás, amely a váJ:·megye déli részét és a 

Kiskunságot foglalja magában (gyakorlatilag a mai Bács-Kiskun 

megyének felel meg) tbel Zita gyógyszerésznő munkája nyomán 1984-ben 

feldolgozásra került .. A disszertáció kb .. 90 patika sorsát kisérte 
figyelemmel „ 

Az azonos felosztás alapján munkám az elsö járást, az északi 

részt dolgozza fel, ahol mintegy 154 gyógyszertár szerepel.37,3B 
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A gvógvszru:tárak alaoíi;ásának sorrendje PPSK vármegvében 

Vác I. 

Aszód 

Gödöllö I. 

Szentendre 

Vác II. 

Soroksár I. 

Budafok I. 

Zsámbék 

Pilis 

Tápióbicske 

Monor I„ 

Pilisvörösvár I. 

Pécel 

űjpest I .. 

Fót 

Tápiószele 

Budaörs 

Nagykáta I. 

Dömsöd 

űjpest II .. 

Kóka 

űjszász 

Budakeszi 

Tinnye 

Tura 

Nagytétény 

1753 reáljog, szerzetes Irgalmas 

1755-60 reáljog, szerzetes Magyar Király 

1769 szerzetes,reáljog Magyar Korona 

1788 reál 

1814 reál 

1814 reál 

1816 reál 

1825 reál 

1827 (1890) személyjogú 

1827 reál 

1836 személy 

1841 reál 

1842 személy 

1851 személy 

1851 személy 

1868 személy 

1872 személy 

1874 személy 

1874 személy 

1876 személy 

1882 személy 

Szentháromság 

Szentlélek 

Segítö Mária 

Szentlélek 

Remény 

Magyar Király 

Megváltó 

Szentháromság 

Szentháromság 

Megváltó 

Szent István 

Szent György 

Szentlélek 

Szent István 

Szentlélek 

Magyar Korona 

Angyal 

Megváltó 

1883 személy Magyarország Védangyala 

1884 személy 

1884 személy 

1884 személy 

1885 személy 
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Angyal 

Megváltó 

Szent Terézia 

Szentlélek 



Kispest I. 

Haraszti 

Visegrád 

Pomáz 

acsa 

Acsa 

Rákospalota I. 

Bia 

Rákoskeresztúr 

Törökbálint 

Tápiógyörgye 

Vecsés I„ 

Zagyvarékás 

Erzsébetfalva I. 

űjpest III. 

Békásmegyer I . 

Cinkota I„ 

Csepel I. 

Erzsébetfalva II. 

Lőrinc I„ 

Dunakeszi 

űjpest IV .. 

Tahi 

üllő 

1885 személy 

1886 személy 

1886 személy 

1886 személy 

1887 személy 

1887 személy 

1891 személy 

1892 személy 

1892 személy 

1893 személy 

1893 személy 

1894 személy 

1894 személy 

1894 személy 

1894 személy 

1895 személy 

1895 személy 

1896 személy 

1896 személy 

1897 személy 

1897 fiók 1904-ig 

1897 személy 

1897 személy 

1898 személy 

Isaszeg 1899 személy 

Szigetszentmiklós 1899 személy 

Puszta(Rákos)Szentmihály I.. 1899 személy 
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Szent László 

Isteni Gondviselés 

Remény 

István Király 

Magyar Király 

Megváltó 

Megváltó 

Magyar Korona 

őrangyal 

Boldogságos Szűz Mária 

Szent Magdolna 

Megváltó 

Szentlélek 

Szent Erzsébet 

Magyar Korona 

Szent József 

Mátyás Király 

őrangyal 

Arany Sas 

Magyarország Védasszonya 

Szent Mihály 

Genfi Kereszt 

Szent András 

Remény 

Angyal 

Szent Miklós 

Szent Margit 



űjpest V .. 

Rákospalota II. 

Piliscsaba 

Bugyi 

Erzsébetfalva III .. 

Kispest II. 

Budafok II .. 

Soroksár II„ 

Tápiósüly 

Dunabogdány 

Tököl 

Monor II. 

űjpest VI .. 

Gyömr6 

Rákoscsaba I „ 

Váchartyán 

Pestújhely L 

Csömör 

Rákospalota III. 

Vác III .. 

Solymár 

Rákosliget 

Kispest III. 

űjpest VII. 

1899 személy 

1800 személy 

1900 személy 

1801 személy 

1802 személy 

1902 személy 

1903 személy 

1903 személy 

1804 személy 

1805 személy 

1807 személy 

1807 személy 

1907 személy 

1808 személy 

1908 személy 

1808 személy 

1909 személy 

1809 személy 

1809 személy 

1809 személy 

1909 személy 

1810 személy 

1912 személy 

1912 személy 

Erzsébetfalva IV 1812 személy 

Czinkota-Mátyásföld II. 1913 személy 

(Ehmann telep, kés6bb Sashalom) 
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Megváltó 

József F6herceg 

Szent László 

Szent István Király 

Magyar Korona 

Vörös (Fehér) Kereszt 

Kígyó 

Páduai Szent Antal 

Segít6 Máriához 

Madonna 

Isteni Gondviselés 

Szentháromság 

Kossuth 

Segít6 Mária 

Csaba Vezér 

Szent István 

Segít6 Mária 

Megváltó 

Zrínyi Ilona 

Szent Antal 

Szent Margit 

Nemzeti Zászló 

Turul 

Oroszlán 

Angyal 

Sas 



Erzsébetfalva V .. 

Pilisvörösvár II .. 

Rákospalota IV .. 

űjpest VIII .. 

Veresegyháza 

Alag 

Csepel II .. 

Pestszentl6ricz II .. 

Pestűjhely II .. 

Kispest IV .. 

Szentmártonkáta 

Alsónémedi 

Maglód 

Vác IV .. 

1913 személy 

1913 személy 

1913 személy 

1813 személy 

1813 személy 

1814 személy 

1914 személy 

1914 személy 

1914 személy 

1915 személy 

1815 személy 

1816 személy 

1916 személy 

1816 személy 

Czinkota-Mátyásföld III.. 1817 személy 

Fels6göd 1817 személy 

Pesthidegkút 

Zsámbok 

Albertfalva 

Sashalom 

Aszód II .. 

Pestszentimre 

Tápiószentmárton 

Galgamácsa 

Gödöll6 II. 

Hévízgyörk 

Kispest V .. 

1817 személy 

1817 személy 

1818 személy 

1920 személy 

1822 személy 

1822 személy 

1823 személy 

1923 személy 

1923 személy 

1923 személy 

1923 személy 
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Victoria 

Segít6 SzGz Mária 

Madonna 

Kígyó 

Megváltó 

Kincsem 

Angyal 

Flóra 

Apolló 

Magyar Korona 

Isteni Gondviselés 

Magyar Király 

Magyar Korona 

K6kapu 

Corvin 

Segít6 SzGz Mária 

Mária Remete 

örangyal 

Megváltó 

Diadal 

Isteni Gondviselés 

Diana 

Megváltó 

Magyarország Védasszonya 

Páduai Szent Antal 

Kígyó 

Deák Ferenc 



Kistarcsa 1823 személy 

Rákosszentmihály II. 1923 személy 

Rákospalota V„ 1923 személy 

Páty 1923 személy 

Pesterzsébet VI. 1924 személy 

Budafok-Kelenvölgy III. 1924 személy 

Pesterzsébet VII 1925 személy 

Pilisborosj en6 

űjhartyán 

Kispest VI .. 

Gomba 

Tápiószele II„ 

Kispest VII. 

Csepel III. 

űjpest IX .. 

Vecsés II .. 

űjpest X .. 

Valkó 

Tápiószecső 

Rákoshegy 

Pestl6rinc III. 

Pestl6rinc IV .. 

Allami Lakótelep 

Pesterzsébet VIII. 

Nagykovácsi 

Nagykáta 

Csepel IV .. 

1925 személy 

1926 személy 

1926 személy 

1926 személy 

1927 személy 

1827 személy 

1927 személy 

1927 személy 

1927 személy 

1929 személy 

1929 személy 

1929 személy 

1929 személy 

1929 személy 

1929 személy 

1929 személy 

1929 fiók (Pesthidegkút) 

1930 személy 

1930 személy 
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Patrona Hungariae 

Szent István 

Szent Szív 

Megváltó 

Kígyó 

örangyal 

Sárkány 

Szent Erzsébet 

Isteni Gondviselés 

Remény 

Megváltó 

Isteni Gondviselés 

Nagymagyarország 

Szent Antal 

Szerecsen 

örangyal 

Mátyás Király 

Megváltó 

Szent Miklós 

Megváltó 

Szent Anna 

Madonna 

Remény 

Boldogasszony 

Megváltó 

Szent Erzsébet 



Nyáregyháza 1831 személy 

Rákoszentmihály III, 1832 személy 

Kispest VIII, 1932 személy 

Pesterzsébet IX., 1832 személy 

Pestszentlőrinc V. 1833 személy 

Taksony 1833 személy 

Budakalász 1833 személy 

űjpest XI, 1833 személy 

Rákospalota VI, 1833 személy 

Békásmegyer-Csillaghegy II, 1834 személy 

Rákospalota VII, 1834 személy 

Budatétény 

Pesterzsébet X .. 

Pesterzsébet XI. 

Rákoscsaba II. 

Vecsés III ,, 

Pesterzsébet XII. 

Sz6dliget 

Szentendre II, 

Csepel V .. 

Pesterzsébet XIII„ 

Kispest IX ,, 

1834 személy 

1834 személy 

1834 személy 

1836 személy 

1836 személy 

1838 személy 

1842 személy 

1842 személy 

1842 személy 

1843 személy 

1843 személy 
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Hungária 

Kígyó 

Kígyó 

Apostol 

Isteni Gondviselés 

Segítő Mária 

Victoria 

Szent Szív 

Mátyás Király 

Szent Antal 

Szent Erzsébet 

Szent Szív 

Rákóczi 

Turul 

Hungaria 

Boldogasszony 

Turul 

Szent Katalin 

Védanya 

Királyerdő 

Isteni Gondviselés 

Glória 



A gyógyszertár alapítások idöbeli felsorolását a jobb 

áttekinthetöség és értékelhetöség szempontjából vonaldiagrammal is 

ábrázoltam (L ábra) 

Az idörendi sorrend és a vonaldiagram tanulmányozása során 

észrevehet6, hogy a kezdeti váci, a nem túl hosszú életű aszódi 

valamint a XVIII. század végi gödöllöi és szentendrei alapítások 

után csak a gazdasági fellendülést hozó reformkorban kezd6dött el 

igazán a hálózat viszonylag egyenletes, lassú fejl6dése. El6ször a 

mez6városokban, kereskedelmi, vásári gócpontokban alakultak 

gyógyszertárak, majd a Kiegyezést követöen a korai kapitalizmus 

szakaszában Budapest ipari kerületeiben is megindult a fejl6dés. 

A századforduló környékén már évtizedenként 20-23 új 

gyógyszertár felállítására nyílott lehetöség, nem csak városokban, 

hanem kisebb településeken is. 

Az els6 világháború és a forradalmak 

lendületet, de 1922 és 30 között ismét 33 

kissé megtörik a 

új gyógyszertárat 

alapítanak, és gyakorlatilag a második világháború hajnalára 

teljesen kiépül a hálózat, söt a háború pusztításai nyomán néhány 

patika már nem is tudott ismét üzemelni. 

A vonaldiagram és a statisztikai adatok figyelembevételével 

három jól elkülöníthet6 szakasz jellemezhet6: 

I„ szakasz: 1753-1790 a gyógyszerészet területi megjelenése 

négy gyógyszertárral (Vác, Aszód, Gödöll6, 

Szentendre) .. 

II. szakasz: 1791-1880 a hálózat kialakulásának viszonylag 

egyenletes, lassú fejl6dése 16 gyógyszertárral. 

III. szakasz: 1881-1950 változó sebességű, de határozottan 

gyors iramú fej 16dés 134 gyógyszertárral. 

A fenti fejlödési szakaszokat a szemléletesség kedvéért 

oszlopdiagramon is ábrázoltam ( 2 .. ábra) . 

Ezen szabályosságokat az 3 .. táblázatban is szemléltettem, 

feltüntetve a gyógyszertár alapítások közötti idöt, az 

évtizedenkénti alapítások számát, illetve az átlagos idöt az 

alapítások között .. 
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3. táblázat 

Pest-Pilis-Solt-Kislrnn vármegye &zaki kerületének gyógyszertár 
alapításai 

alapítás évek közötti évtizedbeni átlagos idö az 
különbség alapítások száma alapítások közt 

1753 1 
1760 7 1761-70: 2 5 .. 00 év 
1788 28 1781-90: 1 

L szakasz 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1813 25 

1814 1 

1816 2 1811-20: 3 3 .. 33 év 
1825 9 

1827 2 1821-30: 3 3 .. 33 év 
1836 9 1831-40: 1 10 .. 00 év 
1841 2 

1842 1 1841-50: 2 5 .. 00 év 
1851 9 1851-60: 2 5 .. 00 év 
1868 17 1861-70: 1 10 .. 00 év 
1872 4 

1874 2 

1876 2 

1879 3 1871-80: 4 2 .. 50 év 

II. szakasz 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1882 3 

1883 1 

1884 1 

1885 1 

1886 1 

1887 1 1881-90: 12 0 .. 77 év 
1891 4 

1892 1 

1894 1 
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alapítás évek közötti évtizedbeni átlagos idö az 

különbség alapítások száma alapítások közt 
1896 1 
1897 1 

1898 1 

1899 1 

1900 1 1891-1900: 24 OAl év 
1901 1 

1902 1 

1903 1 

1904 1 

1905 1 

1907 2 

1908 1 

1909 1 

1910 1 1901-10: 19 0 .. 53 év 
1911 1 

1912 1 

1913 1 

1914 1 

1815 1 

1916 1 

1917 1 

1918 1 -
1920 2 1911-20: 24 OAl év 
1922 2 

1923 1 ' 
1924 1 . 

' 

1925 1 

1826 1 

1927 1 

1929 2 

1930 1 1921-30: 33 0 .. 30 év 
1931 1 

1932 1 

1933 1 

1834 1 
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alapítás évek közötti évtizedbeni átlagos idö az 

különbség alapítások száma alapítások közt 

1836 2 

1838 2 1831-40: 17 0 .. 58 év 

1842 4 

1843 1 1941-50: 5 2 .. 00 év 

III .. szakasz 

================================================================= 
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4 táblázat 

Pest-Pilis-Solt-Kislmn vánneffYe déli kerületének !1Yógyszertár 

alsm:ítása.i 
alapítás évek közötti évtizedbeni átlagos ida az 

különbség alapítások száma alapítások közt 
1746 

1750 4 1746-50: 2 2 .. 00 év 
1798 48 1791-1800: 1 10 .. 00 év 

I. szakasz 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1802 4 

1806 4 1801-10: 2 5 .. 00 év 
1817 11 

1819 2 1811-20: 2 5.00 év 
1821 2 

1824 3 1821-30: 2 5 .. 00 év 
1834 10 

1837 3 

1838 1 

1839 1 1831-40: 5 2 .. 00 év 
1847 8 1841-50: 2 5 .. 00 év 
1856 9 

1858 2 

1860 2 1851-60: 3 3 .. 33 év ~ 

' 1864 4 " 
' 3 1861-70: 2 5.00 ' 1867 év 
~ 

1872 5 ' , 
1877 5 1871-80: 4 2.50 év ~ 

IL szakasz 

================================================================= 
1882 5 

1886 4 

1887 1 

1889 2 

1890 1 1881-90: 10 LOO év 
1892 2 
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alapítás évek közötti évtizedbeni átlagos idö az 
különbség alapítások száma alapítások közt 

1893 1 
1894 1 
1895 1 
1896 1 1891-1900: 11 0. 91 év 
1901 5 
1902 1 
1904 2 
1905 1 
1906 1 
1907 1 
1910 3 1901-10: 10 LOO év 
1911 1 
1912 1 
1913 1 
1914 1 
1915 1 

l -
1916 1 
1918 2 1911-20: 12 0 .. 83 év 
1922 4 
1923 1 

J 
1926 3 ! 
1927 1 

' 1929 2 
,_ 
-~ 

1930 1 1921-30: 19 ) 

0 .. 52 év -
" 1933 3 
:í 

1934 1 • 
~ 

1935 1 1931-40: 3 3 .. 33 év 
1949 14 1940-50: 2 5 .. 00 év 

III .. szakasz 

================================================================= 
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5, táblázat 

Pest-pjlis-Solt-Kislmn yárniegye Ö&Zes gyógyszertár alapításai 
alapítás évek közötti évtizedbeni átlagos idö az 

különbség alapítások száma alapítások közt 
1746 

1750 4 1746-50: 2 2.00 év 
1753 3 
1760 7 1751-60: 2 5 .. 00 év 
1769 9 1761-70: 1 10 .. 00 év 
1788 19 1781-90: 1 10 .. 00 év 
1798 10 1791-1800: 1 10 .. 00 év 

I.. szakasz 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1802 4 
1806 4 1801-10: 2 5 .. 00 év 
1814 8 
1816 2 
1817 1 

'J 

1819 2 1811-20: 4 2„50 év 
1821 2 
1824 3 
1825 1 
1827 2 1821-30: 4 2 .. 50 év 
1834 7 
1836 .2 
1837 1 
1838 1 
1839 1 1831-40: 7 1.43 év 
1841 2 
1842 1 
1847 5 1841-50: 4 2 .. 50 év 
1851 4 
1856 5 
1858 2 
1860 2 1851-60: 5 2.00 év 
1864 4 
1867 3 
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1 
1 
1 

1 
alapítás 

1868 

1872 

1874 

1876 

1877 

1878 

évek közötti 

különbség 

1 

4 

2 

2 

1 

2 

évtizedbeni 

alapítások száma 

1861-70: 3 

1871-80: 8 

átlagos ido az 

alapítások közt 

3 .. 33 év 

1. 25 év 

II .. szakasz 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1881 2 
1882 1 

1883 1 

1884 1 

1885 1 

1886 1 
1887 1 
1888 2 
1880 1 1881-80: 22 0.45 év 
1881 1 
1882 1 
1883 1 

1884 1 

1885 1 

1886 1 
1887 1 
1888 1 

1888 1 

1900 1 1881-1800: 35 0 .. 28 év 
1801 1 

1902 1 

1903 1 

1904 1 

1805 1 

1806 1 

1807 1 

1808 1 
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alapítás évek közötti évtizedbeni átlagos idö az 

különbség alapítások száma alapítások közt 
1808 1 

1810 1 1801-10: 28 0 .. 34 év 
1811 1 

1812 1 

1813 1 

1814 1 

1815 1 

1816 1 

1817 1 

1818 1 

1820 2 1811-20: 36 0 .. 27 év 
1822 2 r 

1823 1 

1824 1 

1825 1 

1826 1 
'l . 
,. 

1827 1 

1828 2 ) 
', 

1830 1 1821-30: 52 0. 18 év ' 
1831 1 

~ 
1832 1 ~ -
1833 1 -

' 1834 1 ' " 
>. 

1835 1 " 
" 1836 1 :5 

1838 2 1831-40: 20 
~ 

0 .. 50 év ' 1842 4 

1843 1 

1848 6 1841-50: 7 1.43 év 

III. szakasz 

================================================================= 
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Ugyanezt a szabályosságot pótlólag elkészítettem a déli 

kerületre is (4 .. táblázat), és külön a megye teljes területére (5„ 

táblázat) majd egy közös vonaldiagramon ábrázoltam a déli és az 

északi kerületben történt gyógyszertáralapitások időbeni lefolyását 

(3 .. ábra). 

A vármegyében található összes gyógyszertár alapítás időbeni 

lefolyását egy külön vonaldiagramon ábrázoltam. (4 .. ábra). 

Hasonló törvényszerűségek alapján alakult ki a szomszédos 

megyék gyógyszertári hálózata, melyet a 6„ táblázatban hasonlítok 

össze: 

6. táblázat 

PPSK vármegye déli és északj kerületének. illetve Tolna 
és Fejér megye területén kialakult gyógyszertári 
hálózat fejlödésj szakaszainak összevetésess,40 

Fejlődési 

szakaszok 

I. szakasz 

II. szakasz 

III„ szakasz 

PPSK PPSK Tolna Fejér 

Dél lszak megye megye 

1746-1800 1753-1790 1767-1800 1688-1796 

3 gytár 4 gytár 3 gytár 3 gytár 

1801-1880 1791-1880 1801-1870 1797-1860 

22 gytár 16 gytár 11 gytár 8 gytár 

1881-1950 1881-1950 1871-1950 1861-1850 

67 gytár 134 gytár 26 gytár 40 gytár 

A táblázatból látható, hogy az I .. és II. szakaszok a 

különböző megyékben hasonlóan alakulnak, a III. szakaszban található 

csak eltérés, mert a fővároshoz közeli településeken a magasabb 

népsGrGség miatt jelentősen több gyógyszertár létesült .. 
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e„, A gyógyszertári hálózat területi eloszlása 

A vizsgált területen a gyógyszertárak kialakulása először a 

dunamenti városokban, püspöki székhelyen (Vác), kereskedelmi és 

dunai átkelőhely körzetében (Szentendre), jelentős uradalmi 

székhelyen és mezővárosban kezd6dött .. 

A fejl6dés második szakaszában a nagyobb mezővárosokban és a 

főváros környéki településeken találkozunk új gyógyszertárakkal, 

mely a népsűrűség emelkedésével és az ipari - kereskedelmi -

tevékenység kiterjedésével magyarázható .. 

A fej 16dés harmadik szakaszában a gyógyszertári ellátás 

eljutott az igények szerinti összes közép- és kisebb településre is .. 

Mivel a gyógyszertárak azidőtájt üzleti vállalkozások is voltak, 

némelyek a kereslet hiányában, illetve a szakmai. kenyéririgység 

miatt tönkrementek, de gyakorlatilag a hálózat területi eloszlása 

teljesen kialakult .. 

Ezt ábrázoltam is a mellékelt térképvázlaton (1.. térkép). 
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u.. 

I. szakasz 

II. szakasz 

III. szakasz 

1 .. térkép 

A gyógyszertári hálózat kialakulása PPSK vrn .. északi körzetében 
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3. Gvógyszertárak kialakulása. tnlaidonosai 

Az egyes telelpülések és gyógyszertári hálózatuk 

kialakulásánál, azaz Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye felosztásához 

Galgóczy Károly 1877-ben Budapesten kiadott "Pest-Pilis-Solt-Kiskun 

vármegye monographiája" területi elveit veszem figyelembe„ 

Eszerint megyei városok voltak: iijpest 

Rákospalota 

Erzsébetfalva 

Kispest 

A többi vizsgált település pedig az alábbiak szerint lett 
felosztva: 

- Pilisi fels6járás 

- Pilisi alsójárás 

- Váczi fels6járás 

- Váczi alsójárás 

- Kecskeméti fels6járás 

3. 01. iijpest megyej ioroí város gvógyszertáraj 

Az 1831-ben létesült iijpest ·- mikoris Károlyi István gróf 

megyeri pusztáját örökbe adta a pestieknek bámulatos gyors 

fejlődésen ment keresztüL A főváros ipari körzetének vonzása miatt, 

de a helyi ipartelepítés miatt is lakossága rohamosan emelkedett. 

Például: 1832-ben 86 f6 

1850-ben 6722 f6 

1880-ban 11668 f6 

1890-ben 23521 f6 

1900-ban 41858 f6 

1910-ben 55197 f6 

1920-ban 56489 f6 41 
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Lakosságának aránya jelent6s számban munkásokból tev6dött 

össze, mivel a gyáripar a peremkerületek közül itt fejl6dött a 
leggyorsabban .. 

A gyógyszert<frak száma is itt növekedett legrohamosabban, 

1934-ben már 11 gyógyszertár működik a városban .. 

Szent István gyógyszertár 1859 

Arpád út 46 

A gyógyszerészi zsebnaptárakban közölt 1851. évi alapítás 

téves, mivel az Országos Levéltárban található 1881. évi 

gyógyszertár vizsgálati jegyz6könyv 3 .. pontja értelmében a személyi 

jogot nyert gyógyszertár alapítási ideje 1859.. augusztus 22 .. , a 

Helytartótanács 25287 .. sz .. rendelete alapján.42 (Lásd 3 .. melléklet). 

A gyógyszertár a mai 1\rpád út 46 .. szám alatt épült, els6 

tulajdonosa az 1848-ban diplomázott Szerényi Vince, aki a 

Magyarországi Gyógyszerész Egyesület I .. kerület 1. .járásának az 
alelnöke is volt .. 

1887-ben bekövetkezett halála után 1901-ig Szerényi Kázmér 

bi.rtokolta a gyógyszertárat, akit61 Dr.. Szabó Béla vásárolta meg a 

jogot.. ÉVtizedeken keresztül tisztességesen vezette a patikát, 

elnökségi tagja volt 1918-tól 1921-ig a Vidéki Gyógyszerészek 

Országos Szövetségének, majd a Magyarországi Gyógyszerész 

Egyesületnek is .. 

1929-ben bekövetkezett halála után özvegye bérl6je Mühlrad 

Konstantin majd Jen6 lett 1944-ig. 

1945 után Dr, Grófcsikné Szabó Margit lett a hatósági 

kezelője a gyógyszertárnak az államosításig .. 
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"Az Isteni Gondyiseléshez" gyógyszertár 1874: 
ill. "Angyal" gyógyszertár 1886-tól 

István út 23. 

űjpest második fiók gyógyszertárának alapítója szintén 

Szerényi Vince volt, aki a belügyminiszter 2649/1874 .. sz. rendelete 

alapján engedélyt kapott a "Templom téren, fekvéssel délre", amit az 

1874.. szeptember 17-én kelt gyógyszertár vizsgálati jegyzőkönyv 

igazoL4S (Lásd 4 .. melléklet). A gyógyszertár kezeloje Csépcsányi 

Arpád volt, majd 1881-tol Szerényi Kázmér.. (Lásd 5 .. melléklet 1881-

bol is) .. 

1885-ben Szerényi Kázmér az akkor már 23, OOO lakosú űjpesten 

gyógyszertári jogért folyamodott, amelyet a belügyminiszter 4258 sz .. 

engedélye alapján megnyert. így 1886 .. február 9-én a jelenlegi fiók 

gyógyszertár helyén megnyílt önálló személyi jogú gyógyszertára, 

amit ez év augusztus 10-én kelt gyógyszertár vizsgálati jegyzokönyv 

is tanusít .. 44 (Lásd 6 .. melléklet) .. 

A gyógyszertár nevét Angyal-ra változtatta .. 

További tulajdonosok: 1888-1904-ig: Csépcsányi Béla, majd 

Csermák Károly és Münster Sándor rövid ideig. 

1910-1942-·ig: Mezei Elek a tulajdonos az Országos 

Gyógyszerész Egyesület választmányi tagja is, 1922-toL 

1942-tol Szirmai Györgyné a tulajdonos, majd a háború után a 

hatósági kezel6· is„ 

Magyar Korona gyógyszertár 1894 

Arpád út 69„ 

űjpest harmadik gyógyszertárát a lélekszám emelkedése 1894-

ben tette lehetové Horváth Károly részére .. 

1901-tol bérloje, majd 1908-tól 1940-ig tulajdonosa Elek Pál 

dr .. volt. Halála után özvegye Bokor Lászlót választotta üzemtársnak 

A háború után Dr „ Maurer Kornél vezette az Arpád úti 

gyógyszertárat .. 
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Genfi. Fehér. Szent Kereszt. gyógyszertár 1897 

Vörösmarty út 25„ 

A negyedik újpesti gyógyszertárat Spányi Lajos alapította, 

mely a továbbiakban sürűn cserélt gazdát. 

1904-ben Lázár Béla, 1916-ban Studényi Károly, 1918-tól 

Váncza József a tulajdonos. 

1926-tól Hackel M. Károly, majd a háborúban bekövetkezett 

halála után özvegye, ill. leánya vezette egészen az államosításig A 

gyakori névváltoztatás a tulajdonosok kívánsága volt. 

Megváltó gyógyszertár 1900 

Arpád út 127 

A rohamos népesedés tette lehetővé Rácz Ernő gyógyszerész 

mester részére az ötödik újpesti gyógyszertár megnyitását 

1904-ben már Károly llrmin, 1908-ban Gerő Izsó a tulajdonos, 

1916-ban Wéberné Bárány Elsa és Gerhauser Sándor veszi át a 

tulajdonjogot, a kezelést Wéber Ernőre bízzák. 

1926-tól az államosításig Szekeres Ernő a Megváltó 

tulajdonosa. 

Kossuth gyógyszertár 1906 

Horthy M. út 43. 

A hatodik gyógyszertárat Mártonffy Emil alapítja, amelynek 

hat év múlva Martin Tamás, 1814-ben Kajdacsi Pál, 1924-ben Illésy 

ödön, majd 1940-ben Petneházy Imréné, sz„ Illésy Klára lesz a 

tulajdonos. 

Az 1942-től bérlőként szereplő Lemberkovits Ernő ill.. neje 

1944-ben átveszi a tulajdonjogot, egészen az államosításig. 
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Oroszlán gyógyszertár 1913 

Nyár út 33„ 

A gyógyszertár alapítója Baruch Gyula, kezel6je Baumgartner 

Gusztáv, aki 1918-·tól 1936-ig tulajdonosa is lesz „ Ekkortól a háború 

végéig Balló Gusztáv a tulajdonos, majd a háború után dr. Bártfai 

Miklós a hatósági kezel6 .. 

Kígyó gyógyszertár 1913 

Nádor utca 2„ 

A Tabit Mihály által alapított gyógyszertárat három év múlva 

Németh Ignác veszi át, majd 1934-t61 1944-ig Németh László lesz a 

tulajdonosa„ 

1944-ben Károly Mihályé lesz, majd a háború után 6 lesz a 

hatósági kezel6 is .. 

Szerecsen gyógyszertár 1927 

Megyeri út 14. 

A Klein Róbert Jen6 által alapított gyógyszertár 1940-ig az 6 

kezelésében marad, majd pályázat útján övári Elemér nyeri meg, és 

vezeti az államosításig. 

Mátyás Király gyógyszertár 1929 

Lázár út 14. 

A kiirt pályázatot elnyert Budanovics Tibor egyedül vezeti a 

gyógyszertárat az államositásig, 

Szent Szív gyógyszertár 1933 

Rózsa utca 19. 

űjpest gyógyszertári hálózatának utolsó egységét egy 

tulajdonos - Gerhauser Sándor - birtokolja és vezeti az alapítástól 

az államosításig. 
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3.02„ Rákospalota megyei jogú város gyógyszertárai 

A váczi járás nagymértékben fej 16dő ipari és kulturális 

létesítményekkel rendelkező budapesti elővárosa .. 

Lakosságának alakulására néhány adat: 

1869-ben 3 .. 548 fő 

1890-ben 6 .. 264 f6 

1920-ban 36.000 fő 45 

Egészségügyi fejlődésére is jellemző, hogy 1934-ben már hét 

gyógyszertára volt, 42 „949 lakosára, amely megfelelt a 

peremkerületek átlagos egészségügyi ellátásának .. 

Megváltó gyógyszertár 1891 

Horthy H. út 62. 

A település első gyógyszertárára a pályázatot Krepp Kálmán 

gyógyszerész mester nyerte meg, amelyet 1930-tól leánya, Krepp Ilona 

Dr. Keresztes Miklósné folytatott egészen az államosításig. 

Működésük kifogásolásáról nincs adat .. 

József f Bherceg gyógyszertár 1900 

Bocskai út 51. 

Trstyánszky Károly alapító gyógyszerész mester 

gyógyszertárát 1908-ben Fried Sándornak, kinek családja 

eladja 

1944-ig 

üzemelteti a gyógyszertárat, kezelőt is 1944-ben a tulajdonos halála 

után alkalmaz özvegye, Láng Péter Miklós személyében. 

A háború után Dániel Sándor a hatósági kezelő az 

államosításig. 

Rákogpalota 

birtokolja 1914-ig, 

Zrínyi Ilona gyógyszertár 1909 

Rákos út 68. 

harmadik gyógyszertárát Folkmann Ferenc 

majd Müller Vilmos tulajdonába kerül a II. vh 

végéig. Ekkor dr .. Molnár István az új tulajdonos az államosításig„ 
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Madonna gyógyszertár 1914 

Istvántelki út 2. 

A Varga Pál gyógyszerész mester által megnyitott patikát 

1918-tól bérl6ként Bodor János üzemelteti., 

1820-ban Miklós Aladár tulajdonába kerül, akinek özvegye 

1844-ben Katalin nevű lányára bízza az üzemeltetést. 

A háború után az államosításig Molnár Albert a hatósági 

kezel6 .. 

Szent Szív gvógyszertár 1923 

Szentmihályi út 11. 

A Havas Béla által alapított gyógyszertár 2 év múlva Balás 

Zsigmond tulajdonába kerül. 1930-ban bekövetkezett halála után 

örökösei Bontilovics 01.gát, Tatár Józsefet és Nyerges Gyulát bízzák 

meg a kezel6i feladatok ellátásával, majd 1844-töl leánya, Balás 

Judit veszi át az üzemeltetést .. 

A háború után dr .. Görög József a felel6s vezet6 .. 

Mátyás király gyógyszertár 1933 

Dembinszky út 25. 

Rákospalota hatodik gyógyszertárát Radimetzky Antal nyitotta 

meg 1933-ban, és vezette egyedül az államosításig„ 

Szent Erzsébet gyógyszertár 1934 

Wágner Manó tér 1. 

A város gyógyszertári hálózatának utolsó egységét Kóros 

István alapította és vezette egyedül és önállóan az államosításig. 

3.03. Erzsébetfalva megyei iogú város gyógyszertárai 

A soroksári járás fejl6dése kés6bb indult meg, mint az el6bb 

tárgyalt két városé, tulajdonképpen a Gubacsi puszta 1865-ben 

történt parcellázása során el6bb nyaralótelep, majd az ipari 
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munkásság letelepedésével gyárnegyedek alakultak ki.. 1898-ban vált 

külön Soroksártól .. 

Lakosságának növekedésére néhány jellemző adat :46 

1880-ban 985 fő 

1890-ben 4.754 fő 

1900-ban 15 .. 717 fő 

1910-ben 30 .. 913 fő 

Szent Erzsébet gyógyszertár 1894 

Horthy M. út 13. 

Pestszenterzsébet első gyógyszertárát az akkor 8 .. OOO lakosú 

helységben Gazdik János gyógyszerész alapította, de nem sokáig 

maradt a tulajdonában 1899-ben Szlávik István, két év múlva már 

Bartha Tivadar (aki 1908-ban a második erzsébeti patikát is 

birtokolja), 1906-tól Funk József, majd az L világháború kezdetétől 

28 éven át Reiner Miksa vezeti és birtokolja egyedül a 

gyógyszertárat.. A II.. világháború alatt dr.. Praefort Kornél a 

tulajdonos, a háború után pedig Akos András a hatósági kezeló. 

Arany Sas gyógyszertár 1896 

Kossuth Lajos út 37/a. 

Erzsébetfalva második személyi jogú gyógyszertárának 

alapítására a gyors fejlődés miatt már két év múlva lehetőség 

nyílott Héderváry Hugó számára.. 1904-től 1908-ig Balassa Kornél a 

tulajdonos, aki a már említett Bartha Tivadar részére adja el. 

Kezelőként Bartos L .. Gézát alkalmazzák .. 

1920-tól az államosításig Rochlitz Márton a tulajdonos, aki 

bérlőként 1934-40 között Schwartz Lászlót majd két évig Semjén 

Lászlót, a második világháború alatt Kathona Sándort alkalmazza .. 

1944-tól tulajdonostárs Császár Ernó .. 
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Magyar Korona gyógyszertár 1902 

Kossuth Lajos út 29. 

Erzsébet harmadik személyi jogú patikáját a közelben nyitja 

meg hat év múlva Szikszai Gusztáv, bérlőként Desits Józsefet 

alkalmazva .. 1806-tól 1840-ig egyedül dolgozik patikájában, amikor is 

Vencel Lajos tulajdonába kerül az államosításig. 

Angyal gyógyszertár 1912 

Nagy Sándor út 120. 

Erzsébet negyedik személyi jogú patikájának tulajdonosa a 

megnyitástól 12 éven keresztül Hegyi István. Repunyi Attila kezén 

van négy évig, majd 1828-36-ig Vámos Gyula birtokolja. A 

következőkben Szold László a tulajdonos 1844-ig, tőle Nagy Imre 

veszi át, aki a háború után a hatósági kezelő is marad az 

államosításig 

Viktória gyógyszertár 1913 

Jókai Hór utca 23. 

Dr. Andiska Viktor alapítja Erzsébetváros következő személyi 

jogú patikáját 1813-ban .. 

Az államosításig - tíz év kivételével, azaz 1838 és 48 között 

dr. Lévolt István a tulajdonos - a tulajdonában is marad. A 30-as 

évek közepén néhány évig kezelő Andriska ödön.. A háború utáni 

üzemtárs Tóth Lajos. 

Kígyó gyógyszertár 1924 

Kossuth Lajos út 55. 

Sorrendben a hatodik, de a Kossuth Lajos utcában már a 

harmadik az a patika, amelyet Bertalanffy Imre nyit meg, üzemtársi 

viszonyban az Arany Sas patikából ismert Rochlitz Mártonnal .. 1930-

tól Erkedy Ferenc az új üzemtárs, 1835-ben bekövetkezett halála után 

özvegye Bokrossy Zoltánt veszi bérlőként. A háború után fia, 

Bertalanffy Valér a felelős vezető. 
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Sárkány gyógyszertár 1925 

Székelyhíd út 6. 

Erzsébetváros hetedik személyi jogú gyógyszertárát Sárkány 

László nyitotta meg 1825-ben„ Néhány év múlva, 1831-ben 

bekövetkezett halála után örökösei 1832-44-ig Fülöp Pétert 

alkalmazták keze16ként .. 1844-ben Virág Aladárné sz .. Virág Jolán volt 

a bérlő átmenetileg, 

megtartása mellett 

államosításig 

majd a háború befejezése után az özvegyi jog 

ismét Fülöp Péter· a hatósági kezelő az 

Remény gyógyszertár 1929 

Ferenc József út 140. 

Erzsébetváros nyolcadik személyi jogú patikáját a Szent 

Erzsébet és Arany Sas patikákból is ismert Barta Tivadar nyitja meg .. 

Nem sokáig dolgozhat már, 1833-ban bekövetkezett halála után 

örökösei Lázár Józsefnek adják bérletbe a patikát 1842-ig.. Ekkor 

Király Pál György veszi meg a tulajdonjogot, melyet az államosításig 

birtokolhat.. A háború után a hatósági kezelő Vámos Tibor. 

Apostol gyógyszertár 1932 

Vörösmarty út 167. 

Erzsébetváros kilencedik személyi jogú patikáját Mártai 

Gusztáv nyitja meg 1832-ben .. Bérl6ként Takács Ernőt alkalmazza 1838-

42-ig .. 1842-től az államosításig Belitzay Ferenc a tulajdonos 

Rákóczi gyógyszertár 1934 

Nagy Sándor út 56. 

Pestszenterzsébet tizedik személyi jogú gyógyszertárát a 

Kfgyó patikából ismert Erkedy Ferenc alapította. Három év múlva 

bekövetkezett halálakor örökösei Zilahi Ki.ss Miklóst bízták meg a 

kezelői feladatok ellátásával.. 

Az özvegyi jog megtartásával a háború után a felelős vezető 

Bártfai György lett .. 
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Turul gyógyszertár 1934 

Nagykőrösi út 27„ 

A város tizenegyedik gyógyszertárát 1834-ben Galambos Béla 

nyitotta meg, és birtokolta egészen az államosításig, 

Nagyboldogasszony gyógyszertár 1938 

Török Flóris út 25. 

A tizenkettedik gyógyszertárat Andriska ödön, a Viktória 

gyógyszertár tulajdonosának fia nyitotta meg 1838-ban, és birtokolta 

egészen az államosítás bekövetkeztéig„ 

Isteni Gondviselés gyógyszertár1943 

Lázár utca 58. 

A város legutolsó, tizenharmadik gyógyszertárát Ertsey Tibor 

nyitotta meg a második világháború alatt, amely birtokában is maradt 

az államosításig 

3.04„ Kispest megyej iomí város gyógyszertáraj 

A XIV. század óta ismert Soroksár nagyközség határában 

kezdett kialakulni a múlt század közepén 

Lakosságának alakulására néhány jellemz6 adat:47 

1860-ban 1. 820 lakos 

1800-ban 8.777 lakos 

1910-ben 30.212 lakos 

1909-ben kivált Pestszentl6rinc 7812 f6vel. 

Kezdetben a f6városból kitelepültek lakják (például Wekerle 

telep), majd ipar- és gyártelepek keletkeznek.. Közigazgatási 

központ, 1912-töl járási székhely. 

A Budapest környéki gyógyszerellátás szervezettségér61 igen 

jellemz6 és tanulságos képet ad a 7. táblázat:4B 
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7. táblázat 

űjpest és a körnvez6 peremtelepülések gyógyszertárainak száma 

~ 1913 1934 1950 

gytár lakosság gytár lakosság gytár lakosság 

Helység száma száma száma 

űjpest 8 55 .. 918 l1 67400 12 67 .. 863 

Pesterzsébet 4 30 .. 970 11 67 .. 900 11 69 .. 994 

Kispest 4 30 .. 212 9 64 .. 512 10 62 .. 550 

Rákospalota 3 25.147 7 42 .. 949 7 48 .. 379 

Pestlőrinc 1 7 .. 824 5 30 .. 611 5 47.392 

Csepel 1 4 .. 800 4 22 .. 900 5 45 .. 241 

A lakosság számát tekintve a gyógyszertár-ellátottság a 

peremkerületeken nagyjából megegyező volt .. 

űjpesten 

gyógyszertárban 

gyógyszertárban 

1934-ben 11 gyógyszertárban 24, Pesterzsébeten 11 

25 gyógyszerész dolgozott.. Kispesten 9 

17, Rákospalotán 7 gyógyszertárban 11, Pestlörincen 

5 gyógyszertárban 11, Csepelen 4 gyógyszertárban 8, Budapesten 173 

gyógyszertárban 649 gyógyszerész mí1köclött .. 49 

A peremkerületek gyógyszertáraiban a tulajdonosok zömében 

egyedül, vagy maximum egy alkalmazottal dolgoztak, nem úgy, mint a 

jól jövedelmező pesti patikákban 

Szent László gyógyszertár 1885 

üllöi út 101. 

Kispest első személyi jogú patikáját Hackl József alapította 

1885-ben .. 

1895-ben egy évre Czehe K. Aladár birtokolja, majd 1896-tól 

az államosításig Beretvás Tamás és családja tulajdonába került. 

1933-ban bekövetkezett halála után özvegye a kezelői jogot Pogány 

Lászlónak, majd 1944-től Lamboly Lászlónak engedte át. A háború után 

az özvegyi jog fenntartásával a felelős vezető Lamboly László. 
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Fehér. Vörös Kereszt gyógyszertár 1802 

üllöi út 115„ 

Kispest második, "hányatott" sorsú patikáját Gullner Béla 

alapította 1902-ben „ 1910-töl 1914-ben bekövetkezett haláláig Finy 

Béla volt a tulajdonosa örökösei 1919-ig Sipos Kálmánt alkalmazták 

kezelőként. 1920-22 között Tóth Kálmán és Huszár Károly 

gyógyszerészek a tulajdonosok A következő hat évben Majos Pál 

László a tulajdonos, 1828-tól Böhm Gusztáv és családja birtokolja az 

államosításig. 

A háború után a felelős vezető Budai Gyula 

Turul gyógyszertár 1912 

Erzsébet tér 14. 

Kispest harmadik személyi jogú patikájának 1912-ben Markovics 

Albert az alapító gyógyszerésze „ A gyógyszertárat 1820-ban eladja 

Telkessy éldön dr .. -nak, aki 1937-ig birtokolja A következő hat évben 

László Tibor a tulajdonos a gyógyszerészeti évkönyvek szerint, 

kivéve a második világháború utolsó évét, amíkor Borbély Sándor 

nevén ismert a tulajdonjog. A háború után az államosításig ismét 

László Tibor a tulajdonos. 

Magyar Korona gyógyszertár 1915 

Báthori út 69. 

A negyedik személyi jogú patikát Gömbös Zoltán alapítja 1915-

ben.. Három év múlva bérlőt vesz maga mellé, Mezidbrodszky Ignác 

személyében, majd öt ugyanebben a minőségben 1922-töl 1930-ig Trubl 

Kálmán követi., Ebben az évbnen a gyógyszertár tulajdonjoga Hajdú 

éldön dr .. -ra száll át, egészen 1944-ig, mikortól az államosításig dr .. 

Tomori Nándorné sz. Lippai A. Klára lesz a tulajdonos. 

Deák Ferenc gyógyszertár 1923 

üllöi út 178. 

Az ötödik személyi jogú gyógyszertárat 1823-ban Jeszenszky 

Ervin alapította Három év múlva Hajdú éldön és Biró László közös 
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tulajdonába került át, söt két év múlva, 1928-ban Bíró László már 

egyedüli tulajdonosa a patikának. 1938-44-ig kezelöt is alkalmaz: 

Bíró Vilmost .. A gyógyszertár az államosításig a birtokában marad, a 

háború utáni felelös vezetöje Pintér Imre. 

Remény gyógyszertár 1926 

Szent Imre herceg út 65. 

Kispest hatodik személyi jogú gyógyszertárát Barabás Kálmán 

alapította 1926-ban.. 1939-ben bekövetkezett halála után özvegye 

kezelöt alkalmazott Katona Aladárné személyében, aki a háború után 

az államosításig megmeradt felelös vezetönek is. A tulajdonjog 

változatlanul özv. Barabásné nevén maradt„ 

Nagymagyarország gyógyszertár1927 

Szent Imre herceg út 62. 

A város hetedik személyi gyógyszertárát Winner ödön 

alapította 1927-ben .. 

1930-ban Gulyás Benjámin kezére kerül a gyógyszertár 

tulajdonjoga. 1944-töl bérlöként Fontos Jenöt alkalmazza, aki a 

háború után a gyógyszertár felelös vezetöje lesz .. 

Kígyó gyógyszertár 1932 

Szent Imre herceg út 20. 

Kispest nyolcadik gyógyszertárát dr. Stein Györgyné sz. Török 

Katalin alapítja 1932-ben, és birtokolja is az államosításig, 1948-

tól dr.. Birek Péter az üzemtársa .. 

Glórja gyógyszertár 1943 

Ullöi út 205. 

Kispest utolsó patikáját a második világháború alatt Honéczky 

Zoltán alapította. 

A háború után özvegye üzemeltette a gyógyszertárat, a felelös 

vezetö Gyenizsa Antalné. 
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3.05„ A pilisi alsó járás gyógyszertárai 

3.05.01 Csepel 

Nagyközség a pilisi alsó járásban (kés6bb ráckevei járás). 

9410 magyar és német lakos (1910) .. Rendkívül gyorsan fejl6d6 ipari 

település .. 

Arpád fejedelem alatt királyi település volt, II. Lajos 

idején még város, a török hódoltság alatt lakatlan, a XX.. század 

elején indul ismét fej 16désnek .. so 

Orangyal gyógyszertár 1896 

Weiss Manfréd körút 79 .. 

Csepel els6 személyi jogű patikáját Hoffmann Ern6 alapította 

1896-ban. 

1918-ban bérbe adta Czollner Lászlónak 1922-ig 

Ebben az évben Requiny Attila lesz az új tulajdonos, majd 

1924-ben Posta Ferenc .. 

1928-tól 1944-ig Rosenberg Henrik tulajdonában ismert a 

gyógyszertár, amikor megveszi Rockenbauer Mária, aki az 

államosításig birtokolja 

Angyal gyógyszertár 1914 

II. Rákóczi Ferenc út 81. 

A második csepeli gyógyszertárat az ismert 

gyógyszerészettörténeti szakíró, dr .. Bársony Elemér nyitja meg 1914-

ben .. Rövid ideig Török Kálmán, majd 1920-tól ismét Bársony Elemér a 

tulajdonos, a kezel6 pedig Markovics Albert .. 

További tulajdonosok: Paczek Ern6 1922-28 

Hercz Gábor 1928-tól az államosításig, 

ilL özvegye 1934-toL Kezel6i: Ligeti Ferenc 1936-40 

Káldori Melanie 1942-44 
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A háború után az özvegyi jog megmaradása mellett a hatósági 

kezel6 Kiss László. 

Szent Antal gyógyszertár 1927 

II„ Rákóczi Ferenc út 47. 

A harmadik csepeli személyi jogű gyógyszertárat Borzsovay 

István alapította, és személyesen vezette és birtokolta egészen az 
államosításig. 

Szent Erzsébet gyógyszertár 1930 

Ady Endre út 25 .. 

A negyedik csepeli személyi jogű gyógyszertárat Thierry Tibor 

alapította, és örököse, azaz özvegye birtokolta a háborúban 

bekövetkezett halála után az államosításig. 

A háború utáni felel6s vezető: Kiss Attila .. 

Királyerdő gyógyszertár 1943 

Repkény út 4. 

Csepel ötödik és utolsó gyógyszertárát a II. vh.. alatt a 

Szent Isván és a Repkény út sarkán alapította dr. Jeney István .. 

Az államosításig tulajdonában maradt. 

3.05.02 Szigetszentmjklós 

Nagyközség a pilisi alsó (kés6bbi ráckevei) járásban. 

Lakosainak száma 1900-ban 2. 800; 1820-ban 4..407 f6 .51 

Szent Mjklós gyógyszertár 1899 

Az els6 levéltári adatok szerint 1883-ban Dunaharaszti 

fiókPatikája működött itt, melynek tulajdonosa Liszkay Jen6, 

kezelője Liszkay István volt„52 

önálló gyógyszertárat 1888-ben Mihály Ern6 nyithat Szent 

Miklós néven, az Arpád utca 57. sz.. alatt .. 
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1812-tol 1820-ig Kertai Nándor a tulajdonos, bérl6 Kulin 

Imre. 1820-22 között rövid ideig Khell Antalé a gyógyszertár, aki 

eladja Kömöcsy Kálmánnak, aki gyémántdiplomás koráig vezeti a 

gyógyszertárat, halála után gyógyszerész özvegye a gyógyszertár 

vezetője még az 1870-es években is. 

1828-tól bérloként Erényi Istvánt alkalmazzák 1832-ig, amikor 

a gyógyszertár átköltözött a jelenlegi helyére, a Petofi utca 12-be. 

3.05.03 Tököl 

Nagyközség a volt pilisi alsó, később ráckevei alsó járásban, 

4.018 magyar. bunyevác és német lakossal (1820)53 

Isteni Gondvjselés gyógyszertár 1907 

A község egyetlen személyi jogú gyógyszertárát Saághy Akos 

alapította 1907-ben a Kossuth Lajos utca 7 .. sz„ alatt .. 

1922-tol Viola Lajos veszi át a tulajdonjogot, melyet az 

államosításig megtarthat. 

A harmincas évek elején a gyógyszertár átköltözik a Fél utca 

118/a .. alá .. 

1840-tol bérl6 Straub Antal, aki a háború után hatósági 

kezeloje is lesz a gyógyszertárnak„ 

3.05.04 Albe~tfalva 

1818-ben, a ráckevei uradalom által történt telepítés 

következtében keietkezett„ Eredeti neve Sachenfeld. 

A századfordulón 781 német és magyar lakosa volt.. A XX. 

század elején a villamos közlekedés megindulása teszi iparos 

településsé.54 

Megyáltó gyógyszertár 1918 

A f6város menti község egyetlen személyi jogú gyógyszertárát 

Keresztély János nyitotta meg 1818-ban. 

Bérl6t 1840-tol alkalmazott Pafféri Lajos személyében. 
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A háború után fia, Keresztély GYllla vezeti tovább a 

gyógyszertárat, még az államosítás után is .. 

3.05.05 Promontor-Budafok 

Nagytéténnye1 együtt római kori település, a török idők után 

virágzó mezőváros. 1736-ban Savoyai Jenő herceg kastélyt és 

uradalmat létesít a helységben, ahol a szőlőművelés és a XIX .. 

században a gyáripar is kialakul .. 

1880-ban 1890 magyar és 5 .. 217 német ajkú lakosa van, mely 

1900-ra már 10 . 935-re emelkedik .. 55 

Szentlélek gyógyszertár 1824 reál 

Az első reáljogú gyógyszertár 1924-ben létesült Promontoron a 

vármegyei közgyűlés 170/1824. sz.. határozata alapján. Körzetéhez 

tartozott Nagytétény, Kistétény, Törökbálint és Albertfalva. 

Helyileg az akkori Beniczky Ferenc és Irév utca sarkán állott .. 56 

Palkovich György: Adatok Budafok fejlődésének történetéről 1942 .. 

Budapest. c.. kiadványa 1816-ra teszi az alapítás évét, de az 

elöljárósági ülés jegyzőkönyve ennek ellentmond.. (Lásd 7. 
melléklet). 

A gyógyszertár alapítója valószínüleg Czina Antal volt, az 

évkönyvek már csak özvegyét említik tulajdonosként 1863-tóL Bérl6k 

1868-tól Jaksits Antal, 1873-tól Kresintzky Márton. 1886-tól 

Eiszdorfer József a tulajdonos. 

1891-től 1899-ig Nick.el ödön illetve özvegye a tulajdonos, a 

bérlő Czurda Vilmos, mikor is Paazig Oszvaldné lesz az új 

tulajdonos, a bérlö személye nem változik, csak 1804-től: Czeffner 

GyUla, majd 1808-tól Hallé Géza .. 

1812-től 1844-ig Tamássy Flóris tulajdonában van a 

gyógyszertár, keze16je Tamássy Dezső, 1820-tól Görögh Péter Imre, 
1822-től Vértessy Sándor. 

1844-től Fehér István a tulajdonos az államosításig .. 
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Kígyó gyógyszertár 1903 

Budafok második, személyi jogú gyógyszertárát 1803-ban 

Schneeberger Ottó nyitotta meg a Kossuth Lajos út 88-ben. 1806-·tól 

1808-ig Hoffner Erna a tulajdonos, majd újabb két évig Batáry István 
dr„ 

1812-tol 1818-ig Tahon Ottó, ett61 kezdve 1948-ig Varsányi 
Béla a tulajdonos „ 

A államosítás el6tt két évvel Krausz Endréné vette meg a 

gyógyszertárat, melynek felel6s vezet6je Gonda Pál volt ezidöben .. 

örangyaJ gyógyszertár 1923 

Budafok harmadik személyi jogú patikáját a Kelenvölgy nevű 
városrészben a Nádor utca 56 .. sz „ alatt dr.. Cservátory Zoltán 
nyitotta meg 1823-ban .. 

1930-ban eladta Kiss Józsefnek, kinek 1837-ben bekövetkezett 

halála után özvegye birtokolta a gyógyszertárat 1840-ig, kezel6ként 
Kiss Pétert alkalmazva. 

1840-tol az államosításig Kádas Tibor a tulajdonos. 

3„05.06 Nagytétény 

Nagyközség a volt biai járásban, a Duna mellett, 3 .. 824 magyar 
és német lakossal e 1810) ' 

Múltja és gazdaségi fejl6dése nagyban hasonlit Promontor

Budafokhoz. A sz616kultúra kiveszése után a gyáripar kezd 
megtelepedni itt is„57 

Szentlélek gyógyszertár 1885 

Nagytétény egyetlen személyjogú gyógyszertárát 1885-·ben 

Gründl Tivadar alapította. (Lásd 8., 8 .. , 10. melléklet: Fiók 

gyógyszertár vizsgálati jegyz6könyv 1874; gyógyszertár alapítás 

vizsgálati jegyz6könyv 1886; alapító gyógyszerész Gründl Tivadar 
min6sítvénye). 
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2 .. térkép 

Pilis megye 1736-ban 
Térkép 1736-ból 



3 év múlva Pálmai Józsefnek adta el, aki 1886-ig birtokolta .. 

Még kétszer cserélt síl.rún gazdát: Muricz J. Géza után 1801-ben Csere 

József lett a tulajdonos. 

1804-től a Fáy család birtokába került a gyógyszertár, és Fáy 

Ignác egészen az államosításig tulajdonos maradt .. 

3.05.07 Törökbálint 

Nagyközség a hajdani pilisi alsó járásban, később a 

törökbálinti jár·ás székhelye. 3. 728 német (Gross Turwall) és magyar 

lakosa van 1820-ban .. 

Nevét az enyingi Török Bálint nevű. vitézről kapta, kinek 

itteni várát a törökök lerombolták, és a község is elpusztult. 

Előbb jezsuita birtok, majd a Majláth és Festetich 

családoké. se 

Boldogságos Szűz Mária gyógyszertár 1893 

Több sikertelen engedély kísérlet után Gschösse Ede kap 

lehetőséget a B. M .. 31 .. 803 .. sz.. engedélyével .. 

A 1883. aug. 22-én megtartott gyógyszertár vizsgálaton 

megfelelőnek minősítették patikáját, amely az "ösz utcán található, 

fekvéssel keletnek"59 

1888-ban Tanács Mihály veszi meg a gyógyszertárat, majd 1805-

ben bekövetkezett halála után özvegye Vörös Viktornak adja bérbe a 

patikát, aki 1810-től tulajdonos lesz .. 

1822-től Langer Károly a tulajdonos, 

1840-ben, elhalálozása után örökösei Kurtz 

kezelőnek. 

majd Pásztor Károly 

Endrét alkalmazzák 

A háború után az özvegyi haszonélvezet mellett Tamás Simon 

lesz a felelős vezető. 
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3. 05 .. 08 Buctatétény 

Szent Szív gvógyszertár 1934 

Budafok és Nagytétny között meghűzódó kisebb település, ahol 

Kajdacsy Pál gyógyszerész mester kapott negedélyt gyógyszertár 

nyitására 1934-ben. 

Az államosításig özvegye tulajdonábann marad a gyógyszertár, 

a háborű utáni felelés vezető Lápossy Károly 

3.05.09 Budaörs 

Nagyközség a későbbi biai járásban 7 .. 376 lakossal, melyből 

5 .. 669 német anyanyelvű ( 1910). A török uralom alatt elpusztul, majd 

a XVIIL század elején németek települnek le. 1737-tól Zichy birtok, 

majd az óbudai korona uradalomhoz tartozik. Mária Terézia merinói 

juhtenyészetet alapít„60 

Szent István gyógyszertár 1871 

Rosenberg Lajos gyógyszerész 1871-ben kapja meg a B.M. 16156. 

sz.. engedélyét egy személyi j ogű gyógyszertár megnyitására. 61 

1882-88-ig Nickl ödön, majd három évig Egész Lőrinc, 1892-99-

ig GY1lrovits GY1lla a tulajdonos A századfordulótól 1930-ig Levius 

Károlyé a gyógyszertár, majd 8 évre a Lakner család tulajdonába 

kerül. 1938-40-ig Tóth József, 1940-tól Glasz József a tulajdonos. 

Ekkor kezelót is alkalmaznak Cservény Zoltán személyében. 1848-ban 

dr.. Székely Szilárdné vásárolj a meg a Templom tér 17 sz.. alatt levő 

gyógyszertárat. 

3„05.10 Illa 

Nagyközség a későbbi biai járásban 3. 182 magyar és német 

lakos ( 1900). Hajdan gr Sándor Mór tulajdona. Jelentés kőbányák 

találhatók a határában .. 62 
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Magyar Korona gyógyszertár 1882 

1884-töl érkeznek az engedélyezési kérelmek a 

belügyminisztériumba, de csak 1882-ben kap engedélyt Meisels Lajos 

személyi jogú gyógyszertár megnyitására „ 83 

1888-ban Kutassy Dániel nevére kerül átruházásra, a 

századfordulón Krausz Elemér tulajdonába kerül, majd két évenként 

Most Rudolf, Fejér Lajos, illetve Czingelli Arpád a tulajdonos. 

1814-20-ig Klein Gyula a tulajdonos, majd 1822-töl el6ször kezel6, 

majd 1824-töl tulajdonos Gonda .1!.rmin .. A családja nevén marad az 

államosításig, a háború utáni felel6s vezet6 Molnár Ferenc. 

3.05.11 eátv 

Nagyközség a kés6bbi biai járásban 2 .. 325 magyar lakossal 
(1820) ,,64 

Megyáltó gyógyszertár 1923 

Jankovich Iván kapta meg a gyógyszertár nyitási engedélyt 

1823 .. szeptember 21-én a 22151/1823 .. sz. alatt, mikor is a Kossuth 

Lajos utca 15-ben megnyitotta személyi jogú gyógyszertárát. A 

gyógyszertár kezel6je Kálmán Károly, aki aztán 1825-44-ig tulajdonos 

is lett. A háborúban elhunyt, 1845-47-ig Molnár Ferenc a bérl6, 

1847-50-ig pedig Tatár Theodóra .. 

1845-47-ig a biai gyógyszertár nem működött, Páty látta el 

ezt a feladatot is.85 

3.05„12 Zsámbék 

Nagyközség a kés6bbi biai járásban, 4 .. 323 magyar és német 

lakos ( 1920). Eredetileg a francia származású Aynard nemzetség 

birtoka„ A XIII. századból jelent6s műemlék a román prépost templom 

romja. A török hódoltság idején egy pasa székhelye. Vára 

elpusztult„88 
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Magyar Korona gyógyszertár 1825 

Kunszt János 1825. február 15-én kérvényezi a Helytartó 

Tanácsnál, hogy Namesztiről patikáját a nagyobb körzetet ellátó 

Zsámbékra helyezhesse át .. B7 (Lásd 11.. melléklet) 

A hamarosan megérkező válaszban József nádor engedélyezi az 

áttelepítést .. se 

1834-ben eladja patikáját Groefftner Xavér Ferencnek, akinek 

működésével kapcsolatban az 1840-es évben végzett gyógyszertár 

vizsgálati jegyzőkönyv: "a gyógyszertáros úr szorgalmas és ügyes 

voltára mutat. "89 (Lásd 12 .. melléklet .. ) 

A zsámbéki patika 1859-ben kapja meg a reáljogot. 

1867-ben Grofftner özvegye a tulajnos és Groefftner Gyula a 

kezelője, majd 1874-79·-ig a tulajdonosa is .. Tőle vásárolja meg a 

patikát Erős Gyula, aki 1909-től Rubint Gyulának, 1916-tól Pesti 

Mihálynak adja bérbe .. 

1924-től Brauer Szilárd, 1930-tól Sárközi József, majd 1932-

től Glasz József a további tulajdonos. 

1944-ben kezelö Genszky Géza„ 

A háború után Bíró Endre a tulajdonos, a felelős vezető 

Pozsgay József .. 

3.06 A pilisi felső járás gyógyszertáraj 

3.06.01 Szentendre 

Már a XII.. században ismert település, A török megszállás 

alatt elnéptelenedett, a XVI. században szerbek települnek be, 

iparos és kereskedő élet indul.. 1757-ben koronabirtok .. Mária Terézia 

1773-ban bérbe adja évi 6 .. 000 forintért a lakosságnak„ 

1920-ban 5.877 magyar, német, szerb és tót lakosa van.7o 

Szentháromság gyógyszertár 1788 

A vizsgált terület egyik legrégibb patikája.. 1788-9an már 

biztosan működik, mert a vármegye főorvosa, Márton Ist$ erősen 

elmarasztalja Farkas nevű apothecariust„ 71 
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1785-ben már Aichmiller Ferenc a szentendrei patika 

tulajdonosa, akinek tevékenységét, f6leg hiányosságait hosszasan 

sorolja a vizsgálatot végz6 megyei fizikus, Retteg Ferenc. 12 (Lásd 

13. melléklet .. ) 

1788-ben a morvaországi Hynek Károly a tulajdonos, aki anyagi 

okok és szakmai féltékenység miatt Haás Károly bécsi patikusnak 

1804.. júniusában továbbadja engedélyét. öt a latin nyelvú 

gyógyszertár vizsgálati j egyz6könyV igen alkalmasnak találj a, 73 

(Lásd 14 .. melléklet. ) 

Haás szeretné Vácra helyeztetni patikáját, de az Irgalmas 

rendiek ellenzik. 

1818-ban Straub Mátyás a patika birtokosa, aki Pestre 

költözése miatt Stéger Ferencnek adja át a gyógyszertárat. De Stéger 

is el6bb Pestre, majd 1840-ben Vörösvárra kér patika jogot .. 

1840-ben már Járó Antal a tulajdonos, akit emlft az ez évben 

készült gyógyszertár vizsgálati j egyz6könyV is, 74 (Lásd 15 .. 

melléklet .. ) Pereskedik Radubnicky nevú segédjével és Krakszer 

seborvossal is .. 

1844-tol Breitner Gáspár a tulajdonos .. 

1860-ban a gyógyszertár megkapja a reáljogot. 

1876-80-ig a pesti Jakab István a tulajdonos. 

1881-tol . az államosításig a Czibulka család tulajdonában 

marad a patika. Czibulka János 1827-ig, majd Czibulka Gwla 1850-ig 

a tulajdonos. (Lásd 16 .. , 17 .. melléklet .. ) 

Védanya gyógyszertár 1942 

Szilberleitner Ferenc kapott engedély a második szentendrei 

patika megnyitására, melyet az államosításig egyedül üzemeltetett. 

3„06„02 Budakeszi 

Nagyközség a későbbi biai járásban. 5 .. 224 lakosából 3. 886 

német anyanyelvú (1800) .. Kedvelt kirándulóhely, erdöségek„ 75 
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Angyal gyógyszertár 1883 

Az 1880-as évek elején négyen is pályáznak Budakeszin 

gyógyszertár nyi tásáért. A B .. M . 1883. november 8-án 2727 számon 

Bernovits Emilnek adja ki az engedélyt, aki a Fő utca 172 alatt 
nyitja meg gyógyszertárát 

1896-ban kerül a gyógyszertár az ismert és igen termékeny 

szakíró dr. Varságh Zoltán kezébe 3 évre .. 

1899-től Basch Ernő, 1900-tól Lamberg Károly a tulajdonos, 

aki 1902-ben átköltözteti a patikát a Fő utca 102-be, majd új 

épületet csináltat a Fő utca 103-ban, ahol jelenleg is működik a 

gyógyszertár. 

1924-től Fehér Dezső, 1928-tól Körmendy Sándor a további 

tulajdonos. Utóbbi özvegye az államosítást is megéri 

A háború után a felelős vezető Dávid István. 

3 .. 06. 03 Pesthj degkút 

Nagyközség a későbbi pomázi járásban. 4. 196 főleg magyar 

lakos ( 1920) „ A török uralom alatt elpusztult, majd Szunyogh és 

Steinbach családok birtoka lett .. 7s 

Mária Remete gyógyszertár 1917 

A Pest környéki településen Csepcsányi Lehel kapott 

gyógyszertár alapítási jogot. 1920-tól Scholtz Endre vette át a 

gyógyszertárat, 1925-ben bekövetkezett halála után örökösei dr. 

füdei Aladárt bízták meg a kezelői teendőkkel.. 1928-ban ifj. Scholtz 

Endre vette át a gyógyszertárat, és vezette az államosításig 

1929-től fiókgyógyszertára van Nagykovácsiban. 

3„06.04 Nagykovácsi 

Nagyközség a későbbi pomázi járásban 2 .. 226 magyar és német 
lakos ( 1920) .. 77 
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Boldogasszony gyógyszertár 1929 

Scholtz Endre, a pesthidegkúti Hária Remete gyógyszertár 

tulajdonosa fiókgyógyszertár létesítésére kapott engedélyt 1828-ben 

Nagykovácsiban, a Kossuth Lajos űt 45-ben. Kezelőként Hack Jenőt, 

majd Hegybíró Jenőt alkalmazták.. 1846-tól az államosításig Herceg 

Ferenc a tulajdonosa. 

3.06.05 Solvm.ár 

Nagyközség a későbbi pomázi járásban 3 .. 028 lakossal, akik 

zömében német anyanyelvűek (1820) .. Mátyás király vadaskertje 

található határában .. Fejlődő ipar, mészkő és szénbánya. 78 

Szent Margit gyógyszertár 1908 

A századforduló környékén erősen fejlődő Solymárnak nagyon 

hiányzik a gyógyszertár, hiszen a szomszédos Vörösvárott már két 

évtizede van patika, ezért a helyi elöljáróság 1807.. jűnius 3-án 

kelt kérvénye szerint egy itten felállítandó gyógyszertár a 

szomszédos Pesthidegkút és Nagykovácsi lakosaival együtt kb.. 8 „ OOO 

ember igényeit szolgálná ki .. 79 

Pest-Pilis-Solt-·Kiskun vármegye alispáni hivatala támogatja a 

kérelmet és pályázatot ir ki, melyre négy gyógyszerész mester 

jelentkezik. A belügyminiszter 1807 .. november 18-én kelt 28344/1626-

1807. számű válaszában Kovács Miklós Pál pomázi gyógyszerésznek adja 

ki az engedélyt. 00 

Az engedményes gyorsan, 8-10 hét alatt berendezi 

gyüógyszertárát a Templom tér 5. alatt, melyet dr.. Györgyi vármegyei 

tisztiorvos 238/1808„ számű március 16-án megtartott vizsgá~ata 

megfelelőnek talált„01 

Ezt az évszámot feltétlenül hitelesebbnek kell elfogadni, 

mint a gyógyszerészi évkönyvek 1808-es évszámát. 

Kovács Miklós Pál kezelőt is tart Hajnal József személyében, 

majd a felgyülemlett sok adósság miatt 1813-ban átruházza 

gyógyszertárát Szikszai Bélára, Hajnal József pedig áttelepül 

TáPiószelére bérlőnek. 

58 



Az I .. világháború okozta gazdasági romlás miatt Szikszai Béla 

1820-ban 70 .. 000 koronáért eladja gyógyszertárát Dósa Béla szarvasi 

gyógyszerésznek.. Nem sokkal később, két év múlva ő is átruházza 

patikáját a nevezetes gyógyszerész dinasztia egyik idősebb tagjára, 

Tertánszky Károlyra„ Sajnos rövidesen meghal, így Altmann Aladár 

veszi át a gyógyszertárat 1923-ban, és rövidesen áttelepíti az 

Erzsébet királyné utcába. 1928-ban a Székelyföldről menekült, és 

korábban 15 évig a piliscsabai gyógyszertárban dolgozó Tamás Mihály 

veszi át a Szent Margit patikát .. Rövid idő múlva áttelepíti az utca 

túloldalára, ahol vezetése alatt működik az államosításig 

3.06.06 Vörösvár 

Kisközség a kés6bbi pomázi járásban 6. 075 német, magyar és 

tót lakossal ( 1820) .. Kőszénbánya, kőbánya, vasút .. 82 

Szentháromság gyógyszertár 1841 reál 

Levéltári adatok szerint 1840-ben Vránits József, a következ6 

évben Breitner Gáspár, Schütz András és a szentendrei Stéger Ferenc 

folyamodnak gyógyszertár nyitási engedélyért 83 (Lásd 18 .. 

melléklet .. ) 

Az engedélyt Schütz András kapja meg„ Az első vizsgálati 

jegyzőkönyvben Schmidt János hatósági orvos mindent rendben talál.. 84 

1843-·ban gyógyszertára bővítéshez a Nemesi Közgyűlés a vidék 

földesurának hozzájárulásával területet biztosított. 85 

1859-ben már Kohler Vilmos a gyógyszertár tulajdonosa, és 

hamarosan megkapj a a reálj ogot is. 

1869-ben Tardy Józsefé a patika, majd 1888-ban bekövetkezett 

halála után az örökösök Ozorovszky Bélának adják bérletbe. 

A Tardy örökösöktől 1896-ban Krebsz László veszi meg, bérlője 

a századfordulótól Wirker János „ Halála után (1908) a család 

tulajdonában marad a gyógyszertár az államosításig. További bérlők: 

1908-tól Bíró László; 1916-tól Kálmán Mór; 1936-tól Kovács László, 

aki a háború után a felel6s vezető is lesz .. 
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Mivel a községben 1813-tól másik gyógyszertár is működött, a 

Szentháromság gyógyszertárat az államosítás után Pilisszántó 

községbe helyezte át az Egészségügyi Minisztérium. 

Segítő Szfiz Mária gyógyszertár 1913 

Ambrus Antal 1813-ban személyi jogú gyógyszertárat nyithatott 

Pilisvörösváron .. Bér16je 1816-tól Kálmán Károly, 1824-tol Bossányi 
Jenő. 

1826-ban Szafári Gyula átveszi a gyógyszertárat, mely a 

tulajdonában marad az államosításig, mely ezután is itt marad 

Vörösvárott, a Semmelweis köz 2. szám alatt. 

3.06.07 Piliscsaba 

Nagyközség a kés6bbi pomázi járásban. 3„178 német, magyar, 

tót lakos (1820) Földművelés, gyümölcstermesztés, lótenyésztés„ A 

római id6kben Ad lucum felicem állótábor. 1274-ben a margitszigeti 

apácáknak adományozták Mária Terézia a budai Szent Klára apácáknak 

adományozza, majd József főherceg birtoka .. 811 

Szent László gyógyszertár 1900 

Piliscsabán személyi jogú gyógyszertár 

Aladár kapott engedélyt 1800-ban .. A Templom 

patikáját 1814-ben átruházta Tamás Mihályra„ 

alapítására Glósz 

téren berendezett 

1827-től Párdányi 

(Fohsz) Richárd az új tulajdonos „ 1835-től Kovács László gyakornokot 

is foglalkoztatták A háború után 1848-tól Tátrai Ferencné sz .. 

Mátrai Erzsébet volt a keze16, a felelős vezető Párdányi Richárd. 

A gyógyszertár 1850-ben költözött a Templom térről a Csévi út 

53. sz .. alá .. 

3.06„08 Tinnye 

Nagyközség a későbbi biai járásban. 1.335 magyar lakos 
(1820)' 821 
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Megváltó gyógyszertár 1888 

A tinnyie fiókpatika 1883„ december 14-én nyílik meg, mely a 

zsámbéki anyagyógyszertárhoz tartozik, és Er6s Gyula a tulajdonosa 

Az önálló tinnyei patikát - Er6s Gyula ellenzésére - Varjassy 

János sóskúti patikus nyithatja meg az űri utcában a 69287/1888„ sz .. 

engedély alapján. 0s1 

Varjassy János anyagi gondjai miatt 1889-ben De Máder Dénes 

részére eladja patikáját. De Máder, aki pár év alatt nem kevesebb, 

mint 14 helyen dolgozott, itt is csak két évig marad .. Utódja Ruttkai 

József, akinek halála után özvegye a patikát Gulyás Lajos részére 

adja bérbe .. 

1914-tol Huszár Adolf a bérl6 .. 

1922-tol Balogh Kornél, 1924-tol Payer Béla a tulajdonos 

További sílríl tulajdonos változások: 1926: Kozmári. Dezs6; 

1830: Dobó Jen6; 1832: Miklós Pál; 1936: Remeteyné Jeszenszky 

Sarolta, akinek a keze16je Csapó Heim Józsefné .. 

A háború után a felel6s vezet6 Fábián Géza .. 

3.06.09 Piljsborosjenö 

Nagyközség a kés6bbi biai járásban. 1.406 magyar és német 

lakos (1920) .. A török uralom után keletkezett.. Mária Terézia után 

József nádor birtokába ment át, majd József f6herceg birtoka 
lett.B41 

Szent Erzsébet gyógyszertár 1925 

Lukinich Dezs6 gyógyszerész mester kapott engedélyt 1825-ben 

személyi jogú gyógyszertár nyitására Pilisborosjen6n, amelyet a 

Pacsirtamez6 utca 5. szám alatt rendezett be, és az államosításig 

személyesen vezette és üzemeltette. 

3.06.10 Békásmegyer 

Nagyközség a kés6bbi pomázi járásban. 2 .. 028 magyar és német 

lakos (1800). K6bányászat, téglagyárak,851 
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Szent József gyógyszertár 1894 

Juszkó Pál gyógyszerész mester kapott személyi jogü 

gyógyszertár nyitására engedélyt 1894-ben, melyet a Szentendrei út 

211-ben rendez be .. 1904-től bérlője Demeter Kornél.. 

A következő években a gyógyszertár többször cserélt gazdát: 

1906: Salgó Péter; 1908: Oszvald Kálmán; 1910: Dieter Frigyes. 

1916-tól hosszabb ideig, 1838-ig Trajtler Zoltán, illetve fia 

a tulajdonos. 1838-tól az államosításig Tas Zoltán a tulajdonos „ 

Szent Antal gyógyszertár 1934 

Császár Antal kapott engedélyt Békásmegyer-Csillaghegyen a 

második személyi jogű gyógyszertár létesítésére. 

A Mátyás király út 17 .. sz .. alatt berendezett patikáját 

személyesen vezette és üzemeltette az államosításig. 

3.06.11 Budakalász 

Nagyközség a későbbi pomázi járásban 2 .471 magyar, szerb, 

német lakos (1800). Szőlőművelés, kőbányák. 

Arpád-kori település: Megyer fölött lakó nemzetség telepe. A 

Kalózi család birtoka„ A török uralom alatt elnéptelendedik, majd I. 

Lipót szerbeket telepít be .. 0s 

Viktória gyógyszertár 1933 

1833-ban dr.. Záhonyi (Zipera) Károly kapott engedélyt 

személyi gyógyszertár megnyitására. 1835-38 között dr .. Wéber György 

Dénes a gyógyszertár kezelője. A gyógyszertár alapításától az 

államosításig, és azon túl is a Kossuth Lajos út 20. alatt üzemelt. 

A tulajdonos az államosításig az alapító Záhonyi Károly. 

3.06.12 Pomáz 

Nagyközség a pomázi járásban, 4 .. 772 magyar, német és tót 

lakos (1820). Teleki gróf kastély, kedvelt kirándulóhely„97 
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István Király gyógyszertár 1886 

Pomázra más az 1830-as években a Szentendrén Járó Antalnál 

segédként dolgozó Radubnitzky András többször is pályázik, de a 

f6nökével való kölcsönös vádaskodások miatt kérvényét elutasítják. 88 

50 év múlva, 1884-ben Kubinyi Kálmán kérvénye lesz csak 

eredményes, aki 1886-ban a B .. M .. 82700 .. sz„ engedélye alapján a F6 

utcában megnyithatja személyi jogú gyógyszertárát.. (Lásd 19 .. 

melléklet). 1901-ben, halála után az örökösei Kovács Pál bér letébe 

adják a patikát 

1808. március l-én Herkovich Sándor veszi át a 
gyógyszertárat, és 1936-ban bekövetkezett halála után is örökösei 

kezében marad a gyógyszertár az államosításig. Ezen id6 alatt több 

bér 16j e is volt: 1836: Baltazár Ferenc, 1840: Adametz Erzsébet, 

1944: ismét Baltazár Ferenc .. 

A háború után a felel6s vezet6 Tregeh Sándor„ 

3.06„13 Visegrád 

Nagyközség a késöbbi pomázi járásban. 1584 magyar és német 

lakos ( 1820). Szent István kora óta ismert település. I. Endre a 

Vazul rendeieknek kolostort épít. 

1310-tol 1526-ig a Szent Korona örhelye. Károly Róbert és 

Mátyás kora alatt éli fénykorát Fellegvár, királyi kastély. 1529-

1684-ig török uralom alatt senyved. 1702-ben Lipót leromboltatja, 

1867 óta tatarozzák .. Bs 

Remény gyógyszertár 1886 

Az Anjou-korban, Visegrád fénykorában szórvány feljegyzések 

utalnak "patikárius" tevékenységre .. so 

E korai emlékek után csak a XIX .. század végén létesült önálló 

gyógyszertár, mivel a környékbeli Szentendrén és Nagymaroson már 

működött, a helybéli lakosság csekély száma pedig nem indokolta .. 

1885-ben Budai Emil folyamodik patika nyitási engedélyért.si 

1886-ban B. M. 22830 .. szám alatt megkapj a engedélyét. (Lásd 20. 

melléklet: alapításkor felvett gyógyszertár vizsgálati jegyz6könyv.) 
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A patikát Steiner Manó provizor vezeti. 1887-ben Steiner Manó 

átveszi a gyógyszertárat, majd a következ6 évben átruházza Klein 

Zsigmondra. Segédje Székely Erna lesz. 1901-tol 1911-ig a 

gyógyszertár Bene Vince kezébe kerül, majd Farkas Lajos vezeti 1944-

ig. A háború után fia, dr .. Farkas Pál visszakapja a patikát, a 

felel6s vezet6 az államosításig K6halmi Tibor. 

3„06„14 Dunabogdány 

Nagyközség a szentendrei Dunaág jobbpartján, 3552 német és 

magyar lakos (1810). A török uralom alatt elpusztul, majd gróf Zichy 

birtok lett, aki német telepeseket hozatott.. A századfordulón 

királyi koronabirtok„ Sz616, gyümölcs, k6bánya. 92 

Madonna gyógyszertár 1905 

A gyógyszertár 1905-·07-ig a visegrádi Remény 

fiókgyógyszertáraként működött Bene Vince tulajdonában, majd miután 

önálló személyi jogű gyógyszertár lett, egy évig Klein Zsigmond volt 

a birtokosa„ 1908-tól Wallenfeld Mihály birtokában van az Erzsébet 

utca 88„ szám alatti gyógyszertár 1815-ben áttelepíti új helyére, 

az Erzsébet utca 84-be, ahol még a 70-es években is működött„ A 

gyógyszertár bútorzata az 1870-es évekb61 származó empire stílusú, 

feketére festett puhafa, épülete az 1700-as évekb61 való, eredetileg 

a visegrádi uradalom intéz6háza volt„ A gyógyszertár az 

államosításig Wallenfeld Mihály vezetése alatt működik .. 

3„06.15 Tahitótfalu 

Nagyközség a kés6bbi pomázi járásban, a Szentendrei szigeten, 

2312 magyar lakos (1820) .. Kirándulóhely A Duna jobbpartján Tahi 

község .. sa 

Szent András gyógyszertár 1897 

Személyi jogű gyógyszertár· alapítására 1897-ben Sypos Kálmán 

kapott engedélyt, aki a következ6 évben Balogh Gábort alkalmazta 

bérl6ként. 1800-ban eladta gyógyszertárát Poleretzky Ferencnek, 

kinek családja tulajdonában maradt a patika az államosításig„ 
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1913-ban bekövetkezett halála után örökösei kezel6ket 

alkalmaztak: 1924-32: Siegel Jánost, 1932-34: Roschmann Károlyt, 

1934-40: Demeter Istvánt, aki egyben Poleretzky veje volt, és 1940-

tol átvette a patika tulajdonjogát is.. 1946-tól a felel6s vezető 

Bíró Kovács László. 

3„07 A váci felső iárás gyógyszertárai 

3.07.01 Yfil:. 

Városi rangű püspökségi székhely a Duna balpartján, a Naszály 

tövében .. 19 .. 737 magyar, német és tót lakos ( 1920) .. Már a kő- és a 

bronzkorban is lakott település.. Püspökségét Szent István 

alapította .. Pusztított a tatárjárás (1241. március 17„) és a török 

uralom (1544-95 és 1684-85 között).. 1683-ra teljesen 

elnéptelenedett, majd magyar és német telepesekkel népesül be .. 1686-

ban Nógrádtól Pesthez csatolják. A Rákóczi-szabadségharcot lever6 

csapatok 1709-ben felgyújtják A nehéz előzmények után a város gyors 

fej lödésnek indul.. A dunai átkelőhely vonzza a keresked6ket és a 

kézmGveseket„94, 95 

Szentlélek gyógyszertár 1753 reáljogú 

Vizsgált területemen a legrégebbi gyógyszertár Kolb Adám 

apothecárius tulajdonában volt, melyet az 1753-ban megejtett 

gyógyszertár vizsgálati jegyzőkönyv is tanusít„ 8 6 (Lásd 21. 

melléklet). A jegyz6könyv aláírója Caroffolo József orvos és városi 

fizikus„ 1764-ben Kmoch János Ferencnek van patikája, melyet Salbeck 

Károly nagypréposthoz írott panasza bizonyít, melyet egy Dennes nevG 

kereskedő ellen nyújtott be, aki 64 olyan szert árul, amelyet a 

Helytartó Tanács csak a gyógyszertáraknak engedélyezett „ A panasz 

nyomán a kirendelt bizottság megtiltotta ezen szerek árusítását.s? 

Kmoch János nem Irgalmas rendi szerzetes, hanem brünni származású 

gyógyszerész volt, mint az 1766/67 „ évi egészségügyi összeírásban 

szerepeL9B (Lásd 22 .. melléklet)„ Családi és anyagi gondjai miatt 

eladósodik, patikája megmentése érdekében kérvényt nyújt be a 

Helytartó Tanácshoz, melyet a vármegye tanácsa kedvező javaslattal 

terjeszt fel .. 99 (Lásd 23 .. melléklet) .. 
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Igen érdekes Kmoch patikájának 1774-es vizsgálati 

jegyzőkönyve: az összeírt 500 szerből soknak a min6sége nem 

megfele16, az állásban tönkrement, ki kell dobni. ioo (Lásd 24. 

melléklet). Kmoch védelmére gróf Esterházy Ferenc főkancellár 1774. 

augusztus 5-én újabb patika vizsgálatra tesz javaslatot. 1.0i (Lásd 

25. melléklet). A fentieknek eleget téve, újra megvizsgálják a 

gyógyszertárat, de ismét találnak romlott szereket, és eltérést a 

kötelező pozsonyi taxától „ Adósságai és a fenti elmarasztaló 

vélemény miatt valószíniileg bezárta patikáját, mert a következ6 

években nem találkozni nevével. 

Vác városában közel 20 évre egyeduralkodóvá válik az Irgalmas 

rendiek 1766-ban megnyitott patikája, melynek igen örülnek és sok 

akadályt göruitenek folyamatosan a második gyógyszertár megnyitása 

elé .. 

Ez csak a Helytartó Tanács 1813 .. november 22-én kelt 30292 

sz.. leirata alapján válik lehetővé a már több éve pályázó Fuchs 

József számára .. io2 A gyógyszerészi évkönyvek csak innen keltezik a 

Szentlélek patika alapítását „ Fuchs űjonnal megnyilt, és a 

szerzetesek patikáját is egyaránt megvizsgálta Retteg József megyei 

orvos .. A polgári patikát "jó karban" találta, az Irgalmasoknál több 

hiányosságot is megállapított „ 1.03 A két gyógyszertár közti 

torzsalkodás miatt két évi működés után Fuchs elhagyja Vácot és 

1817 .. májusában már Hoffmann Adám az új tulajdonos. Neki is 

összetűzései vannak a rendi gyógyszertárral, feljelentik, hogy a 

"gyógyszereket szerfölött taksálja". l.04 

Az 1840. év szeptember 21-én megtartott patika vizsgálat 

jegyzőkönyvi adataiból ismert, hogy segédje Theodorovich Máté, 

gyakornoka Horváth Adám, a felszerelések, berendezések, gyógyszerek 

állapota kif ogástalanl.05 

Idős korában a gyógyszertárat 

mesternek adja át, aki más városi 

Reichenhaller Lajosnak adja tovább .. 

Penz Ferenc gyógyszerész 

tisztségei miatt 1856-ban 

ö szintén a városi takarékpénztárnál vállal állást, Urghe 

Imre Irgalmas rendi per.jel vádaskodásai miatt és 1879 .. július l-én 

gyógyszertárát Raduleszku Györgynek adja eL 
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1888-ban a gyógyszertár már Urszinyi Arnold tulajdona. 

1905-ben itt dolgozik az ország els6 n6i gyógyszerész, Török 

Szidónia .. 

1910-14-ig Benkert György a tulajdonos, majd Szigvárt János, 

aki Urszinyi sógora volt. 

Az. államosításig tulajdonában marad Vác legynagyobb 

gyógyszertára. Eredeti tárgyi emlékeir61 mellékletben adok ízelít6t. 

(Lásd 26 .. , 27 „ melléklet). 

Gránátalma gyógyszertár <Irgalmas rendi) 1766 

A váci Irgalmas rendházat - a városkép kialakításában is 

jelent6s szerepet játszó - gróf Migazzy Kristóf, bécsi érsek és váci 

helyettes püspök alapította, és 1766-ban megnyitják gyógyszertárukat 

is.. Ez az egyedüli gyógyszertáruk, melyet nem hatósági engedéllyel, 

hanem vásárlás útján szereznek .. 100 

1775-ben átköltöznek a régi papnevelde épületébe, majd 1780-

ban 9. OOO forintért megvásárolják a temesvári Müller Ferenc és 

felesége tulajdonát képez6 gyógyszertár felszerelését és 

berendezését.107 

A gyógyszertár utcai ajtaját 1873-ban készítették, miáltal 

nyilvános jellege szemmel látható alakot öltött .. 

A gyógyszertár üzemeltetését kezelek végezték, elég síl.rún 

váltakozva, irodalmi adatok szerint az alapítástól 1950-ig több, 

mint 45-en. 100 

Szent Antal gyógyszertár 1909 

Vác városának 1909-ig kellett várnia, míg Lukács István 1909-

ben megnyithatta személyi jogú gyógyszertárát a Budapesti föút 14. 

sz.. alatt. Az. alsóvárosi gyógyszertár további tulajdonosai: 1913-17: 

Gyömrey Károly, 1917-töl: Göllner Hugó illetve örököse dr. Göllner 

Barnabás, majd 1943-tól Forgács László az államosításig 

Kökaou gyógyszertár 1918 

Vác negyedik gyógyszertárát 1918-ban 

gyógyszerész nyitotta meg a Gróf Csáky út 45. 
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tulajdonosai: 1830-tól Kráner Ferenc, 1832-től Mru:·tos Gyula és 1943-

től az államosításig Csonti Szabó László .. 

A gyógyszertárat az államosítás után megszűntették. 

3 .. 07. 02 Váchartyán 

Kisközség a váci járásban L 081 magyar lakos (1820) „ ios 

Szent István gyógyszertár 1908 

A helység gyógyszertárát 1908. augusztus 5-én Schaub István 

alapította a Fő utca 31-ben .. Telephelyét azóta sem változtatta„ 

A gyógyszertár az államosításig az alapító tulajdonában 

maradt, bérlői az alábbiak voltak: 1814-17: Andokó Márton, 1830-34-

ig Teleki Elemér, 1842-43-ig Ember Bence. 

3. 07 .. 03 fü:.sll. 

Nagyközség a váci ,járásban, a Galga völgyében 1128 (1900) 

magyar és tót lakos .. irn 

Megváltó gyógyszertár 1887 

A korábban a Prónay bárók birtokához tartozó kis faluban az 

erdélyi származású Cseh Sándor kérvényezi gyógyszertár felállítását. 

A korábban Aszódon Dózsa Arpádnál segédeskedő gyógyszerész 

ugyanebben az évben megkapja az 58313/1886 „ sz „ engedélyt. J.J.J. 

Következő évben megnyitja patikáját az akkori Csővári úton. 

1888-ben az acsai gyógyszertárat Koretkó Géza nevére írják át 

59313/1889 számon .. J.J.2 

Koretkó fiókpatikát is létesít Nógrádbercelen, de két év 

múlva bezárja„ 

1808-tól két év múlva bekövetkező haláláig Szalai Károly a 

tulajdonos, örökösei Hoffenreich Károlynak adják bérbe a patikát. 

1812-től az államosításig Juszkó Gyula a gyógyszertár 

tulajdonosa. 
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3„07.04 Galgamácsa 

Nagyközség a váci járásban L 826 magyar lakos ( 1910). l.J.3 

Magyarország Védasszonya gyógyszertár 1923 

1924. január 29-én nyitotta meg Posztl GYllla személyi jogű 
gyógyszertárát „ 

1931 április 7-én bekövetkezett halála után haszonélvezettel 

bíró özvegye Gáspár Pálné sz.. Bontilovics Olgának adta bérbe a 

gyógyszertárat, melyet a bérlő 1940 .. április 2-án meg is vásárolt .. 

Az államosításig a tulajdonában és vezetése alatt maradt„ 

A gyógyszertár végig eredeti telephelyén, a VIII „ utca 3 .. sz .. 

alatt üzemelt .. 

3.07.05 Veresegyház 

Nagyközség a váci járásban, 3 .. 130 magyar lakos (1920) .114 

Megváltó gyógyszertár 1913 

Kaufmann Ernő és felesége sz.. Gasparich Jolán voltak a 

tulajdonosai az 1913. december 4-én alapított Jfegvá.ltó személyi jogű 

gyógyszertárnak. 

A Fő utca 82-ben található patika az államosításig a 

tulajdonukban és a vezetésük alatt maradt. Kaufmann 1942-ben 

Csomayra magyarosította nevét .. A gyógyszerészi évkönyvekben is így 

szerepelt„ 

3.07.06 Szödliget 

Sződ: nagyközség a váci járásban, 3„021 magyar lakossal 
(1920)' 115 

Szent Katalin gyógyszertár 1942 

A Duna menti község gyógyszertárát 1942-ben Wenk Béla 

alapította a Verbőczy utca 28-ban .. 

A gyógyszertár az államosításig a tulajdonában maradt .. 
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3.07.07 Felsőgöd 

Szödhöz tartozó puszta a váci járásban, 322 magyar lakos 

(1810). 1680-ben elhagyott hely, majd herceg Grassalkovich gödöllői 
uradalmához tartozott .. 11s 

Segítő Szfiz Mária gyógyszertár 1917 

Orosz László gyógyszerész alapította a Segítő Szűz Mária 

gyógyszertárat, 1817-ben.. 1820-ban bekövetkezett halála után 

örökösei Kasziba Kálmánt alkalmazták kezelőként.. 1824-től 1828-ig 

Sadlon Sándor a tulajdonos, 1828-tól 2 évig Kósa Imre. 1830-40-ig 

László István birtokolja a patikát. 1840-től az államosításig 

Balthazás János, illetve örökösei tulajdonában volt a gyógyszertár 

1844-ben a kezel6 Faluhelyi János .. A háború utáni felel6s 
vezető Baltazár Tibor .. 

3.07.08 Dunakeszi 

Nagyközség a váci járásban. Külterülete Alagpuszta. Római 

castrum és hídf6nyom található határában.117 

Szent Mihály gyógyszertár 1807 

1887-tol működik a fóti gyógyszertár fió~.ja Dunakeszin, 

özvegy Nagy Gyuláné tulajdonában A bér lő Körmendi Zoltán. 11s 1804-

től Breicha János a bérlő, majd 1807-től, amikor önálló lett a 

gyógyszertár, tulajdonosa lesz .. 

1844-től társtulajdonos Sőtér Sándorné sz.. Nagy Ilona.. A 

bérló Sávodi Lajos. A háború után tulajdonosváltozás nélkül a 

felel6s vezető Zsoldos Györgyné. 

3.07.09 AlM 

Rákospalotával határos község a váci járásban, 341 lakossal 

( 1800) . Lóversenypálya .. 11s 

Kincsem gyógyszertár 1913 

Az időközben Dunakeszihez csatolt Alagon 1813-ban Kis János 

alapítja meg a gyógyszertárat, melynek tulajdonosai a következő 
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években súrün változnak: 1822: Szentpéteri Pál, 1824: Beck Emil, 

1826: Dávidné dr .. Faith Olga, 1828: Reguiny Attila, 1829: Gerbert 

Ottó, kinek özvegye 1948-ig birtokolja a patikát 

Kezelői: 1934-40: Gerbert Andor, 1940: Klósz Kálmán, 1942-től 

ismét Gerbert Andor .. 

A háború után a felelős vezető dr. Bakai Margit, 1948-tól az 

új tulajdonos Szalay Endre. 

3.07.10 EQt. 

Nagyközség a váci járásban 3 .. 929 magyar lakos (1910). Már a 

mohácsi csata előtt is lakott hely, a századforűulón Károlyi 

uradalom „ 1 20 

Szent István gyógyszertár 1851. maid Szent György 
gyógyszertár 1882 

Liszkai Ferenc és Szerényi Vince 1851-ben egyidőben 

kérvényezik a gyógyszertár létesítésének engedélyét, és a Helytartó 

Tanács 1851. szeptember 10-én az utóbbinak kedvez. 121. Szerényi 

újpestre szeretne költözni, de nem sikerül neki. 

1860-tól kb. 20 évig nem üzemel gyógyszertár Fóton .. 

1881-ben fordult kérvényező legközelebb a Helytartó 

Tanácshoz, Formá&Yi György személyében Két év múlva kapja csak meg 

a 23060/1883 .. sz.. engedélyt, melynek alapján Szent György néven 

megnyitja patikáját 

A tulajdonosok sűrűn cserélődnek .. 1885: Zacsovics Iván, 1889: 

Balázsovics Sándor, 1890: Varjas János, 1891: Ruttkai Aladár, 1893: 

Kovács Sándor, 1894: Nagy Gyula, kinek halála után özvegye Breicha 

Jánosnak adja bérbe a patikát. 

1897-tol 1904-ig fiókgyógyszertára van Dunakeszin .. 

További bérlők: 1904-től Weisz C .. Gusztáv, 1906-tól Domokos 

Mihály 

1810-től haláláig 1914-ig Suller Károly a tulajdonos. 

örökösei kezel6ket alkalmaznak ismét: 1916-tól Toffler Lajost, 1922-
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tol Böcker Samilt, 1924-tol Dvorák Alfrédot, aki 1934-ben megveszi a 

patikát, és az államosításig a tulajdonában marad „ 

3 „. 08 A vácj alsó járás gyógyszertárai 

3.08.01 Pestűihelv 

Nagyközség a váci járásban, 7 .. 860 magyar és német lakos 

(1820). RákoSPalotából vált ki 1810-ben .. Fejl6d6 ktilváros„122 

Segítő Mária gyógyszertár 1909 

Pestújhely els6 patikáját Póstelki Klázer Gyula alapítja meg 

RákoSPalota-Széchenyi telepen a dr Szűcs István utca 2. sz .. alatt„ 

1916-tól dr .. Schönfeld Jen6, 1924-tol Falcsik Gábor, 1928-tól 

Bordás Dezső a tulajdonos. 1942-ben dr.. Szász Tihamér az új 

tulajdonos, a bérl6je Gál Tiborné sz„ Zombori Klára. 1945-tol Bordás 

Gábor a tulajdonos az államosításig, a felel6s vezet6 Tarnai Akos„ 

Apolló gyógyszertár 1914 

Pestújhely második gyógyszertárát Kaczián Sándor alapította 

1914-ben. A patika telephelye a gr. Andrássy Gyula út 44 „ sz. alatt 

volt .. A gyógyszertár tulajdonjogát 1938-ban lánya, Gál Elekné sz. 

Kaczián Sarolta örökölte és birtokolta az államosításig. 

3. 08. 02 Csömör. 

Nagyközség a váci alsó járásban 2„717 magyar, tót és német 

lakos (1910) .. Zay gróf családi birtoka volt.. Jelent6s 
bortermelés.12::i 

Megváltó gyógyszertár 1909 

A Pesthez közeli község gyógyszertárát Kovács Lajos 

alapította 1909-ben.. 1910-tol bérl6nek adja ki patikáját Czerny 

Viktornak, 1918-ban pedig eladja Wimmer Jen6nek, aki 1922-ben Faludi 

Rezs6nek adja tovább .. 
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1932-től Lőrinc János, 1936-tól Kneitner Kálmán a tulajdonos. 

1938·-tól az államosításig Lőrinci Lajos birtokolja a gyógyszertárat 

A háború utáni hatósági kezelő Orosz János. 

3.08.03 Rákosszentmihály 

Nagyközség a későbbi gödöll6i járásban 9 459 magyar és német 

lakos (1920) . 124 

Szent Margit gyógyszertár 1899 

A helység els6 gyógyszertárát Demkó Géza alapította 1899-ben 

a Rákosi út 96 .. sz .. alatt. 1904-töl Lippe ödön tulajdonába került a 

gyógyszertár. 1939-ben bekövetkezett halála után Lippe Imre Vilmos a 

tulajdonos az államosításig. 

Szent István gyógyszertár 1923 

Rákosszentmihály második gyógyszertárát Musitz Géza 

alapította 1923-ban a Ferenc József tér 1.. sz.. alatt .. Kezelője a 

következ6 évtől dr Renner Márton, aki 1926-tól üzemtársa is lesz .. 

1928·-tól Kabay János birtokolja a gyógyszertárat 1938-·tól halála 

után örökösei, majd 1944-töl fia, Kabay János a tulajdonos az 

államosításig 

Kígyó gyógyszertár 1932 

A harmad:j.k gyógyszertárat a Pálfy téren nyitja meg 1932-ben 

Vasvári Béla és üzemtársa, Végh István .. 

1937 .. június 16-án a 235300. sz.. engedély alapján Reiter 

Rózsa lesz a személyes üzleti jogosítvány új tulajdonosa (Lásd 28 .. 

melléklet). A gyógyszertár az államosításig az 6 tulajdonában marad, 

kezel6je, majd a felel6s vezet6 a háború után férje, Lukácsy Zoltán. 

3.08.04 Kistarcsa 

Kisközség a majdani gödöll6i járásban, L 732 magyar és tót 

lakos (1910) Gépgyárak .. 12s 

73 



Patrona Hungariae gyógvszertár 1923 

A kistarcsai gyógyszertárat Csonka Béla alapította 1923-ban, 

a Deák Ferenc utca 20. sz .. alatt .. A Patrona Hungariae emblémája a 

Szűz Már·ia a Kis Jézussal volt .. 

A kis forgalmú gyógyszertárban Csonka Béla egyedül dolgozott, 

csak a háború utolsó éveiben alkamazott segédet, Tomcsányi Ern6t. 

1838-ben elkészült a gyógyszertár új, emeletes épülete, a 

Hunyadi János út 8.. sz.. alatt, mely id6t61 az államosításig itt 

müködött változatlanul Csonka Béla tulajdonában. 

3.08.05 Cinkota 

Nagyközség a gödöll6i járásban, 7 .. 608 magyar és tót lakos 

(1810) A XL század óta lakott település. 974-ben itt zajlott 

Salamon és Géza fejedelem csatája.12s 

Mátyás Király gyógyszertár 1896 

A Mátyás Király személyi jogú gyógyszertárat Kressinszky 

Márton alapította 1886-ban.. Második tulajdonosa 1804-töl Takács 

István, aki bérbe adja 1808-12 között Körmendi Kálmánnak. 

Harmadik tulajdonosa Tóth József, aki 1832-töl üzemtársi 

viszonyba kerül Heissinger Károllyal.. 1836-42-ig Patakfalvi Sándor, 

1840-42 között Nagy László birtokában van a gyógyszertár.. 1844-töl 

az államosításig Edvi Illés Györg:;né a tulajdonos, bér16je Nagy 

László. 

3.08.06 Sashalom 

1823-ban alakult nagyközség a cinkotai Ehmann és Huszka 

telepekb6L 6 .. 187 lakos (1820). 127 

Sas gyógyszertár 1913 

Az egykori Ehmann telepen 1813-ban alapította gyógyszertárát 
Krisik PáL 

1832-töl bérl6je Gruber 

gyógyszertár tulajdonosa is lesz .. 

Nándort alkalmazza .. 
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1942-tol az államosításig Kerese Margit a gyógyszertár 

tulajdonosa .. 

Diadal gyógyszertár 1929 

Sashalom második gyógyszertárát Hortobágyi Mayer József 

alapította 1929-ben a Horthy Miklós út 49.. sz.. alatt.. A 

gyógyszerészi évkönyvek tanusága szerint egyedüli tulajdonosa maradt 

az államosításig 

3.08.07 Mátyásföld 

Cinkotához tartozó nyaralótelep 635 lakossal ( 1910) .. 120 

Corvin gyógyszertár 1917 

A helység gyógyszertárát Dezsényi István alapította 1917-ben. 

1922-tol kezel6je Szűcsné Szűcs Júlia„ Az államosításig az els6 

tulajdonos kezén marad a patika. A háború utáni hatósági kezel6 

Vásárhelyi Imre .. 

3.08.08 Rákoskeresztűr 

Nagyközség a gödöllői járásban, 5 .. 688 magyar, német, tót 

lakos (1920). A török uralom alatt elpusztult, a hódoltság után 

Nógrádból tótok, a XVIII.. században Württenberg-b61 németek 

telepednek le.12e 

Orangyal gyógyszertár 1892 

A régi település gyógyszertárát Micsinai Ern6 alapította 

1892-ben. 1904-tol az államosításig Wirker János tulajdonában volt .. 

3.08.09 Rákosljget 

1907-ben Rákoskeresztúrból kivált község, 2.731 magyar és 

német lakos (1920).130 

Nemzeti Zászló gyógyszertár 1910 

A személyi jogú gyógyszertárat 1910-ben Máderspach Ferenc 

alapította 
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1932-től az államosításig a fia, Máderspach Endre dr. a 
tulajdonosa 

3.08.10 Rákoscsaba 

Nagyközség a gödöllői járásban, 5 .. 893 lakos (1920) 131 

Csaba Vezér gyógyszertár 1908 

A Pest környéki tepelülés első gyógyszertára alapítási jogát 

1908-ban Vaganszky Kázmér kapta meg. 1915-ben, halála után, özvegye 

Vagánszky Kázmér dr. -t, a fiát alkalmazza kezelőként, aki 1818-tól 

tulajdonosa is lesz az államosításig a Kossuth Lajos utca 49 .. sz .. 
alatti patikának. 

Hungária gyógyszertár 1936 

Rákoscsaba második gyógyszertárát Budaházi Sándor alapította 
1936-ban .. 

A Kossuth Lajos út 148 .. sz. alatti telephelyű patika az ő 
tulajdonában marad az államosításig. 

3.08.11 Rákoshegy 

Rákoskeresztúrból kivált, és Zsófialigettel egyesült 
kisközség a gödöllői jáx·ásban, L 614 magyar lakos (1820) .. 132 

Megyáltó gyógyszertár 1929 

A helység gyógyszertárát Lengyel Endre alapította 1928-ben. 

1850-ig saját tulajdonában és vezetése alatt maradt a gyógyszertár. 

3.08.12 Pécel 

Nagyközség a későbbi gödöll6i járásban, 6 .. 081 magyar lakos 

( 1920) A török időkben már ismert település. A XVIII.. sz. elej ét61 
Ráday birtok .. 133 
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Magyar Korona gyógyszertár 1842. maid Megváltó 
gyógyszertár. reál 

A levéltári adatok szerint először 1838-ban Finke János 

gyógyszerész mester kér engedélyt patika akapítására, de kérését 

elutasítják, mivel a környéken Aszódon, Soroksáron és Gödöllőn már 

van gyógyszertár „ 134 Szmenszka vagy Smarszenska Károly gödöllóí 

felügyeló gyógyszerész 1841-ben beadott kérvényére megkapja az 
engedélyt.135 

1860-ban a Helytartó Tanács megadja a reáljogot a 9161„ számú 

engedéllyel, és a patika neve rövidesen Hegváltár:a változik. 

Szmenska halála után örökösei Czurda Rezsőnek adják el a patikát, 

aki 1868-70-ig birtokolja 1870-től Aichmann József a tulajdonos, 

majd 10 év múlva egy évre Machleid ödön tulajdona. 

1882-95 között a híres Lumnitzer családé, elóször Gyula, majd 

1889-től Károly a tulajdonos „ A gyógyszertár 1894-95-ben Szabados 

Károly nevén van.. Az ót követó tulajdonos JUiássy Imre, akinek 

örökösei 1904·-tól Netkovszky Józsefnek adják bérbe a patikát .. 

1912-27-ig Gyenge Viktor a tulajdonos. 

1928-tól Göltl Pál a patika birtokosa, és örökösei kezében 

marad az államosításig. 

1931-ben bekövetkezett halála után örökösei kezelóket 

alkalmaznak: 1932-tól Pavlik Ferencet, 1940-töl Böszörményi Jánost. 

A háború utáni felelős vezető Torma Dániel. 

3.08„13 Maglód 

Nagyközség a későbbi gyömrői járásban, 3 .. 302 magyar lakos 

( 1810) '' 137 

Magyar Korona gyógyszertár 1916 

A személyi jogú gyógyszertárat 1916-ban Wertheimer Ernó 

alapította 1830-tól Steiner Ferenc a tulajdonos „ Mivel a háborúban 

eltűnt, özvegye kezén maradt a gyógyszertár 1950-ig. 

A háború utáni felelős vezető Kürthy Pál „ 
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3 .. 08 .. 14 Isaszeg 

Nagyközség a göclöll6i járásban, 4 .. 167 lllagyar ás tót lakos 

( 1810) .. Régi település. 1267-ben itt veszt csatát IV .. Béla v .. 
Istvántól .. Emlékezetes Görgey 1849 .. április 6-ai győzelmei 

Windischgraetz ellen .. 13s 

Angyal gyógyszertár 18llll. 

A belügyminisztériumhoz érkezett kérvénye alapján Csontos 

Tivadar kapja meg a személy jogú. gyógyszertár nyitási engedélyt 

30885/1899 .. sz.. alatt. 13s 

A Rákóczi Ferenc út 57 .. sz.. alatti gyógyszertár 1818-ig a 

Csontos család birtokában marad, amikor az örökösök eladják Páhy 

Mihálynak. 1834-t61 özvegye sz.. Thinágl Szerafin a tul'ajdonos, aki 

szintén gyógyszerészn6 1942-44 között bérbe adja a patikát Kárpáthy 

Sándornak és Gizellának .. 

1948-tól leánya, dr.. Barabás Gézáné sz .. • Pethy Zsuzsanna 

gyógyszerészn6 a tulajdonos az államosításig. 

3.08.15 Gödöllő 

Nagyközség a gödöll6i járásban, 7 .. 569 lakos (1910). A XIV .. 

sz .. eleje óta ismert. Nagy Lajos idejében a pohárnok család birtoka .. 

A szomszédos Máriabesny6 ekkor még jelent6sebb hely, kés6bb 

Gödöll6höz csatolják. A 'l!I.. században még Cillei Borbála tulajdona, 

majd Tamássy, Rozgonyi birtok. 1723-tol gr.. Grassalkovich Antal 

veszi meg és 1774-ben a budai várpalotával egyid6ben elkészül 

gyönyörű barokk kastélya.. Besny6n kolostort és kápolnát épittet. 

1868-tól koronabirtok, I .. Ferenc József tulajdona .. 1 4 0 

Magyar Korona gyógyszertár 1769 szerzetesrendi. 
1813 reál 

Az első gyógyszerészi tevékenység Gödöllőn a besnyöi 

kapucinus kolostorban kezdődött 1768-ben .. A Grassalkovich család 

rendezte be a gyógyszertárat a zárda régi refektóriumában.. Első 

kezelője Fráter Joachim "magi$ter phm'lllaciae' volt.. Feladata volt 

gyógynövények gyűjtése, gyógyszerek készítése és mivel értett hozzá, 

a vármegyétől kapott felhatalmazás alapján a betegek gyógyítása is. 
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1780-ban bekövetkezett halála után Fráter Berndinus folytatta 

tevékenységét, majd 1802-13 között Fráter Fridericus · ohirurgus' és 

gyógyszerész mester töltötte be ezt a feladatot„ 

1813-ban a budai Helytartó Tanács a gödöllői Hamvay kúria 

földszintjére helyeztette át a gyógyszertárat.. Ezzel a szerzetes 

rendiek 44 éves tevékenysége Besnyőn megszűnt, és reáljogú 

gyógyszertárként üzemelt tovább a patika„ 141 

Az első polgári nyom egy 181.1-ből való számlarészlet, melynek 

aláírója Frühbauer Domokos pesti patikus veje: Brandsch Mihály 142 

1816-ban a patika vizsgálatáról Retteg Ferenc megyei fizikus 

számol be, kifogást benne nem találva .. 143 

Brandsch Mihály halála után özvegye Hermann Mihályt 

alkalmazza felügyelőként. Az 1840„ évi gyógyszertár vizsgálati 

jegyzőkönyvben, mikor már Szmzsenka Mihály a felügyelő, a következők 

olvashatók: 

"Magában a gyógyszertárban a Gyógyszerek Vegytani Próbaszerek 

által megvizsgálva jóknak tapasztaltak"144 (Lásd 29 .. melléklet is .. ) 

1852-től a szobi illetőségú Schléger Bódog Félix a bérl6. A 

Frühbauer család anyagi gondjai miatt a gödöllői patikát is 

elárverezik: Vaszitsek Sándor veszi meg. 1868-ban ismét új 

tulajdonos található: Loog Imre, aki 1876-ig birtokolja a patikát. 

Ekkortól a gyógyszertár a 26 éves Bartl Antalé, akinek keze alatt 

három év alatt f.önkremegy. 

1879. május 6-án Mátéfy Béla gyógyszerész mester veszi át a 

patikát, újra bútoroztatja, friss vizsgálati jegyzőkönyvében 

olvasható: "A patika Fő téren van, fekvéssel Nyugatra, bútorzata 

díszes, a gyógyszerek gondviselése kitűnő „ "145 

1892-·tol Szentmiklósi Béla az új tulajdonos„ 

1908-tól Szentgáli Dániel vette át a gyógyszertárat, és 1948-

ig özvegye tulajdonában marad. 

A két világháború között tangyógyszertárként működött. 

1945-48 között a patika zárva .. 
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1848-tól Felszeghy Gyula veszi meg a patikát, és az 

államosításig a kezén van„ Elnevezését Kígyóra változtatja. 

Páduai Szent Antal gyógyszertár 1923 

1824. március 8-én a Hamvay kűriával szemben, a Horthy Miklós 

út 7. sz.. alatt megnyitotta gyógyszertárát Bilkei Petreczky Géza .. A 

gyógyszertár az államosításig a tulajdonában és vezetése alatt 

működik .. 

3.08.16 Aszód 

Nagyközség a gödöllői járásban, 3 .. 285 magyar és tót lakos 

(1800) .. 146 

Magyar Király gyógyszertár 1755 60 

A Galga menti apró településen ismert Pest-Pilis-Solt-Kiskun 

megye egyik legrégebbi gyógyszerészeti emléke „ Az 1766-67 „ évi 

közigazgatási lajstromban olvasható a megyei főorvos jelentése: 

"Aszód mezővárosban működik Tessedik Sámuel.. .. " Besztercebányáról 

származó gyógyszerész 147 Ugyanitt olvasható, hogy Tessedik ekkor 

már nyolc éve, tehát az 1750-es évek végétől működik itt a 

Podmanitzky bárók jóvoltából. (Lásd 30 .. melléklet). 

A továbbiakban nem találni nyomát Tessedik patikájának, 

valószínüleg tönkrement. 

Évtizedekig nincs patika Aszódon, bár 1818-ban a Podmanitzky 

család által is támogatva esedező kérvényt nyújt be .. i4s (Lásd 31. 

melléklet is. ) 

Ezt a kérvényt, és a továbbiakban másokét is Brandsch Mihály 

gödöllői patikus kenyérféltő ellenzése miatt a megye közgyűlése 

elutasítja 

1834-ben Kornitzky Mihály nyújt be kérvényt, melyet Brandsch 

özvegye először kifogásol, majd ő kér engedélyt fiókpatika 

állítására .. 

Forgó György főorvos szerint nem elég egy fiók Aszódon, és 

kiadj a az engedélyt Korntizky részére .. 148 
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Kornitzky f!agyar Király néven nyitja meg patikáját, melyet a 

korabeli vizsgálati jegyz6könyv példásan felszereltnek talál .. 150 

(Lásd 32 .. melléklet is .. ) A gyógyszertár 1859-ben megkapja a 

reálj ogot „ 1.51. 

A gyógyszertár 1926-ig marad a Kornitzky örökösök birtokában. 

Bérl6i: 1862-ben Sperlágh József, 1880-89 között Dósa 1\rpád„ 1890-

98-ig a jeles közéleti gyógyszerész, szakíró Deér Endre, a Magyar 

Gyógyszerészeti Társaság egyik alapító tagja, 1920-ig Sárkány 

László, majd Kiss István. 

1926-tól Bíró László lesz 4 évig a gyógyszertár tulajdonosa, 

bérl6je Csillag György 

1930-tól az államosításig Burger Zoltán, illetve özvegye 

tulajdonában van a gyógyszertár. 

Isteni Gondviselés gyógyszertár 1922 

1922-ben dr. Vondrasek József megalapítja Aszód második 

gyógyszertárát a Kossuth Lajos út 53 .. sz. alatt .. 

KezelOje, majd 4 év múlva tulajdonosa is Perin Béla, kinek 

tulajdonában és vezetése alatt marad a gyógyszertár az 

államosításig. 

3 .. 08. 17 Héyj zgyörk 

Nagyközség a gödöll6i járásban, 2 .. 024 lakos ( 1910). 152 

Kígyó gyógyszertár 1923 

1923-ban nyitotta meg személyi jogú gyógyszertárát Györki 

Béla, aki saját erejéb61 rendezte be patikáját, cserépedényeit a 

falu határában akkor még míl.köd6 téglagyárban égették. 

Az államosításig tulajdonában maradt a gyógyszertár, végig 

felesége asszisztálásval dolgozott. 

3" 08" 18 T.w:.a 

Nagyközség a kés6bbi aszódi járásban, 5 .. 913 lakos (1920) 

Török id6k el6ttr61 ismert település.1.53 
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Szent Teréz gyógyszertár 1886 

Molnár Jakus nyújt be kérelmet gyógyszertár nyitására a 

faluban, melyhez az engedélyt a B .M .. 42207/1886 .. számon megadja 154 

1886-ban megnyitja Szent Teréz nevű gyógyszertárát, mely 

1910-ig a tulajdonában marad, mikor átruházza Prokopovics Brúnóra .. 

1932-t61 halála után az özvegy kezel6ket alkalmaz: 1932-t61 

Romhányi Gyulát, 1936-tól Valent Istvánt, 1840-t61 Sykó Andort, 

1944-t61 Kneitner Kálmánt. 

A háború utáni felel6s vezet6 Gere Rezs6né. 

A gyógyszertár az államosításig Prokopovics Brúnóné nevén 

marad. 

3.08„19 Valkó 

Nagyközség a gödöll6i járában, 2 .. 031 lakos (1920),.155 

Megyáltó gyógyszertár 1929 

1930. május 12-én nyitotta meg személyes üzleti jogú 

gyógyszertárát Valkón Wellsz Arpád gyógyszerész „ Az els6 telephely a 

F6 utca 32. sz.. alatt volt „ 

1932-ben Balogh Jen6 veszi át a gyógyszertárat, aki új 

telephelyre, a F6 utca 72. sz .. alá költözteti. Halála után, 1942-t61 

özvegye üzemelteti a patikát Bérl6je az államosításig Szóbel Tibor .. 

3.08„20 Zsámbok 

Nagyközség a gödöll6i járásban, 2 .. 526 lakos ( 1920) 156 

Orangyal gyógyszertár 1917 

László István Kálmán alapította 1817-ben a zsámboki 

gyógyszertárat. 

1920-tól átengedte a patika tulajdonjogát Kiss Gy Lajosnak 

1922-t61 Allstock Félix az új tulajdonos, a bérl6 László István 

Kálmán, aki 1826-tól visszavásárolja a patikát, mely a vezetése 

alatt és tulajdonában marad az államosításig. 
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3.08.21 Pestlőrinc 

Azel6tt Pusztal6rinc, nagyközség a későbbi kispesti járásban, 

1.552 magyar, német, cseh, morva lakos (1920). Fejl6d6 külváros, 

ipartelepekke1.1s7 

Magyarország Védasszonya gyógyszertár 1897 

Pestl6rinc els6 gyógyszertárát Bernolák Máté alapította 1897-

ben az üll6i út 109„ sz.. alatt .. A patika 1938-ig a tulajdonában 

maradt, amikor valószínüleg a fia, dr „ Bernolák János veszi át a 

tulajdonjogot, és üzemelteti a gyógyszertárat az államosításig „ 

Flóra gyógyszertár 1914 

A helység második gyógyszertárát Arendássy Imre alapította 

1814-ben az ül16i út 175 .. sz .. alatt. 

Halála után, 1840-tol örökösei kezel6ként Arendássy Lászlót 

alkalmazzák, aki két év múlva a patika tulajdonosa is lesz az 

államosításig .. 

A háború utáni felel6s vezető Grózinger Sándorné„ 

Szent Anna gyógyszertár 1929 

Pestl6rinc harmadik személyi jogú patikáját Harcz Lajos 

alapította 1828-ben az üll6i út 56 .. sz .. alatt .. 

A gyógyszertár a tulajdonában és a vezetése alatt marad az 

államosításig. 

Madonna gyógyszertár 1929 

A negyedik gyógyszertárat az állami lakótelepen Wéber Ern6 

alapította 1828-ben .. 

1836-tól üzemtársa Bárány Elza .. 

1848-tól az államosításig dr .. Bárány Kornél a tulajdonosa„ 

Isteni Gondvjselés gyógyszertár 1933 

A fejl6d6 el6városban 1833-ban lehetőség nyílott ötödik 

gyógyszertár felállítására Lassú Nándor gyógyszerésznek„ 
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1942-43-ban kezelőt tart Lassú Győrpál János személyében. A 

továbbiakban az államosításig megmarad tulajdonosnak 

3.08 .. 22 Pestjmre 

Pestl6rinccel és Kispesttel határos kertváros .. 

Diana gyógyszertár 1922 

A helység gyógyszertárát Molnár Antal alapítja, tulajdonában 

és vezetése alatt marad az államosításig. 

3.08.23 Sru;:oksár 

Nagyközség a kés6bbi ráckevei járásban, 16 .. 253 magyar és 

német lakos ( 1920) . 

1390 óta ismert település, a törökök alatt elpusztult. 1724-

ben Grassalkovich Antal németekkel telepítette be .. 

Erzsébetfalva 1898-ban kivált„158 

Segítő Mária gyógyszertár 1814 

A tulajdonosok váltakozásait csak az 1860-as évek közepétől 

tudtam fellelni. 

Ezid6tájt Hoffmann Károly a tulajdonos, bérl6je Scheffsik 

Mihály. 

1886-tól Szlávik István a tulajdonos. 1898-ban bekövetkezett 

halála után özvegye kezelőkkel üzemelteti a patikát. 

1899: Slopák László; 1906: Németh Sándor; 1910: Kiss István. 

1912-től 1923-ig Szentmihályi Géza a tulajdonos. 

1924-től az államosításig Löcherer Gyula kezén volt ez a régi 

gyógyszertár, melynek telephelye: Grassalkovich utca 45. A háború 

utáni felelős vezető: Láng Péter. 

Páduai Szent Antal gyógyszertár 1903 

A jelentős nagyközségben a múlt század végén többen is 

szerettek volna második gyógyszertárat nyitni, például 1896-ban 

Lárlay Antal és Péterfi Imre, mint az a vármegyei alispánnak a 
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belügyminiszterhez írt kérvényében olvasható 158 (Lásd 33„ melléklet 

is .. ) 

Az. alapításra a lehetóséget Joanovics Sándor kapta meg 1803 .. 

június 8-én a B .. M .. 48822. sz .. engedélye alapján 

Joanovics gyorsan berendezi patikáját, az 1803 .. október 15-én 

tartott gyógyszertár vizsgálati jegyzókönyv mindent rendben 

talál . 180 (Lásd 34. melléklet is .. ) 

1810-tól Klein Gyula, 1812·-tól Cziner Zoltán, 1814-tól Fürst 

Elemér kezén van a gyógyszertár. 

Utóbbi tulajdonos 1822-tól kezel6re, Horváth Lajosra bízza 

gyógyszertárát .. 181 (Lásd 35 .. melléklet is .. ) 

1824-tól dr.. Stodolin Dezs6 a tulajdonos .. 

A háború utáni felelós vezet6 Budanovits István a 

Grassalkovics utca 90 .. sz. alatti gyógyszertárban .. 

3.09 A kecskeméti felső járás gyógyszertáraj 

3.09.01 Nagykáta 

Nagyközség a késóbbi nagykátai járásban, 8 .. 810 magyar lakos 

(1810). 182 

Szentlélek gyógyszertár 1877 

1872-77-ig a tápióbicskei patika fiókja, melynek tulajdonosa 

Gruber József. (Lásd 36 .. melléklet: fiókgyógyszertár 1874 .. június 

24-én felvett gyógyszertár vizsgálati jegyzókönyve .. ) 

1877-ben Baksay Béla, aki korábban a fiók patikában is 

dolgozott, nyitja meg a Szentlélek önálló gyógyszertárat .. 183 

1889-ben bekövetkezett halála után özvegye kezel6t alkalmaz 

Hrabéczky Albert személyében .. 

1908-ban Baksay másodszülött fia - akinek szintén Béla a 

keresztneve - veszi át a gyógyszertárat .. 

1948-ban 6 is saját fiára, Baksay Lászlóra ruházza át a 

személyi jogot, melyet két év múlva az államosítás megszüntet 
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A gyógyszertár alapításától kezdve a Kossuth téren működött, 

de kétszer is változtatta elhelyezkedését. 

Megváltó gyógyszertár 1930 

A második nagykátai gyógyszertár felállítása sokat váratott 

magára. Az 1822-ben kiírt pályázatot Kabay János nyerte, de 

tájékozódás után visszalépett. 

1830--ban alapította meg a második gyógyszertárat Boross 

Gusztáv, volt rákosfalvi gyógyszerészsegéd a Bethlen úton. A gyenge 

megélhetést biztosító gyógyszertárat 1836-ban K6rössy Istvánnak 

eladja .. 

1940-ben bekövetkezett halála után özvegye kezel6t alkalmaz 

Harnik István személyében, majd elvégezve az egyetemet, 1948-ban 

saját maga vezeti a gyógyszertárat az államosításig. 

3.09„02 Szentmártonkáta 

Nagyközség a nagykátai járásban, 3„621 lakos (1820).164 

Isteni Gondviselés gyógyszertár 1915 

A község gyógyszertárát Tereczky Pál alapította 1815-ben. 

Telephelye az államosításig, illetve a 70-es évekig nem változott: 

Dózsa György út 23. 

A patika az alapítástól az 

tulajdonában és vezetése alatt állott. 

3.09„03 KQka 

államosításig Tereczky 

Nagyközség a nagykátai járásban, 4. 436 lakos ( 1800) . 1ss 

Megváltó gyógyszertár 1883 

A múlt század 80-as éveinek elején kérvényezte Terstyánszky 

Károly a gyógyszertár nyitási engedélyt, amelyet 25 .. 189/1883„ B .. M. 

számon kapott meg. iss 

Az els6 húsz évben a gyógyszertár sűrűn cserélt gazdát: 1886: 

Monszpart János; 1888: Remcsák Ede; 1881: Kiss Mátyás; 1882: Lévay 

György; 1896: Mayer József; 1806:Rácz Dezs6 .. 
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1915-től az államosításig Györkös Pál - illetve 1940-ben 

bekövetkezett halála után - örököseinek kezén van. 

özvegye kezelőket alkalmaz: 1940-·től Baksay Lászlót, 1944-tol 

Sásdi Istvánt„ 

A háború utáni felel6s vezet6 Baksay Béla .. 

3.09„04 Tápiószecsél 

Nagyközség a nagykátai járásban, 3„191 lakos (1920).167 

Szent Miklós gyógyszertár 1929 

A Szent ffiklós gyógyszertárat Albert Gábor alapította 1929-

ben a Munkácsy Mihály út 3 .. sz .. alatti telephelyen. 

1934-43-ig, haláláig Bilutsák János tulajdonában van .. 

1936-ban új helyre, a Deák Ferenc u .. 7 .. sz„ alá költözik a 

gyógyszertár. 

További tulajdonosok: Molnár Ferenc 1943-44; Nagy Imre 1945-

től az államosításig. 

3.09.05 Tápióbicske 

Nagyközség a nagykátai járásban, 4 .. 184 lakos (1920) . A 

Bicskey család birtoka az Arpád-házi királyok óta„168 

Megváltó gyógvszertár 1828 

A pilisi gyógyszertárban adósságokkal küszködő Vránits József 

kéri patikájának áthelyezését TáPióbicskére. A Helytartó Tanács 

1828-ban engedélyezi ezt,1aa. 170 azzal a kikötéssel, hogy a patika 

el nem adható.. (1827 november 16 .. 164429 „ sz. ) 

Az új helyen sem tudja megszilárdítani anyagi helyzetét, és a 

patika adósság kielégítéseként Végh Gábor kezére jut 1839-ben .. 171 

Végh Gábor a patikát rendbe hozatja, megfelelőbb helységbe 

telepíti, de még mindig ilkad kifogásolni való az 1840-es vizsgálati 

jegyzőkönyv szerint: "Csak az az egy kivető, hogy a készít6 hely a 

főző konyhától még nincs kiválsztva .. "173 
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1852-ben eladja patikáját Gruber Józsefnek, aki nem kap els6 

kérvényre reálj ogot, csak 1866-ban .. 173 

1875-78-ig Baksay Béla működik a }fegváltó patikában. 

1879-·tol Smesénszky Károly vásárolja meg a patikát. 

1904-ben bekövetkezett halála után özvegye kezel6t alkalmaz 

Cemle József személyében 

További tulajdonosok: 1918: Ihász Nándor; kezel6 Weymann 

Félix; 1928: Báj Patay Sámuelné; kezel6 Krenn Emil; 1936 új bérló 

Török Kálmán; 1944 gr. Zsirothyn László; bérló Török Kálmán. 

A háború utáni felel6s vezet6 Lénárd Tibor. 

3 .. 09. 06 Tápiógyörgye 

Nagyközség a nagykátai járásban, 5„896 lakos (1920) .174 

Szent Magdolna gyógyszertár 1893 

Darkó János kérvényezi gyógyszertár nyitását Tápiógyörgyén, 

melyet a 140745/1893 sz .. alatt kap meg.17s 

Ez alapján nyitja meg a F6 tér 4 .. sz. alatt gyógyszertárát, 

melyet 1895-1918 között fia, Darkó Károly vezet tovább .. 

1918-tól Saffáry Gyula a tulajdonos 1925-ig 

1926-tól az államosításig Dósa Béla birtokolja a patikát 

3.09.07 Tápiósüly 

Nagyközség a gyömr6i járásban, 2 .. 202 lakos (1820) .. 178 

Segítő Mária gyógyszertár 1904 

Kramplitsch Lajos alapítja a SegJt6 Jfá.ria gyógyszertárat 

1904-ben a F6 utca 15. sz .. alatt. 

1908-tól Márkus Elek a tulajdonos, 1810-tol pedig Pehr Erna 

kezén van a gyógyszertár, aki átköltözteti a Malom út L sz .. alá .. 

Az államosításig a Pehr család birtokában marad. 

1844-tol kezel6, majd felel6s vezet6 a fia, Pehr László. 
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3.09„08 Tápiószele 

Nagyközség a nagykátai járásban, 8.738 lakos (1820).177 

Szentlélek gyógyszertár 1868 

Tápiószelén fiókgyógyszertár létesítésére kap engedélyt 1858-

ben Mayer János, az abonyi "Reménységhez" gyógyszertár tulajdonosa, 

provizorként Kormuth Attila vezeti a fiókot .. 178 

1868-ban lett önálló az elsó tápiószelei gyógyszertár, a 

tulajdonosa Kormuth Attila, aki nemesi származású, közéleti 

tevékenységet is folytat a községben„ 

1880-tól Geszner Gyula a patika tulajdonosa. 

1915-ben bekövetkezett halála után özvegye kezelót alkalmaz 

Hajnal József személyében. 

1918-tól az államosításig Bartóffy Jenó a patika tulajdonosa. 

1930-ban új telephelyre költözteti a gyógyszertárat: Kossuth 

1 .. u. 8 .. sz„ alá .. 

Isteni Gondviselés gyógyszertár 1927 

Tápiószele második gyógyszertárát Geduly Elek alapította az 

Erzsébet királyné út 5 .. sz„ alatt 1927-ben .. 

Az alapítástól az államosításig birtokában maradt.. ( 1950-ben 

átköltöztetik a gyógyszertárat Tápiószólósre) 

3.09.09 Tápiószentmárton 

Nagyközség a nagykátai járásban, 4 .. 613 lakos (1920) 179 

Hegyáltó gyógyszertár 1923 

Hegváltó gyógyszertárat Bernáth István alapította a Kossuth 

Lajos út 5. sz. alatt .. 

1928-tól Kömlödy Molnár Miklós, 1934-tól hasonnevű fia a 

tulajdonosa a patikának„ 

1944-tól az államosításig Grób Elemér tulajdonában van .. 

89 



3.09.10 Zagyvarékás 

Kisközség az abonyi járásban, 5 .. 173 lakos ( 1820) .. 100 

Szentlélek gyógyszertár 1894 

A jelenleg Szolnok megyéhez tartozó helység gyógyszertárát 

Fényes Lajos alapította 1894-ben .. 

1906-tól Straub Lajos, 1910-tol Teleki Béla a tulajdonos„ 

1926-tól Teleki Elemér veszi át a tulajdonjogot 

1934-tol Nagy Kálmán birtokában van az államosításig. 

3.09.11 Uiszász 

Nagyközség az abonyi járásban, 4. 388 lakos (1920). 101 

Magyarok Védasszonya gyógyszertár 1883 

A jelenleg szintén Szolnok megyéhez tartozó község 

gyógyszertárát Tanács Gyula alapította 1883-ban„ 

Skoumál Jen6re 1906-ban ruházták át a patikát. 1916-tól Bene 

Erna a tulajdonos, aki id6sebb korában bérl6ket tart: 1932-tol Gonda 

Károlyt; 1936-tól Spatina Irmát; 1940-tol Bódi Miklóst; 1944-tol 

Heib Pált .. 

A háború után özvegye tulajdonában marad a gyógyszertár, 

felel6s vezet6je Hárskuti Imre .. 

3„09.12 Vecsés 

Nagyközség a monori járásban, 9 .. 400 magyar és német lakos 
( 1820). 182 

Megváltó gyógyszertár 1894 

1892-ben Pölkössy nevű gyógyszerész kér 

vecsési patikára 1893-ban megkapja a 94838/1893. 

mely alapján megnyitja a ffegváltó patikát 10s 

jogosítványt a 

sz.. engedélyt, 

1895-ben már Junginann Dávid, 1896-ban Farkas Dániel a 

tulajdonos. Farkas 1899-ben Döry Mihálynak, majd Csonka Józsefnek 

adja bérbe a gyógyszertár·at. 
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1801-től az államosításig a Somogyi család tulajdonában van a 

patika„ Először Somogyi Mihály, majd 1818-tól Somogyi János a 

tulajdonos .. 

A gyógyszertár telephelye 1851-·ig a Kereszt tér 3 .. sz. alatt 

volt .. 

ben, 

Orangyal gyógyszertár 1927 

Vecsés második gyógyszertárát 

a Károly út 56.. sz.. alatt, 

Bodnár Antal alapította 

ahol 1852-ig működött, 

elköltözött a Bajcsy-Zsilinszky útra .. 

1827-

majd 

1836-tól - az alapító halála után ·- özvegye Ekárt Gábornak 

adja bérbe a patikát, aki 1838-től az államosításig a tulajdonosa 

lesz .. 

Boldogasszony gyógyszertár 1936 

Vecsés harmadik gyógyszertáx·át Mánya József gyógyszerész 

mester alapította a Ganz telepen, mely az államosításig tulajdonában 

és a vezetése alatt maradt .. 

3 .. 09. 13 ll..l.lQ 

Nagyközség a monori járásban, 5 .. 713 lakos (1820). Török 

előtti időkből ismert, 1680-ben elhagyott, majd a váci káptalan 

birtoka .. 184 

Szent Ilona gyógyszertár 1898 

A múlt század utolsó évtizedében Ullő már népes helység (kb. 

3 .. OOO fő), de önálló gyógyszertáxa nincs, csak a vecsésinek fiókja 

1886-ban Farkas Dániel kérelmezi a gyógyszertár nyitási 

engedélyt, amit a B .. M .. 1888-ban kiad 177588 .. számon .. 1ss 

Farkas a következő évben bérbe adja a patikát Kovács 

Istvánnak, majd 1800-ban Szemák Gyula a gyógyszertár tulajdonosa 

1806-tól Trajtler Zoltán, 1812-től Faludi Rezső, 1820-tól 

Vajna Hugó a tulajdonos. 
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1926-tól az államosításig Szántó Károly a tulajdonos, a 

háború utáni felel6s vezet6 Szrága József .. 

A g.Jógyszertár alapításától 1930-ig a Kossuth út 30-ban 

működött, majd átköltözött az Erzsébet tér 5. sz„ alá .. 

3.09„14 Pilis 

Nagyközség a monori ,járásban, 6 .. 179 magyar és tót lakos 
(1920) '' 186 

Magyar Király gyógyszertár 1827 és 1890 

1826-ban többen is pályáznak patika nyitási engedélyért, 

egyiküket, Vránits Józsefet a megyei f6orvos is támogatja, így 1827. 

június 17-én megkapja a 16616 „ sz. engedélyt..187 

Vránits József - aki korábban bérl6ként igen szorgalmas, 

tehetséges ember volt - Munkácson mint patikatulajdonos tönkrement 

és anyagi cs6dje miatt került Pilisre„ 

Négy évig marad Pilisen, ezalatt megint cs6dbe jut tékozló 

életmódja miatt, felesége panaszlevelet és kérvényt ír a "Tekintetes 

Nemes Vármegyéhez" - hogy árverezzék el a patikát, mert nem tudja 

eltartani öt gyereküket „ ma (Lásd 37. melléklet „ ) Vráni ts végül 

kérvényezi, hogy patikáját áttelepíthesse Tápióbicskére, 1e0 (Lásd 

38 .. melléklet. ) amit 1883-ban megtesz és a gyógyszertár megszünik „ 

1882-ben özveg.J Tolnai Károlyné az albertirsai patika 

tulajdonosa és bérl6je Rákosi Lajos együttesen kérnek fiókPatika 

nyitási engedélyt A 37210/1882. számon meg is kapják, a fiókPatika 

felügyel6je Vagaszky Kázmér lesz .. 

A patika önállóvá 1890 .. november 7-·én lesz a 41785. sz .. 

engedély szerint, amely Rákos Lajos nevére szól.. i00 

Az 1890. október 31-én megejtett patika vizsgálati 

jegyz6könyv megfelel6nek ítéli a gyógyszertárat 1e1 (Lásd 39 .. 

melléklet .. ) 

Színesíti hivatásunk történetét Rákosi Lajos Min6sítvénye 102 

(Lásd 40 .. melléklet. ) 

1899-tol Trajtler Zoltán lesz a bérl6 .. 
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1811-ben Rákosi meghal, örökös híján pályázatot írnak ki a 

patikára 

Hinffner (később Hetényi) Jenő nyeri meg, aki a tulajdonosa 

marad az államosításig. 

A gyógyszertár telephelye 1813-ig a Piac tér, ekkor költözik 

az Ország út 420„ szám alá. 1828-ban bővítették a patikát. 

3.09.15 Nyáregyháza 

Kisközség a monori járásban, 3 .. 372 lakos (1810),.193 

Hungária gyógyszertár 1931 

Nyáregyházán Dusa Ernő 1831-ben nyitotta meg gyógyszertárát a 

Hartyáni út 11 szám alatt .. 

Az államosításig a tulajdonában és a vezetése alatt állott. 

3.09„16 Monor 

Járási, közigazgatási székhely, 11.436 lakos (1810) 194 

Szentháromság gyógyszertár 1836(?) ill 1851 

A gyógyszerészi évkönyvek 1836-ra teszik a monori patika 

alapítását, de a levéltári bejegyzések ezt nem igazolják. 

1851. augusztus 18-án Lukácsy József izsáki patikus kéri, 

hogy áthelyezhesse gyógyszertárát Monorra„ 1ss Az engedély igy szól: 

"Lukácsy József kérésére Izsáki patikáját ugyanazon joggal Monorra 

helyezheti." 

1858-tol Felhauer Sándor, 1866-tól Demtka Szilárd, 1868-tól 

Felföldi Kálmán a gyógyszertár tulajdonosa További 

tulajdonosváltozások: 1810-től Jamnitzky Dénes, 1824-tól Ambrus 

Sándor, 1834-től Kátay S.. István, 1846-tól a fia, Kátay Pál. A 

felelős vezető ekkor Antal József (1871-ig). 

Az 1807. évi tiszti főorvosi összeírás szerint is 1856. az 

alapítás ideje, a Helytartó Tanács 28633 .. engedélyszámán. 10e 
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Rákóczi ;gyógyszertár 1907 

Monor második gyógyszertárát HoitsY Lajos alapította 1807-ben 

a Virág út 17 .. sz .. alatt. 

1810-töl 1839-ben bekövetkezett haláláig dr. Schulmann Bódog 

volt a gyógyszertár tulajdonosa. özvegye 1940-töl Antal Józsefet 

alkalmazza kezelőként, majd Szabó Bélát és Nagy Imrét, végül 1943-

ban bérbe adja Szüts Sándornak .. 

A háború utáni felelős vezető Szélinger Jenő .. 

3.09„17 Gyömrő 

Nagyközség a monori járásban, 4 .. 065 lakos ( 1910) , Török utáni 

település, Starhemberger gróf majd Ráday birtok .. l.97 

Segftö Mária gyógyszertár 1908 

A gyömrői gyógyszertárat Podráhczky István alapította 1908-

ban a Viola út 1. sz .. alatt „ 

1911-töl - 1814-ben bekövetkezett haláláig - Hajász Pál 

tulajdonában van.. özvegye - aki megérte az államosítást - végig 

Székely Jenőt alkalmazta kezelőként .. 

3.09.18 Gomba 

Nagyközség a monori járásban, 2 .. 630 lakos (1910). A 

szomszédos várhegyből római régiségek kerültek elő.l.98 

Hegyáltó gyógyszertár 1926 

A helység gyógyszertárát Márkus Kornél alapította 1826-ban. 

Telephelye a Kossuth tér 14 .. sz.. alatt volt. 

1844-ben bekövetkezett halála után özvegye Józsa Lajos 

Mihályt alkalmazta kezelőként, aki később felel6s vezető lett az 
államosításig 

3„09„19 Alsónémedi 

Nagyközség a dabasi járásban, 4. 190 lakos (1800) i9s 

94 



Magyar Király gyógyszertár 1916 

A Nagyar Ki1·ál.v gyógyszertárat Geiger Károly alapította 1816-

ban .. Telephelye a Megyeri út 2„ sz .. alatt volt.. 

Mivel 1825-ben elhalálozott, özvegye Márkus Kornélt 

alkalmazta kezel6nek, majd 1827-ben eladta Peringer Józsefnek. 

Peringer meghalt a háborúban, a tulajdonjog özvegyére szállt 
az államosításig. 

A háború utáni felel6s vezet6 Wieland Borbála„ 

3.09.20 Bugyj 

Nagyközség az alsó dabasi járásban, 3..462 lakos (1810) 200 

Szent István Kjrály gyógyszertár 1901 

A helység gyógyszertárát Liszkay István gyógyszerész 

alapította 1801-ben a Kossuth Lajos út 48 .. sz .. alatt .. 1837-tol -

halála után - özvegye Bossányi Jen6nek adta bérbe a patikát. 

Bossányi 1846·-ban megvásárolta a tulajdonjogot pályázat 

útján, és itt dolgozott az államosításig. 

3„09.21 ~ 

Nagyközség az alsó dabasi járásban, 4 .. 286 magyar és tót lakos 

(1820). Híres a XIIL századi temploma„ Az eredeti tót lakosok a 

reformáció idején elmagyarosodtak. 201 

Korona gyógyszertár 1887 

El6ször 1882-ben, majd 1884-ben pályáznak Ocsán patika 

nyitási engedélyért A megyei f6orvos Jónás Endre kérelmét 

támogatja, aki megkapja a B„M .. 58117 .. sz .. engedélyét.202 

Jónás a F6 úton nyitja meg gyógyszertárát, melyet 1885-ben 

átruház Lippai öclön nevére .. 

1888-tól Knoblauch Virgil a patika tulajdonosa, kezel6je 

Pribék Imre .. 
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További tulajdonosváltozások: 1800: Gyenge Viktor, 1812: 

Schweitzer E.'Ilil, 1814: Klein Dezső, bérlő,je Farkas István, 1824: 

Kenéz Ferenc, akinek a birtokában marad az államosításig 

3.09„22 Ujhartyán 

Nagyközség az alsó dabasi járásban, 4 .. 774 lakos ( 1820). 203 

Isteni Gondviselés gyógyszertár 1926 

Imreh Jenö eredetileg Kakucson, a szomszéd községben 

alapította gyógyszertárát a Fő utcában. 

1828-ben áttelepült Ujhartyánba, a Fö utca 48 .. sz .. alá, ahol 

vezetése alatt, és tulajdonában maradt a gyógyszertár az 

államosításig. 

3.09.23 Taksony 

Nagyközség a ráckevei járásban, 4 .. 078 német és magyar lakos 
(1820). 204 

Segítö Mária gyógyszertár 1927 

A gyógyszertárat 1827-ben Orosz Ferenc alapította az Erzsébet 

utca 66-ban .. 

Pályázat útján került 1832-ben Béres János tulajdonába, 

akitől 1842-ben Stockinger István vásárolta meg. 

Halála után - 1846-ban - özvegye Kolozs Csabának adta bérbe 

az államosításig. 

3.09.24 Dunaharaszti 

Nagyközség a ráckevei járásban, 3 .. 836 lakos (1810). 205 

Isteni Gondviselés gyógyszertár 1886 

Dunaharaszti község 1883-ban kéri gyógyszertár 

felállítását.zos 1884-ben Thold István kér ide gyógyszertár 

létesítésére engedélyt.207 
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Az engedélyt megkapja 1886-ban az 53433. számon és ebben az 

évben megnyitja patikáját. 2oa 

A gyógyszertár 1890-ben Kollacsek József, egy év múlva Ruzics 

István, 1894-től Liszkai Jenő kezén van„ 

1898-tól Szigetszentmiklóson fiókgyógyszertára van. 

1912-től Deutsch Mihály, 1916-tól Baradlay János dr. a 

tulajdonos .. 

1930-tól Hoffmann Géza és Mór Gyula üzemtársként működteti. A 
háború után Hoffmann Géza az egyedüli tulajdonos az államosításig. 

A gyógyszertár többször változtatta telephelyét, mindig a Fő 

úton: 37-es számról 122-es számra, majd 140-re, illetve 140„ szám 

alá költözött„ 

3. 09 .. 25 Dömsöd 

Nagyközség a dunavecsei járásban, 4..460 lakos (1910). A 

Csepel-szigettel együtt a királyné birtoka volt a XIII.. században. 

Fejér megyéhez is tartozott, majd a Bosnyák család birtoka lett„2os 

Magyar Korona gyógyszertár 1874 

Területileg a Pest-Pilis-Solt-Kiskun vár111egye déli r·észéhez 

tartozik, de valamilyen oknál fogva killlaradt. 

Dömsöd elöljárósága 1874-ben kérvényezte gyógyszertár sürgős 

felállítását ... "s még az őszi es6s sáros idők beállta előtt volna 

kívánatos"2io 

A környező patikák tiltakozása ellenére F6zy Lajos nevére -

akit a község is támogatott - a B .. M„ 1874-ben az 51087 .. számon 

engedélyezi személyi jogú. gyógyszertár felállítását„ 

Az 

jegyz6könyv 

melléklet .. ) 

1875 .. június 

megfelelőnek 

30-án kelt 

minősíti a 

gyógyszertár 

patikát .. 211 

vizsgálati 

(Lásd 41. 

1879-től Bohus József, 1882-től Kónya Ede a dömsödi 

gyógyszertár tulajdonosa. 
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1806-tól - Kónya elhalálozása miatt - özvegye bérbe adja a 

patikát: 1806-tól Bittera Zoltánnak, 1810-tól Kaiser Vilmosnak, 

1814-tól Medveczky Istvánnak .. 

1822-tól dr.. Fri th Nándor, 1824-tól Dávidné dr.. Fatih Olga a 

tulajdonos, akinek bérlóje Szász Mihály. 

1826-tól az államosításig Sós István a tulajdonos. 
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4. A gyógyszertárak gyógyszereJJátási működése 

4„1„ A gyógyszertárak tulajdonviszonyai 

A vizsgált területen voltak szerzetes rendi alapítású illetve 

tulajdonú gyógyszertárak. 

A váci püspökségi székhelyen az Irgalmas rend 1766-ban nyitja 

meg patikáját, és az államosításig tulajdonukban marad, kezel6kkel 

üzemeltetik. 

A Göclöll6 menti Besny6n a Kapucinusok kolostorában indult 

1769-ben Fráter Joachim "magister pharmacia.é' személyével a 

gyógyszerészi tevékenység„ 1780-ban bekövetkezett halála után Fráter 

Berndinus, majd 1802-1813-ig Fráter Fridericus volt a gyógyszerész 

mester és ohi1·m:gi1s. Tevékenységük a gyógyszertár Gödöll6re 

helyezésével megszűnik, ezután reáljogosítvány alapján működött 

tovább.212 

Uradalmi gyógyszertárak nem voltak vizsgált területemen. 

Reáljogú gyógyszertárak a váci, aszódi, szentendrei, 

gödöll6i, soroksári, budafoki, zsámbéki, tápióbicskei, nagymarosi és 

a vörösvári patikák, összesen 10 gyógyszertár. Személyi jogúak 

voltak a többi patikák, összesen 144 gyógyszertár„ 

A gyógyszertárral nem rendelkez6 helységekben a körorvosok 

(számuk összesen 5 f6) B .. M .. engedély alapján kézi gyógyszertárat 

tarthattak .. Erre vonatkozó kérvényekre illetve engedélyek kiadására 

is leltem az Országos Levél tárban. 213. 214, 21s, 21s, 217 (Lásd 42, 43, 

44, 45, 46 .. melléklet .. ) 

összesen 8 fiókgyógyszertár volt vizsgált területemen: az 

ujpesti "Isteni Gondviselé.she.t' 1874-1885-ig, mely önállósulása után 

nevet is változtatott "An.gyal"-ra, Szigetszentmiklóson Dunaharaszti 

fiókja működött 1893-98-ig, Nagykovácsiban a "Boldogasszony' 

gyógyszertár 1929-tol az államosításig Pesthidegkút fiókja, Tinnyén 

fiókgyógyszertár működik 1883-88-ig a zsámbéki "/1agyar Km:·ona" 

tulajdonában; a dunabogdányi "11adom1a" gyógyszertár 1905 és 1907 

között a visegrádi "Remény' fiókja volt; Dunakeszin 

fiókgyógyszertárt tartott 1887-1907 között a fóti "Szent György" 
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patika; Nagykátán 1872-77-ig volt fiókja a tápióbicskei "Negváltó' 

gyógyszertárnak; Tápiószelén 1859-68 között az abonyi "Reménység' 

gyógyszertárnak 
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4 .. 2 .. Gyógyszertár vizsgálatok 

A felkutatott gyógyszertár vizsgálati jegyzőkönyvek azt 

igazolják, hogy a vizsgált területen rendszeresek voltak a 

gyógyszertár vizsgálatok, sőt több patika alapításának pontos 

idejéről is így szereztem tudomást .. 

Az első, latin nyelvű vizsgálati jegyzőkönyv 1753-ból a váci 

Kolb Adám patikáját még csak szűkszavúan "minden szükséges 

gyógyszerrel ellátva és felszerelve találtuk" minősítést kapta 

Caroffolo József városi fizikus szerint .. 21e 

Az ugyanide vonatkozó 1774.. évi vizsgálati jegyzőkönyv már 

sokkal részletesebb, mintegy ötszáz szert ír össze a 

gyógyszertárban, a romlott készítményeket is minősíti: 

... a .. , Frustum Rhebarbara: a termék nedves, korhadt, teljesen 

használhatatlan, kidobták; 

b .. , Gummi ammoniaci: ecetben oldott, megfeketedett, kidobták; 

c .. , Liquor Ferro folatio Tartari: félretenni és átdolgozni, tovább 

vegyíteni; 

d„, Extractum Cortivus Peruviani: pörköl6dött, nem használható 

gyógyításra; 

e. , A szirupoknak nincs meg a kellő tartalllla, ki vannak téve a 

romlásnak, fel kell javítani 

A fentiek szerint intézkedett Glosius Sámuel megyei fizikus 

és Svalla Máté esküdt pesti gyógyszerész.21s 

Az aszódi gyógyszertárral ezid6ben (1753) igen elégedett a 

megyei f6orvos .. 220 

A XVIII .. század végén a szentendrei "Szenth1fromság" patikánál 

is sok hiányosságot talált Márton István megyei fizikus .. 

ennek birtokosa maga elejbe hivatván nemhogy előtte 

megjelent volna, de még illetlen feleletet is adott .. „ és még 

harmadik esztend6ben felfedezett hibáit sem hozta helyre ... „ "221 

Retteg Ferenc megyei fizikus 1785-ben, 8 év múlva már a 

gyógyszereket és a berendezést jobb állapotban találja valamivel, de 

a ház állapotára megjegyzést tesz, megerősítést javaso1.222 
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A gödöll6i 'Nagyru· Ko.t·ona" ~Jógyszertárat u~J3I]csak Retteg 

Ferenc vizsgálta 1816-ban: 

..... Minden az ott rendelt Pesti Patikakönyv szerint ...... el 

készülve légyen, úgy, hogy benne kifogást nem találtam.. "2 23 

Az 1840-ben megvizsgált zsámbéki "Nagyar Koronához' patika 

Schmidt János f6orvos szerint ..... Az anyagtárban valamint az 

ékesített gyógyszertárban található minden féle próba szerek által 

megvizsgált gyógyszerek hibátlanoknak tapasztaltattak .... "224 

A tápióbicskei "J1egváltó' gyógyszertárat 1840-ben 

megvizsgálva a megyei f6orvos az alábbiakat állapítja meg: " .... Mint 

az Anyagtárban, mint magában a sokkal csinosabban elrendezett 

Gyógyszertárban minden féle gyógyszerek vegytani szerek által 

megvizsgálva jóknak és hibátlanoknak tapasztaltattak. Altaljában 

mindenütt a tisztaság és a szorgalom kití'In6 .... "225 

Az ezid6tájt még Hont megyéhez tartozó nagymarosi "Isteni 

Gondviselés' gyógyszertárat 1835-ben Stéger János megyei f6orvos 

vizsgálta meg: 

.. A gyanus szereket zár alatt, a Patikabéli edényeket 

tisztáknak, a mértékeket valódiaknak lenni találtuk.. Minden meg 

próbált Gyógy-szerek kiállván a próbát, meg engedtük a Gyógyszer 

táraknak a Patika megnyitását ... "22s 

A vörösvári "S.zenthároJDságho.t' címzett gyógyszertárat 1842-

ben Schmidt János f6orvos megvizsgálva az alábbiakat rögzíti: 

" ..... Tartalmára nézve megvizsgálván, és azt czélszeríien 

elkészültnek és a szükséges Orvosi szerekkel bőven el látottnak 

tapasztalván, jelenti, hogy azt kinyittatta ..... "227 

A XIX.. század második felében a gyógyszertár vizsgálatokat 

már egységes szempontok, a mai értelemben véve, kérdoiv formájában 

ejtették meg 

Atlagosan húsz kérdést 

tulajdonviszonyoktól kezdve a 

igyekeztek 

személyzet 

megjelenésére, 

megvizsgálni, mely a 

szakképzettségén át a 

a vegyszerek, mérgek, gyógyszertár küls6 és bels6 

súlyok, raktárak, helyiségek 

és az árszabásra terjedt kL 

állapotára, utasításokra, szakkönyvekre 
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Altalános tendenciaként megfigyelhető, hogy a XVIII.. század 

végén és a XIX. század első felében még változó volt a 

gyógyszertárak megitélése, a XIX.. század második felében az általa'll 

ismert gyógyszertárvizsgálatok megnyugtató képet mutatnak, mint ezt 

pL Földvári Mihály Pest-Pilis·-Solt-Kiskun vármegye 1880 .. január 31-

én kelt aliSPáni jelentése is tanusította a belügyminiszternek. 22s 

(Lásd 47. melléklet „) 

A XIX.. század elejétől a jegyzőkönyvek már nyomdai úton 

előkészítve, a határerősség szerinti megkülönböztetés előírásaival, 

a szabálytalanságok esetén teendő intézkedésekkel lettek kibővítve .. 

A rendelkezésre álló és megismert vizsgálati jegyzőkönyvek 

jelentős hiányosságokról men tudósítanak a vizsgált területen a XX. 

század első felében .. 
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4 .. kép 

A Szentlélekről elnevezett gyógyszertár 1813-ból 

(Budapesf, Semmelweis Orvostörténeti Múzewn) 



4.3„ Tárgyi feltételek 

A gyógyszertárak működésének tárgyi feltételeihez három 

lényeges dolog tartozik: a helyiségek, berendezés (bútorzat), 
felszerelés, 

4„3.1„ Helyiségek 

A régebbi gyógyszertárak helyiségeire a korabeli 
gyógyszertári 

például: Vác 
vizsgálatok némelyikében lehet találni utalást, 

"Szentlélelt' gyógyszertár 1815., április: "jó karban 
találtatott"22s 

Szentendre "Szenthárolllság" gyógyszertár 1795: "a házat meg 

kell er6síteni"230 Ugyanitt 1804-ben: ", „ „mivel a régi patika 

helye, , igen alkalmatlan a Szent Endrei Tanács köteles a Földes 

Uraság hírével és tudtával egy jó egészséges és a Patikára alkalmas 

helynek megszerzésére„,, "231 

Gödöll6 

menedékhely"232 

"Nagyar Korona" gyógyszertár: "igen szép 

Tápióbicske "Negvál td' gyógyszertár 1840, : , „ „ az egész 

gyógyszertár már alkalmatosabb és tágasabb helyre által tétetett, a 

hol már a füves tárban alkalmatos padlás és az anyag szereknek e 

czélarányos hely találtatik,, "233 

Nagymaros "Isteni Gondviselés' gyógyszertár: "az ÉPÜlet, a 

mellyben a Patika helyeztetik a piac közepén alkalmatos helyen lévén 

czéljának meg felel, maga a Gyógy-szer'·,tár, tágas, világos terem 

kiils6 tekintetre, a jó rendnek tisztaságnak és csinosságnak jeleit 
mutatta„, , "234 

Vörösvár' ·· Szenthá1·o=ád' gyógyszertár: „ „, ,miután 
gyógyszertári lakás a Gyógyszerek jó állapotban fenntartására 
alkalmatlan"235 

A XIX,, század közepét61 a gyógyszertár vizsgálati 

jegyz6könyvek már kötelez6en vizsgálják a gyógyszertár helyzeti 

állapotát és bútorzatát, a gyógyszerészi műhely állapotát, melyek az 

ismert jegyz6könyvek szerint ezid6t61 már megfelel6ek voltak, 
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Még többet megtudtam a gyógyszertár épületek állagáról és 

eredeti felszerelésér61 az akkori Pest megyei Tanács Gyógyszertári 

KözPontjának kb. 20 évvel ezel6tt végzett felméréséb61, melyben 

kérd6ív formájában ígyekeztek felderíteni a gyógyszertárak múltbani 

állapotát, f6leg az államosítás el6tti id6szakot .. A felmérés 

társszervez6je az MGYT Pest megyei szervezete volt„236 

Ebb61 megállapítható, hogy a megyei patikák zöme vályog 

épület volt, officinával, kamrával, laboratóriummal, pincével, 

padlással rendelkeztek, folyóvíz általában kútról működtetett 

szivattyúval volt megoldva. 
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4.3.2. Berendezések 

A gyógyszertár vizsgálati j egyz6könyvek meglehet6sen 

szűkszavúak a gyógyszertárak berendezésével kapcsolatban. 

A XVIII. század végén, a XIX.. század els6 felében csak 

utalások vannak a berendezés megfelel6ségére (pl. Pilis "}fa,s-yar 

Király' gyógyszertár 1827: " . „ . már az egész patika olly jó rendben 

és a hely körülményihez képest eléggé elkészülve ... "237) 

A XIX.. század közepét61 a 

foglalkoznak a bútorzattal (pl „ 

jegyz6könyvek külön pontban 

Pomáz „ István Királyhoz' 

gyógyszertár 1886 .. július 29.: bútorzat: csinos és rendes23B) 

A tulajdonos anyagi lehet6ségeit61 is nagymértékben függött a 

berendezés milyensége, hiszen a gyönyörű szecessziós officinától 

(Solymár, Szent Margit patika) az egyszerű festett puhafáig 

(Biatorbágy, Magyar Korona gyógyszertár) sokféle változat 

el6fordult, de az egyszemélyes, szerény vidéki patikák zömében az 

utóbbi berendezés volt a gyakoribb. 



5 .. kép 

Besztercebányai patikák mozsarai„ XVIII. sz. 

(Pozsony, Patikamúzeum) 



•:!f··· 

1 
4.3.3. Felszerelések 

A gyógyszertárak felszerelése is az adott kor technikai 

színvonalát tükrözte, fa, üveg, porcelán és kerámia edények 

szolgáltak a gyógyszerek tárolására. 

Ezeket a gyógyszertár vizsgálati jegyz6könyvek ha 

szűkszavúan is - de ellen6rizték és min6sítették.. Kitértek az 

edényzet minémüségére és feliratára (tiszta és olvasható), a 

mérlegek meglétére és biztonságára (szabályszerű vagy sem) a súlyok 

és a kiszolgáltató asztalokhoz tartozó eszközök készletére és az 

edények minémüségére, a gyógyszerkönyvek és utasítások, méreg 

eltartás szabályaira, a szakkönyvekre. (PL űjpest "Isteni 

Gondviselé.she.t' 1881.. november 12. 2 3 8 ) 

Vízdesztilláló készülék volt például a Budakeszi Angyal 

gyógyszertárban, autokláv, pilula kúpönt6 és tinktúra prés általános 

volt a XX„ századi vidéki gyógyszertárakban. 
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6 .. kép. 

Tárolóedények üvegből és porcelánból, 

bor és pergamen lezárással, XVIII. sz. 

(Lipcse, Patikamúzeum) 
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4.4. Személyi feltételek 

A gyógyszertár ellen6rzések fontos szempontja volt mindig is 

a személyi ellátottság vizsgálata, Ugyan többnyire csak tömören, de 

említést tesznek a gyógyszertár tulajdonosának személyér61, 

szakképzettségének keltér61, az alkalmazott gyakornokok, illetve 

segédek nevér61 és szolgálati idejér61 (pL Min6sítvényben 

összegezték a gyógyszerészek korábbi szakmai tevékenységét, mint a 

40, sz,. mellékletben látható Rákos Lajos pilisi gyógyszerész 

esetében), megvizsgálták a gyógyszertár tulajdonos személyes 

tulajdonságait és a gyógyszertár közhírét. Vizsgálták a tulajdonos 

véleményét a személyzet műveltségér61, el6menetelér61, és erkölcsös 

magaviseletér6l, 

A múlt századi gyógyszerészeknek az átlagosnál sokkal 

műveltebbnek kellett lenniük, mint err61 például Szentendre 

Szentháromság gyógyszertára 1840-es vizsgálatában olvashatunk: 

.. , ,melynek tulajdonosa Járó Antal rom, Chat: 28 éves 1838-ban 

neveztetett gyógyszerész mester beszél németül, tótul, rátzul és 
magyarul" z40 

A gyógyszerészek gyakran vállaltak közjogi 

szakírói tevékenységet folytattak, és folyamatosan 

szakmai érdekképviselet létrehozásán .. 

méltóságot, 

fáradoztak 

A gyógyszertárak zömében egy szakképzett személlyel 

(gyógyszerésszel) üzemeltek, alkalmazott gyógyszerészt csak a 

nagyforgalmú patikák (űjpest, Kispest, Vác, Szentendre, stb.) tudtak 

tartani, 
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A megyében mfiködö kiemelkedö gyógyszerészek: 

A vizsgált tetületen müködö sok kiváló gyógyszerész dinasztia 

(pl. Szucsánszky család Zsámbékon, Varságh Zoltán dr .. Budakeszin -

aki doktorátusát 'Analytikai tanulmányok a cyanhidrogén 

meghatározásáról" írta, és Rozsnyai pályadíjat nyert vele 

termékeny szakíró is volt; a Gyógyszerési Hetilapban 606 cikke 

jelent meg) működött .. 

Deér Endre dr, az aszódi patika bérl6je volt 1880-1898 

között. Az egyetemen Than Károly, Eötvös Lóránd és Balogh Kálmán 

voltak a tanárai. Doktorátusát Than Károly mellett készítette "Az 

arzén kimutatásának módszereir61" 1886-ban ,. Pár éves breslaui 

tanulmányútja után Budapesten dolgozik gyógyszertárban, majd nevére, 

özv.. Kornitzkyné aszódi patikájában lesz felel6s vezet6 ,. A 

kisvároska egészségügye rohamos fej 16désnek indul, bérelt földjén 

mákot termeszt, ópiumot állít el6, melynek morfium tartalmát is 

meghatározza. 

Gyermekei közül ödön és Endre is gyógyszerészi pályára lép. 

Érdekes irodalmi munkásságot fejt ki aszódi tartózkodása alatt. A 

III. Magyar Gyógyszerkönyv szerkeszt6bizottságának és az Országos 

Egészségügyi Tanács tagja, a Gyógyszerészeti Testület elnöke.241 

Az I „ világháború utáni nyomorúságos években a gyógyszerészi 

pálya felemelése céljából mozgalmat indít Gyógyszerésztudományi 

Társaság alapítására és az Egyetem professzorainak és gyakorló 

gyógyszerészeknek bevonásával ezt megvalósította 242 

A csepeli Angyal gyógyszertár megalapítója és néhány évig 

tulajdonosa volt dr., Bársony Elemér, az ismert gyógyszerésztörténeti 

szakíró, aki Baradlay Jánossal együtt megírta a MGYE felkérésére a 

Magyarországi gyógyszerészet története c.. kétkötetes nagy munkát, 

mely 1830-ban jelent meg 

Az újpesti Szent István gyógyszertár megalapítója Szerényi 

Vincze, aki hosszú ideig az Országos Gyógyszerész Egylet 1. 

járásának alelnöke 

Az erzsébeti Victo.ria gyógyszertár megalapítója és 
évtizedekig tulajdonosa dr.. Andriska Viktor 1838-ban Jakabházy 
Zsigmond emlékérmet kapott kiemelkecl6 munkásságáért .. 243 
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4.5„ Gyógyszerellátó tevékenység 

A vizsgálati jegyzőkönyvek Pest-Pilis-Solt-Xiskun északi 

kerületében a XIX. század közepétől komolyabb hiányosságokat nem 

állapítottak meg, 

A jegyzőkönyvek kötelezően vizsgálták és minősítették az 

előírt gyógyszerek, kémszerek és eszközök meglétét és minőségét, 

eltartásukat, az esetleges titkos szereket, a vények kezelését, a 

hatáserősség szerinti elkülönítést, a szakkönyvek gyűjteményét, a 

taxák betartását és a laboratóriumi könyvek vezetését „ Igen 

részletesen olvasható ez a soroksári Szent Antal alapításakor 

megtartott gyógyszertár vizsgálat jegyzőkönyvében, 1903. október 15-
én. 244 

A gyógyszerészek maguk is figyelték a környezetükben 

létesítendő űj patikák felállítására beadott kérvényeket, és 

általában igyekeztek megakadályozni konkurens gyógyszertár 

beindulását (pL : váci Irgalmasok; táPióbicskei patíka alapítása 

elleni tiltakozás Zsámbékról, pomázi gyógyszertár felállításának 

ellenzése Szentendréről stb ,, ) , mivel ez megélhetésüket 

veszélyeztette volna .. 

A gyógyszertárak többsége szerény megélhetést, szolid polgári 

jólétet biztosított, vagyont szerezni belőle nem lehetett,, 

összegezve megállapítható, hogy a vizsgált terület tárgyi és 

személyi feltételei a kor és az előírások színvonalának megfelelőek 

voltak, a gyógyszerellátó tevékenység zavartalannak minősült,. 
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Befeiezés 

1. A disszertációs munka eredményei 

Munkám eredményét a következ6kben látom: 

LOL Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye északi kerületében az 

els6 gyógyszertár egy Duna menti átkel6hellyel rendelkező, 

keresked6k és kézművesek által lakott gyorsan fej 16d6 püspöki 

székhelyen, Vácott alakult 1753-ban.. A további gyógyszertárak 

mez6városban (Aszód 1755-60 között, és Gödöll6 1769) illetve ismét 

Duna menti településen keletkeztek C Szentendre 1788). 

L02. A vizsgált id6szakban a gyógyszertárak kett6s szerepet 

töltöttek be: egészségügyi és gazdasági feladataik voltak. Ezen 

kett6sség szerencsés egybeesése tudta csak biztosítani a hálózat 

kialakulását. 

1. 03 .. A vizsgált terület hálózatának fej 16désében három f6 

szakaszt lehet elkülöníteni: 

I. A gyógyszerészet megjelenése 1753-1790 .. 

IL A lassú fej 16dés szakasza 1791-1880 .. 

III. A változó, de gyorsuló fejl6dés 1881-1950 .. 

1. 04 .. Határozott összefüggést állapítottam meg a 

gyógyszertárak adott helyen történ6 megjelenése és a helységek 

nagysága, illetve az adott terület népsűrűsége között. 

Pest-Pilis-Solt-Kiskun déli kerülete, illetve Fejér és Tolna 

megyékkel összehasonlítva megállapítható, hogy a hálózat 

kialakulásának fej 16dését a szabadságharc leverése utáni 

abszolutizmus megállította, és csak 1880 után vált nagyobb számban 

lehet6vé gyógyszertárak alapítása. 

Az els6 világháború utáni megtorpanás rövidebb volt .. 

1. 05 .. A gyógyszerészi hivatástudat, etíkus magatartás és 

szaktudás általános volt.. Társadalmi helyzetüket döntően anyagi 

erejük határozta meg. 

Az értelmiségi szerepet dönt6en befolyásolta az 1876.. évi 

XIV .. Közegészségügyi Törvény. 
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1. 06 .. A személyi ellátottságot és az oktatási tevékenységet 

dönt6en a jövedelmez6ség határozta meg. Többségüket a kisebb 

jövedelem és a t6keszegénység jellemezte, csak a na.,,cryobb 

településéken volt mód segédszemélyzet tartására„ 

1. 07. Közegészségügyi jellegüket a kor színvonalának 

megfelel6 felszereltségük, személyi és tárgyi feltételei biztosítani 

tudták. 

1. 08. A gyógyszerellátási tevékenységük a t6keszegénység és a 

magas követelmények ellenére megfelel6 volt .. 

LOB .. Az irodalomban tévesen szerepl6 gyógyszertár alapítási 

évszámokat levéltári adatok alátámasztásával helyesbítettem (pl. 

Vác, Aszód, Szentendre, Gödöll6, Pilis, Monor, stb.) .. 

1. 10 .. Pest-Pilis-Salt-Kiskun vármegye északi kerülete több 

kiváló tudóst, szakírót, közéleti személyiséget adott a 

gyógyszerészi társadalomnak (pl. Szerényi Vince, dr .. Bársony Elemér, 

dr. Deér Endre, dr. Varságh Zoltán). 

L lL összességében feltártam és bemutattam a Pest-Pilis

Solt-Kiskun vármegye északi kerületében a gyógyszerészet 

megjelenését és fejlődését 1753-tól 1850-ig„ Ez összesen 154 

gyógyszertár adatainak bemutatását .jelentette 
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Összefoglalás 

A gyógyszerészet mai gondjainak megértéséhez szükséges hazai 

történetének ismerete.. Munkámmal Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye 

északi kerületének vizsgálatával ehhez kívántam hozzájárulni, annál 

is inkább, mert a megye déli kerületének hasonló feldolgozása 1884-

ben megtörtént, és teljes képet csak most kaphatunk a történelmi 

Magyarország legnagyobb és központi fekvésű vármegyéjéről. 

L, Kutatásaimat a Pest megyei Levéltárban, az Országos 

Széchenyi Könyvtárban, az Országos Levéltárban, az Orvostörténeti 

Könyvtárban, az Ernyey Gyógyszerésztörténeti Könyvtárban és a Pest 

megyei Gyógyszertári Központ Gyűjteményében végeztem. 

2., A szakirányú kutatások megkezdése előtt a vizsgált megye 

közigazgatási és közegészségügyi fej 16dését írtam le 1950-ig 

3., Felkutattam azokat a helyi gazdasági, társadalmi és 

közegészségügyi viszonyokat, melyek a gyógyszertári hálózat 

kronológiai kialakulásában szerepet játszottak 

4. , A gyógyszertári hálózat elemzését településenkéni 

csoportosításban (négy megyei jogú város, öt járás és egyéb 

területek) végeztem összesen 154 gyógyszertár adatait dolgoztam 

fel .. 

5. , Gyógyszerellátó és egyéb szakmai tevékenységeiket 

ellenőrzéseikről felvett hatósági jegyzőkönyvek alapján vizsgáltam, 

végigkísérve tárgyi és személyi feltételeik változását is. 

6., Elemzéseim során megállapítottam: 

6. 1 A gyógyszertári hálózat kialakulásában három szakasz 

különíthető el: 

I. szakasz: A gyógyszerészet megjelenése 1753-1790 

IL szakasz: A lassú fejlődés szakasza 1791-1880 

III. szakasz: A változó, de gyorsuló fejlődés 1891-1950 
Ezeket összevetettem a déli kerület és más vármegyék hasonló 
adataival is .. 

6 .. 2. A vizsgált gyógyszertáraknál egyar·ánt fellelhető az 

egészségügyi és a vállalkozási, gazdasági jelleg. 
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Mint egészségügyi intézmények, betegcentrikusok voltak. 

A településen belüli elhelyezkedésük a f6utakon, az orvosok 

közelében is ezt bizonyítják. Az egészségnevel6 munkájuk is jelentos 

volt .. Vállalkozói ,jellegi.ikre szintén belterületi elhelyezkedésük és 

rentábilitásra való törekvésük jellemzo. 

6. 3 .. Múködésüket és felszereltségüket vizsgálva 

megállapítottam, hogy az anyagi lehetoségek fü&,"'Vényében, de a kor 

követelményeinek mindenben megfelelve végezték gyógyszerellátó 

tevékenységüket. Kifogás mindössze néhány esetben fordult el6, az is 

csak a XVIII.. század végén, a XIX.. század els6 felében. Az 1876-os 

XIV.. Közegészségügyi Törvény nem adott módot a további 

visszaélésekre. 

6. 4 .. Felfedeztem néhány, az irodalomban tévesen szereplo 

gyógyszertál- alapítási id6pontot, és a levéltári adatokkal 

bizonyítva módosítottam ezeket (pl. Vác, Aszód, Szentendre, Pilis, 

Monor, stb .. ) . 

6. 5. Munkám során a gyógyszerügyi szervezés-tudomány 

kategóriáit, felosztási rendszerét és kutatási módszereit 

alkalmaztam .. A megismert adatokat táblázatokban foglaltam össze és 

grafikonokkal is ábrázoltam .. Az összehasonlításra alkalmas adatokat 

összevetettem Pest-Pilis-Solt-Kiskun déli kerületénel{ hasonló 

adataival .. 

Munkámmal ugyan a múltat kutattam, de a tanulságok 

elemzésével hivatásunk jöv6jét kívántam szolgálni .. 
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Hálás köszönetemet fejezem ki 

Dr .. Vincze Zoltán 

egyetemi tanár úrnak, hogy intézetében lehetővé tette munkám 
elvégzését, 

és dr. Zalai Károly 

egyetemi tanár· úrnak, aki munkámat önzetlen segítségével és 

kezdeményezésével elindította, folyamatosan figyelemmel kisérte, és 
tanácsaival támogatta. 

Köszönettel tartozom a Parma Patika Gyógyszerellátó Vállalat 
részéről kapott támogatásért 

Nagy Varjas Mátyás 

gyógyszerész kollágának, és az Ernyey Gyógyszerésztörténeti 
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Az igényes kivitelezésű gépelés Horváth Zoltánt dicséri. 
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Irodalom és forrás adatok 
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2 .. Révai Nagy Lexikon. Révai Testvérek Irodalmi Intézete Rt. 

Budapest 1911, 16 .. kötet, 372-373 .. oldal .. 
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49 .. Gyógyszerészi zsebnaptárak 1913-34-ig 

50 .. Révai Lexikon 5 .. kötet, 52 .. oldal.. 

51 Révai Lexikon 17 .. kötet, 593 .. oldal. 

52 .. Országos Levéltár K-·150 IV .. 7 .. 10251 szám 1893 .. 

53 .. Révai Lexikon 18. kötet, 398. oldal.. 

54 .. Révai Lexikon 1. kötet, 301. oldal .. 

55. Révai Lexikon 4 .. kötet, 22. oldal. 

56 .. Tétény-Promontor. Budapest XXII. kerületének története. 

Főszerk .. : Joó Ernő .. Budapest, 1970 .. 

57 .. Révai Lexikon 14 .. kötet, 243. oldal. 

58 Révai Lexikon 18 .. kötet, 411-412 .. oldal.. 

59 .. PPSVm Pestm. Lev. vegyes IV-411-d-1907 

60 .. Révai Lexikon 4 .. kötet, 28 .. oldal .. 
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6L Országos Levéltár K-150 IV .. -7 16156/1871 

62 .. Révai Lexikon 3 .. kötet, 272. oldal. 

63. Országos Levéltár K-150 IV-7 4724/1880 

64. Révai Lexikon 15. kötet, 251 oldal .. 

65 .. Pest megyei Tanács Gyógyszertári Központ Irattár 

66 .. Révai Lexikon 18 .. kötet, 728 . oldal .. 

67 .. Pest m .. Levéltár .. IV .. 3 .. C. 1-2112 1825 

68 .. Pest m .. Levéltár jk-IV 3 .. C .. 3085/1825 

68 .. Országos Levéltár film C 66 .. tétel 3 .. No. 560 1842 

70 .. Révai Lexikon 17. kötet, 513 .. oldal .. 

71. PPSVm Levéltár nemesi közgyűlés IV-3 CJK 4 72 .. sz. 1781 

72 .. Országos Levéltár Dep .. San. C 66 1484 sz.. 1785 

73 .. PPSVm IV 3 e 1682 sz.. 1804 

74 .. Országos Levéltár film C .. 66 .. No. 560 sz .. 1842 

75 .. Révai Lexikon 4 .. kötet, 27. oldal .. 

76 .. Révai Lexikon 15. kötet, 368 .. oldal. 

77 .. Révai Lexikon 14 .. kötet, 227 .. oldal.. 

78 .. Révai Lexikon 17. kötet, 14 .. oldal. 

78 .. Dr. Jablonkai István Helytörténeti Gyűjtemény. Adatok a solymári 

gyógyszertár történetéhez. 1886 5 .. old .. 

80 .. előző mü 7 .. old .. 

81. előző mű 8 .. old. 

82 .. Révai Lexikon 15. kötet, 455 .. oldal .. 

83. Országos Levéltár C 66 F 5 P 84 841 sz .. 1841 

84. Pest m. Levéltár PPSVm nemesi közgy jkv IV .. 3 .. -C 6666 1842 

85 .. Pest m .. Levéltár PPSVm nemesi közgy jkv. IV .. 3 .. -C 4182 1843 

811. Révai Lexikon 15. kötet, 454 .. oldal.. 
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82L Révai Lexikon 18 .. kötet, 28L oldal. 

831. Országos Levéltár K-150 IV-7 .. 54261 1890 

84L Révai Lexikon 15 .. kötet, 455 .. oldal .. 

85L Révai Lexikon 2 .. kötet, 797 .. oldal.. 

86. Révai Lexikon 4. kötet, 27. oldal.. 

87 .. Révai Lexikon 15. kötet, 570. oldal. 

88 .. Pest m. Levéltár PPSVm nemesi közgy jkv IV .. 3 .. -C 1837 

88. Révai Lexikon 19 .. kötet, 380 .. oldal.. 

90. Bártfai- Szabó: Régi oklevelek 384. 574. sz .. 

9L Országos Levéltár K-150 IV-7 .. 60201 1885 

92 .. Révai Lexikon 6 .. kötet, 34 .. oldal .. 

83 .. Révai Lexikon 17. kötet, 802 .. oldal.. 

94 .. Révai Lexikon 18 .. kötet, 683 .. oldal.. 

95 .. Sápi V. : Vác története Szentendre 1883 .. 103-106. old. 

96. Pest m .. Levéltár PPSVm nemesi közgy. IV .. 1. -D 31-1 473 .. 1753 

87. Karcsú A. : Vác története VIII .. 24L old .. Vác 1880 

98. Pest m .. Levéltár PPSVm nemesi közgy iratok IV. 1.-D eü .. 

összeírás 1766/67 

99. Országos Levéltár C 37 Dep. San .. Lad. Fasc. 32 .. Nr .. 47 1774 

100 .. Országos Levéltár C 37 Dep San. Lad.. Fasc. 32 .. Nr .. 27 1774 

lOL Országos Levél tár C 37. Dep San.. Lad.. Fasc .. 32 .. Nr. 22 1774 

102.. Pest m .. Levéltár PPSVm nemesi közgy. 22 jkv. 3483 .. 1813 

103 .. Pest m .. Levéltár PPSVm nemesi közgy 22 jkv. 1804 .. 1815 

104 .. Karcsú A .. : Vác története VIII. 246 260 .. old .. 1880 

105 .. Országos Levél tár film C szekció 66 Nr .. 560 1840 

106 .. Baradlay- Bársony: idézett mű I kötet 224. old. 

107 .. Vác városi Levéltár irg rend .. ir. 1764-1825 Nr. lL 1856 
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108 .. Baradlay- Bársony: idézett míl. L kötet 224 .. old. és 

gyógyszerészi évkönyvek 1832-1950-·ig 

108„ Révai Lexikon 18 .. kötet, 684 .. oldal. 

110 .. Révai Lexikon 1 .. kötet, 71. oldal. 

111 .. Országos Levéltár K-150 IV-7. 56568/1887 

112 .. PPSVm Vegyes IV-411-D-1807 

113 .. Révai Lexikon 8 .. kötet, 308 .. oldal. 

114. Révai Lexikon 18. kötet, 158. oldal. 

115. Révai Lexikon 17 .. kötet, 137. oldal .. 

116 .. Révai Lexikon 8 .. kötet, 660 .. oldal .. 

117 .. Révai Lexikon 6 .. kötet, 37 .. oldal .. 

118 .. Pest m. Levéltár PPSVm Vegyes IV-411 D 1807 

118 .. Révai Lexikon L kötet, 258 .. oldal .. 

120. Révai Lexikon 7 .. kötet, 717 .. oldal. 

121. Országos Levéltár Abszolutizmus D. 102 .. K .. 8 .. T .. 23. 11226 1851 

122. Révai Lexikon 15 .. kötet, 375. oldal .. 

123. Révai Lexikon 5 .. kötet, 161. oldal .. 

124 .. Révai Lexikon 16 .. kötet, 504. oldal .. 

125. Révai Lexikon lL kötet, 706 .. oldal .. 

126. Révai Lexikon 5. kötet, 227. oldal .. 

127. Révai Lexikon 16 .. kötet, 588 .. oldal.. 

128 .. Révai Lexikon 13. kötet, 488. oldal. 

128 .. Révai Lexikon 16. kötet, 58 .. oldal.. 

130 .. Révai Lexikon 16 .. kötet, 58 .. oldal. 

131. Révai Lexikon 16. kötet, 57. oldal. 

132 .. Révai Lexikon 16 .. kötet, 57. oldal .. 

133. Révai Lexikon 15 .. kötet, 275. oldal. 
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134 .. Pest m .. Levéltár PPSVm nemesi közgy jkv. 2858/1 4325 1838 

135 .. Országos Levél tár Dep San.. 66 .. T .. 3 .. Nr .. 560 .. sz.. 1842 

136 .. Statthalt Abt .. Ofen D .. 122 .. 1016 .. 8275. 1860 

137 .. Révai Lexikon 13 .. kötet, 121 oldal .. 

138 .. Révai Lexikon 10 .. kötet, 664 .. oldal .. 

139 .. Pest m .. Levéltár PPSVm Vegyes ir. gyógyszertárak IV-411-D-1907 

140 .. Révai Lexikon 8. kötet, 66 .. oldal .. 

141 Pest Megyei Tanács Gyógyszertári Központ Könyvtár dr .. Feketéné 

Bán Ilona: Emlékek a gödöllői gyógyszertárak történetéből a 

Kiegyezéstől az államosításig 4 .. old .. 

142 .. Pest m .. Levéltár PPSVm nemesi közgy. jkv. IV. 3.-C 1609-9 .. sz. 

1829 

143. Országos Levéltár Dep. San .. C 66 Nr .. 5 .. 20290. sz.. 1773-1842 

144 „ Országos Levéltár Dep. San.. C 66 T. 3. Nr .. 560 .. 1842 

145 .. Országos Levéltár K-150 IV-7 22718 sz .. 1879 

146. Révai Lexikon 2 .. kötet, 205 .. oldal. 

147„ Pest m .. Levéltár PPSVm Közig. id6sz .. lajstr L IV .. 1-D 31 .. 

1345 .. 1767 dr .. Lengyel Júlia fordítása. 

148. Pest m .. Levéltár PPSVm nemesi közgy jkv IV .. 3 .. -C/1 2389 1818 

149„ Pest m .. Levéltár PPSVm nemesi közgy jkv IV .. 3 .. -C/1 878 1835 

150. Országos Levél tár Dep. San.. C 66 Nr .. 560 T .. 3. 1842 

151. Országos Levéltár Statthalt Abt. D .. 122. 8545 sz .. 28106 sz„ 

1859 

152 „ Révai Lexikon 10 .. kötet, 44 .. oldal. 

153 .. Révai Lexikon 18 .. kötet, 523 .. oldal .. 

154 .. Pest m .. Levéltár PPSVm Vegyes IV 411-D 1907 

155 .. Révai Lexikon 18 .. kötet, 740 .. oldal .. 
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156. Révai Lexikon 18 .. kötet, 728 .. oldal .. 

157. Révai Lexikon 15. kötet, 375. oldal .. 

158 .. Révai Lexikon 17. kötet, 44 .. oldal. 

158 .. Országos Levéltár K-150 IV-7 .. 12848 70518/86 

160. Országos Levéltár K-150 IV-7 105688 1803 

161. Országos Levéltár K-150 IV-7 486 .. 26/1822 

162 .. Révai Lexikon 14 .. kötet, 226 .. oldal.. 

163 .. Országos Levéltár K-150 IV-7 8880 .. 1876 

164. Révai Lexikon 17 .. kötet, 525. oldal .. 

165. Révai Lexikon 11 kötet, 788 .. oldal. 

166 .. Országos Levéltár K-150 IV-7 2283/1885 

167 .. Révai Lexikon 17. kötet, 855 .. oldal .. 

168 .. Révai Lexikon 17 .. kötet, 854 .. oldal. 

168 .. Pest m. Levéltár PPSVm nemesi közgy jkv. 1-3362 1832 

170 .. Pest m .. Levéltár PPSVm nemesi közgy. jkv 4715. 1833 

171 Pest m .. Levéltár PPSVm IV .. 3„-C 324 1838 

172. Országos Levéltár film C 66 .. tétel 3 No .. 560 1840 

173 .. Pest m .. Levéltár Vegyes ir .. IV-411-D 1807 

174 .. Révai Lexikon 17 .. kötet, 584 .. oldal .. 

175. Pest m .. Levéltár Vegyes ir .. IV-411-D 1807 

176. Révai Lexikon 17 .. kötet, 855 .. oldal .. 

177 .. Révai Lexikon 17 .. kötet, 855 .. oldal. 

178 .. Nagykátai Szolgabírói Hivatal 3083/1858 

178. Révai Lexikon 17. kötet, 855 .. oldal. 

180 .. Révai Lexikon 18 .. kötet, 824 .. oldal. 

181 Révai Lexikon 18 .. kötet, 608 .. oldal. 

182 .. Révai Lexikon 18 .. kötet, 103. oldal.. 
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183 .. Országos Levéltár K-150 IV-7 63605 1893 

184. Révai Lexikon 18. kötet, 671.. oldal.. 

185 .. Országos Levéltár K-150 IV-7 12055.19119/1896 

186 .. Révai Lexikon 15 .. kötet, 454 .. oldal .. 

187. Pest m .. Levéltár IV-3-C PPSVm nemesi közgy. ír. 1-2640 1826 

188„ Pest m .. Levéltár IV-3-C PPSVm nemesi közgy. ír .. 1-3390 .. 1829 

189 .. Pest m .. Levél tár IV-3-C PPSVm nemesi közgy „ ír. 1-3362 .. 1831 

190. Országos Levéltár K-150 IV-7 23555 1894 

191.. Országos Levéltár K-150 IV-7 23555 1890 

192 .. Országos Levél tár K-150 IV-7 23555 1889 

193. Révai Lexikon 14 .. kötet, 576 .. oldal. 

194 .. Révai Lexikon 13 .. kötet, 868 .. oldal.. 

195 .. Országos Levéltár film D 102 .. K 4 T 13 .. 12591..1851 

196 .. PPSVm Vegyes ír .. IV-7-D 1907 

197. Révai Lexikon 9 .. kötet, 206 .. oldal„ 

198 .. Révai Lexikon 8 .. kötet, 616 .. oldal .. 

199 .. Révai Lexikon l.. kötet, 487. oldal.. 

200 .. Révai Lexikon 4 .. kötet, 91.. oldal .. 

201.. Révai Lexikon 14 .. kötet, 639 .. oldal.. 

202 .. Országos Levéltár K-150 IV-7 61427 1895 

203. Révai Lexikon 18 .. kötet, 603 .. oldal.. 

204 .. Révai Lexikon 17. kötet, 814 .. oldal.. 

205 .. Révai Lexikon 6 .. kötet, 36„ oldal. 

206 .. Országos Levéltár K-150 IV-7 4036 .. 1883 

207 .. Országos Levéltár K-150 IV-7 50626 1884 

208 .. PPSVm Vegyes IV-411-0-1907 

209 .. Révai Lexikon 5 .. kötet, 717 .. oldal.. 
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210 .. Országos Levéltár K-150 IV-7 34860/1875 

211. Országos Levéltár K-150 IV-7 34806/1875 

212 .. dr. Berente Iván: Tanulmányok Gödöll6 és környékének 

történetéb61 1940 .. 36-37 .. oldal 

213 .. Országos Levéltár Kiegyezés K-150 IV-7 .. 7008/1881 

214. Országos Levéltár Kiegyezés K-150 IV-7„ 9050/1881 

215 .. Országos Levéltár Kiegyezés K-150 IV-7 .. 10408/1881 

216 .. Országos Levéltár Kiegyezés K-150 IV-7 .. 23322/1881 

217 .. Országos Levéltár Kiegyezés K-150 IV-7„ 24298/1881 

218 .. Pest megyei Levéltár PPSVm Nemesi Közgyűlés IV-1-D-31-1-473-

1753 

219 .. Országos Levéltár C.. 37 .. Dep. San.. had.. Fasc .. 32 .. Nr. 27 .. 1774 .. 

220 .. Pest megyei Levéltár PPSVm Közig, id6sz .. lajstr. I.. IV .. I-tl-31-

1345 1767 

221. Pest megyei Levéltár PPSV Nemesi Közgyűlés IV-3--C jk. 472 .. 1791 

222 .. Országos Levéltár Dep. San .. 1773-1842. C 66 ir .. 1484 .. sz .. 1785 

223. Országos Levéltár Dep San .. C 66„ No .. 5 .. 20280 sz .. 1773-1842 

224 .. Országos Levéltár film C 66 .. Tétel 3 No.. 560 „ 1842 

225 .. Országos Levéltár film C 66 .. Tétel 3 No. 560 .. 1840 

226 .. Országos Levéltár Dep San .. C 66 2686 1835 

227 .. Pest megyei Levél tár PPSVm Nemesi Közgyűlés j k IV-3-C 

6666 .. 1842 

228. Országos Levéltár Kiegyezés K-150. IV-7 .. 8087/1880 

228 .. Pest megyei Levéltár PPSVm 22 .. jk 1804 .. 1815 

230 .. Országos Levéltár Dep. San .. 1753-1842 .. C 66 ir .. 1484 sz. 1785 

év 

231. Pest megyei Levéltár PPSVm IV 3-C 1682 .. sz. 1804 
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232 .. Pest megyei Levéltár PPSVm. Nemesi Közgyűlés jk. IV-3-C 2353 

sz .. 1816 

233 .. Országos Levéltár film. C 66 tétel 3 No. 560 1840 

234. Országos Levéltár Dep. San.. C 66 .. 2686 .. 1835 

235 .. Pest megyei Levéltár PPSVm Nemesi Közgyűlés jk IV-3-C 4182 .. 

1843 

236 .. MGYT Pest megyei Szervezete és Pest megyei Tanács Gyógyszertári 

Központja: Felmérés a megyei gyógyszertárak állapotáról és 

alapításokról a jelenkori id6pontig. Bp. 1874 .. Pest megyei 

Tanács Gyógysz .. Közp .. Könyvtára 

237 .. Országos Levéltár Dep San.. C 66 F5 .. 17814 .. 1827 

238 .. Országos Levéltár Kiegyezés K-150-IV-7 1886-53474 

238. Országos Levéltár Kiegyezés K-150-IV-7 1881 

240. Országos Levéltár Dep San .. 1773-1842 C 66 560 sz .. 1842 

24L Wéber D.: Magyar Gyógyszerésztud Társ .. Értesít6je. 1938 

242 .. Dr .. Zalai Károly: A Magyar Gyógyszerészeti Társaság 50 éve 

(1824-1874) Budapest, 1874 .. 2 .. old .. 

243.. Dr .. Zalai Károly: A Magyar Gyógyszerészeti Társaság 50 éve 

(1924-1874) Budapest, 1974 .. 50 .. old .. 

244 .. Országos Levé 1 tár K-166--G-66-1823 
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36 Második resz 

Is.mm! ugyanez év július 25-én kelt 30.256. "zámú he!ytadótanáosi 
rendefotek, de !kÜllönösen az utóbbi rendelet mellékleteként leadott 
gyógyszertárvizsgálati jegyzőkönyv érdekes bepillantást enged a 
gyógyszerészet és a gyógyszertárak aklkori helyzetére. 

Fordítás. 
7995. 

Pest szabad királyi városnak! 

Hog)~ a jövőben a gyógyszerészek mtit1'dennemű csalásatna:k: 
és hibáinak megfelelően el ej e vétetlles•ék, őfelsége !egkegyelme
eebben elhatározni méltóztatott, hogy 

Először: Az egyetemen a költségek ne kíméltessenek, hogy 
egy gyógyszerész tökéletesen kiképeztessék. 

Másodszor: A gyógyszerészeknek, akik nem tudják magukat 
egész éven át az egyetemen fönntartani, hanem csak magánkol!é
gmmokat akarnak hallgatni, ezek lrutogatása csak nyáron legyen 
\ehetővé téve, mikor is alkalom van a P0s•ten már létesített (vagy 
helyreállított: hergestellt) botanikai kertben velük a nekik oly 

..µ szükséges növény-ismeretet megszereztetni. m . . . . :;d Harmadszor: Egyetlen .gyógyszertár-vásárlás se lehessen érve-
'ID nyes, ha a vevő mar előzőleg me,g nem tanulta az ezen mester
;:::! ségb.ez szükséges összes tudományokat és azokból meg nem vizs
~ gaztatott. Mé~ \kevesbbé alkalmazható azonban ily gyógyszcresz 

valamely hatósag által főnökkent, v.agy egy özvegy által provi
M zorlként. 

Negyedszer: A gyógyszer'tárvizsgálati jelentések kimerítően 
emlékezzenek meg mmden egye& darabról, amely előfordul éspe
dig a mellékelt mmta szerint s ecélból mmden helyhatóság által 
írnok bocsátandó rendelkezésre, a:kmek a helyszínén minden to!.1-
bamondassék; a vizsgálatot pedig a tnövényitanban nem járatos or
vos eszközölni jogosítva ne legyen. 

ötödször: Minden vegyi készítmény minden egyes esetben a 
gegéd s ha a gyógyszerész ilyennel nem rendelkezik, - ·amennyi
ben lehetséges s egyébként is van helyben orvos, annak jelenlété· 
ben készíttessék el. 

Hatodszor: Az 1770. évi .egeszségügy1 szabályzatban (Sanitilts
Normale) a gyógyszerészek csalásait.a és hibáira megállapított 
pénzbüntetése'ken l:;ívül azon besúgóknak, akik a gyógyszertárnk 
csalásai miatt ,helyt~llónak talált följelentést tesznek, rnmden <>Sel
ben egy a feljelentés jelentőségéhez mért jutalom fog adatni és 
mmthogy előfordul, ho.gy a gyógyszerészek összebeszélnek, hogy 
besúgót sehol sem vesznek alkalmazásba, az ilyen emberek egy
előre biztosib>rtdók, hogy nevük szigorúan titokban fog 'tartatni; 
egyidejűleg pedig intézkedések teendők, hogy, amennyiben a be' 
súgók esetleg szükségessé válandó szembesítésénél ismeretessé vál
nának, ~zeke~. na' a hibásnak tallált gyógyszerész feljelentésük 
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i!)azoltsága miatt elbocsataná, ismét mmdein további nélkül 52oJ.
:gálatba fogadni köteles legyen s egyáltalán egyetlen gyógyszerész 
se legyen jogosítva ilyen e.mbert a tett feljeientés miatt kizárni. 

Hetedszer: A gyógyszerészek 'kötelezendők az 1779-ben kÖZ· 
:zétett gyógyszer-árszabály poo.tosabb betartása érdekében a ki
·szolgáfü>tott gyógyszerek áráruak a vényen való feltüntetésére. 

Nyolcadszor: Különösen szem előtt tartandó a bécsi gyógyszer
..súly es erre az előírt gyógyszertár-vizsgálatnál lkiillönös súly far· 
dítandó. · 

Kilencedszer: AMiál elrettentőbb példaként másokra nézve, 
különös figyelem fordítandó arra, hogy egy gyógyszerésznek leg
kisebb csalása esetén IS e1lene \kímélert nélkül gyógyszertáranak 
bezárása rendeltessék el. 

Tizedszer: Es ezért mindazon gyógyszer.ész-segédeknek, akik 
sz.abályszerűetU letett vizsga után kepessé.geiket beigazolták és vál
lalkoznak a !közönséget v1lódi gyógyszerekkel a megáMapított ár
swbály mellett ellátrn, minden nehezség és akadály nélkül a gyógy
szertár-állítá,s. engedélyeztessék. 

Tizenegyedszer: Az errefelé meg nagyon divatban levő szo
.kás, hogy a gyógyszerészektől az. orvosok új.évi ajándékO'kat fo
gadnak el, ezennel minden további nélkül beszüntettetik s ezért 
úgy az ajándékozó, mmt az ajándékozott mmden tekmtet nélkül 
a legerélyesebb büntetéssel •ujtandók. 

Ha.gy pedig ezen Iegr,nagasabb rendelet mindazoknak, akiket 
illet, tudomasara jusson, a varos1 tanacs a következőkre tartozik 
figyelemmel lenni: 1. Ez a szabályzat pontonként közhírré teendő. 
.2. Ivlinden eszközzel a közönség tudomáss 1ára hozandó. 3. ~1inden 
díjszabásban reszesülő megyei,. va.gy városi orvosnak és mindazok
kal, n:kik végrehajtását ellenönzrn különösebben \kötelesek, egy 
hitel09 másolati példányban közlendő. Végül 4. A városi gylilckezö
és más nyilYános helyeken mindenki tudósítására kifüggesztendő. 
.Széchenyi Sándor s. ik. A magyar királyi helytartótanácsból, Budán, 
1786 február 21-én. Keöfejő György s. \k. 

30.256. Noha a f. é. februar 2H:n 7995. szám ala.tt a gyógy· 
·szerészeik hibáinak és csalásain.ak jövöbeni mega,kadályozása vé
·g.ett általánosan közzétett legmagasabb szabályzat-e1lhatározáshoz 
·me,glehetősen jó minta csatoltatott, mely sze~in:t .a gyógyszertár
vizsgálati jelentések ;Szerkesztendők vo 1lnának. f\1.inthogy ez a po
·zsonyi városi orvos Lumnitzer által [-cészíte-tt minta, az ezen or· 
·szágbeli orvosi fakultás nyilatkozata szermt valamivel rövidebb 
formáb'm és legmaga.sabb helyen is elfogadtatott, ennélfogva azt 
ezennel idecsatolva közöljük_ a városi tanáccsal, ,mivei is az ottani 
'hivatalos orvos !köteleztessék gyógyszertári vizsgálati je1lentéseit 
jövőben kizárólag ezen előíráis szerint szerkeszteni meg. Budán, 
:1786 július 25. \ 
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Jelentés. 

Az „„o\rany Griff" gyógyszertárnak 1785. f.ebruar 21-én n1cgcJ
tett vizsgálatáról. Pozsony szabad királyi város tekintetes Tana
csánaik: megkeresbs•ere alulírottak a tekintetes Tarnícs által e cél
ból ·kiküldött tanácsos, von Koller úr ielenlétében a neYezctt 
gyógyszertárat, mel:y _a 129. szamú h~zban .a Sattler-utca S:.lrkan 
van, váratlanul meg1átogatti.Ik. „-\nnak tulajdonosa K0Chn1eister 
Kristóf úr azt szülemek eilha·lálozása után örökösödés útján sze
rezte meg. l\liután látogatásunk okát vele !közöltük, 1..:érdést intéz
tün:k hozzá oklevele iránt; ilyennel .azonban nem rendelkezett cs 
es ahelyett egy dispensaciót (felmentvény?) mutatott fel a gyógya
szati vizsQa al-01, amelve;t a k1rá1v1 helytartós:ígtól .2„ városi tan:.lCS 
útján 17Ú szeptembe; 6-iki kelettel kapott. Gyógyszerészeti szak
könyvekből a következők voltak meg: 

1. Dispensatörmm Viennense Bécs 1744 
2. Pharmacopoea Austriaco-provmcia1is Bécs 1775 

t Már új kiadás van, amely javítva és pótlásokkal ellátva, en
:;;j nek elébe helyezendő. 
:!!l 3. Taxa Posomensis Pozsony 1745 
(ij 4. Taxa Viennensis Bécs. 
S A minden jól berendezett gyógyszertárban annyira szükscgcs. 

defektkönyv (hiánykönyv) itt egyitltalán nincsen. Minthogy a 
N- gyóg~1szcrtárat v1zsgáló orv-as csak ebböl következtethet a -gyűf!y.szcr 

korára, ha ugyanis olyan !k:észíttetctt - Kochmc1ster úr .komolyan 
felszólítatott arra, hogy a jövőben ily könyvet vezessen_ Seg~d 
kettő v.an a gyógyszertárban. 

1. Jvla3erszky János, besztercebányai szüle,tésí.í 22 cvcs; a mes
terség.e! Selmecen tanulta, ugyanott \Vinterlich Ferdinandnál sza
badult és tanulólevéllel elátt.atott. 

2. Zachariás Mihály, Nagyszebenből, Erdélyben; Jelenleg úton 
távol van. 

Dobai Sá1nue·l, pozsonyi, csak egy hó:nap óta inas. 
Az üzem maga elég tágas, világos, szár.az és jól be-rendezett, a 

nevek is a dobozokon és fiókokon olvasható íra:s:sal írva. A facto~ 
bozOik tiszták es nem szuvasak. A culkornedvek. üvegekben őriz
tetnek óndobozokban, melyek csak díszül szolgálnak. Ugyan
úgy a főzött olajak is óndobozokban tartatnak, de nem üvegben,. 
vagy más agyagedényben, hanem magában az ónban, ami a gyógy
szeréSlznek ettől kezdve megtiltatott azzal a felvilágosítással, hogy 
mindennemű olai üvegben, vagy jó mázú agya.gedényben tar.tandó, 
melyet tetszese szermt tehe.t azután az óndobozba. Ez az elővi
gyázatosság a sajtolt mandulaolajnál annál szükségesebb, mert „. 
zsíros olaJ feloldja az ónban rejlő ólmot, mely azután belsőleg be
véve, különböző be:tegsiégeket okozhat. A fiókok meglehetősen 
tisztáknak es porme<nteseknek találtattak. 

A laboratórium közvetlenül a gyógyszertár mellett jól bolto-
~ ... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

• 

Realjogu gyogyszertáraJ.::: 3:J 

zott, világos, el Yan lá!Ya jól elhelyezett kéménnyel. A kisebb 
üstök többnyire· rézből Yanna.k, a desztilláló üst rézből, dc jól 
óno~va, egyik szintén cgeszen hc.lyescin ónsüYeggel ellátva. Rctor
ták és n13.s, .a vegyészeti munkák11oz szükséges üveg~ Cs agyag
edények vannak. 

.i\ 1nérgc.ket nen1 tartják lk.ülön szekrénybe zárva. J\1ercurius 
vitae, pr.aec1pitatus ruber és albus, antimon-máj -és üveg a töpbi 
porok lkiizött voltak, amelyek betűsorban állanak. Az Euphor
bium " Gummaták között állott. Jl'lindezeiknek külön helyet beren
c.1ezn1 és azokat soha többé másil..: készítmenyek lközé nem állítani 
elrendelte.tett. Az arzeinik:um ugyan külön helyen volt .az .anyag
kamra egyik sarkában. m1nthogy azonban minden elővigyázat da
cára nagyon·káros téYedé& történhet, a legnyomait6kosabban meg
hagyatott Kochme1ster úrnak, hogy azt úgy zárja el, hogy rajta 
kívül sen;k1 se férhessen hozzá, ez alkalomrnal cn1lékcztetvc lett 
a Jegmagasabb parancsra is, hogy büntetés terhe mellett ne adjon 
cl mérget olyannak, ak1 nem hozna bizonyítványt vala1nely ur· 
vastól. 

~.\z erős illatú anya.goka:t, mint ambra, cibct, bisamot ugyan
azon szekrenvckben toláltuk, ahol a !kivonatok tartatnak. Mint
hogy utóbbiak az előbbiektől az erős su.got átveszik, ezáltal a 
be'tegckn~k nagyon kellemetlenné válnak; eJrendelteitett teh:.í t, 
hogy azokat rögtön távolítsák el. 

l\.z orvosi növénvek p.adlása jól rendezett, elég levegővel és 
vilúgossággal is birnak:, túzvész ellen .azonban n1incs mcgóva. A nö
venyck, virágok és gyökerek jól YO]tak iS!Z{lrÍtva és bírtak .a rájuk 
Jellemző illattal. I-lcrba 1\lntrica·r1ae már kissé ré,ginck látszott. 
R.adix és Flores Arnic~e jók voltak; -azonban a növ6ny ·az Inula
faJ egyik neméből v.alóna'k látszott; Kochmcister úr azzal védeke
zett, hogy mindenkor ebben a nemben !.L>'.apja Bécsből. Pozsony 
körül ez a hasznos növény. nem terem. 

Egy nem mértébdó Javaslat itl helyén valónak látszik: a na
ponkénti tapasztalat mutatja, hogy .a gyógyszerészek alkalmnzot
taikk.~l -együtt nagyon kevés növenytudománnyal rendelkeznek és 
nmcsenek abban a helyzetben, hogy ·a növenyeket, virágokat és 
gyökereket,melyeket vasarolnak, helyese<n ítéljék meg, hogy tény
leg .azok-e, amelyek elő vannak irva? következőleg csak a füves
asszonyok csekély ismereteiben kenytelenek bízm. Ezen a baion 
egy Herb-arium vivummal lehet segften1, ha ugyanis minden gyógy
tárban ezek az officmális növenyek szárukkal, leveleikkel és virag
iukkal selyempapír !között jó! szárítottan őríztetnének; mínthogy 
Ös9zehasonlítás utján a gyógyszerész ez esetben könnyen felismer
heti, hogy a me.gvásárlandó növény ugyanaz-e mely a dispensato
riumban elő van írva. 

A szekrények, medyekben a növ.ényeket őrzik, fedeleikkei 
jól ~e vannak zárva. minthogy azonban ennek dacára .a fedél ré
sein át a por be;uthat és a növén)rt elszenn)·ezheti, elrendeltetett~ 
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M,k1r.Belügym1niszter. 

Száin: 235,300/193,Z 
XIV. 

Másolat.-

· Hi v, sz ,18363/193? 
1 

TáriJ: a "Kigyó"-hoz oirr.zett rákos
szentmihályi gyógyszertár Vasváry 
Béláról Reiter. Rózsa bpesti l~kos
ra való átruházása„-

Pest-Pilis-Sol t ... Kiskun vármegye Alispánjának, 

Budapest.-

Vasváry Béla ráko19szentinihályi és Reiter Rózsa buda• 
pesti lakós oklevelés gyógis:~erészmestereknek közös kérelme f'ol. ytán 
az 1876.évi xrv.t.o. 131. lj,-a alapján megengedem, hoey a "J'iryGhoz 
oimzett !!ákosszentmihályi gyógyszertár személy~s üzleti jogosít-
ványa, Vasváry Béláról Rei tar Rózsa okleveles 'gyógys:terészmester

re átruháztassék oly kikötéssel, hogy az átvevő köteles lesz a lé
tesi tendó gyógyszerészi nyug!lij- és segélyalapra a később kiadan
dó általános jogszabályban meghatározott járulé~ot fizetni.-

Erről a nélkül5zhető 1J;atok visszaküldése mel lE tt to
vábbi eljárás végett értesitem.- ~~ · 

Budapest,1937.évi januius hó 16.-án.-
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A miniszter be 1-y ett: 
Johan s,k, 

államtitkár.-

T"'1-
: __ · t 



_._. ... 
e ... ~ 



'' 

30. melléklet 



" 

31.. melléklet 

/ 

--4,.,,,,., .A--fj··. 

!]~ .(.,d.,/. ,/?~ 
~ 



32 .. melléklet 



.. 
' 11-

Pe.<;t-Pilis-Solt-Kiskun várniegye alíspán,jától . 
• • • • • • • • • • • • , •••• 1 •• ,, • ''"'' '"'"' ''"'"' •• ''"'' '"'";·~~·"· '~"' • „„ •••••• ,, .•.• „ ••••••••.•••• ,.„ •••••••••••••• 1 •• 

. ,,. -· 

3:'3 .. melléklet 
' ~. 

Nagyméltóságú 

M. kir. :E!~~~p-yminister Úr! 
t.i ' 

I 
I 



__ ...,_ _______________________ ,._, ____ _ 

34, melléklet 

IJw -:#th lt111wk..-

'' 

1. A gyógyszertár czime: 
Felállitnsának ideje: 
Jogának természete: 
A reáljog mikor, ki által s mily szám 

alatt lett elismerve P 
A személyes jog mikor, ki által és mily 

szám alatt ]of!ll!,ngedélyezve? 
Mikor és mily szám alatt a n1ostani 

tulajdonosra ruházva~ 

2 A tulajdonos neve: 

3. A gy6gyszel'tárt vezetőnek min6sége: 
Tulajdonos, bérlő vagy gondnok-e? 
Neve: 
Akadémiai foka: ' 
Okleveles gyógyszerészmesterr'é lett, 

hol és mikor? 
Kitöltötte-e a szabályszerü segédi szol

gálati időt? 

4 A gyógyszertár helye: 
Városrész, utcza, házszám: 

5 A gyógyszertár okleveles segódoinek 
nevei: 

Okleveleik kelte: 
Mióta működnek ezen gyógyszertárban? 

G A?. oklovél nélküli segédek nevei: . 
Gyakornoki vizsgájuk kelte: · 
oÍióta mfiküdnek ezon gyógyszertárban: 

~~~.,,-",;' es, község. ____ , 
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7. A gyakornokok nevei! 
Szabályszerü volt-e felvételük 1 
Megvan-e a felvételökre vonatkozó köz-
jegyzői szerződés? ' ! 

Jó sikerrel végezték-e a gymnasium 
hat osztályátP 

Miótn vannak itt s meddig tartoznak 
gyakornoki minlíségben itt maradni? 

Hószesülnek-e kellő oktatásban? 
Képzettségük megfelel-e az eltöltött 

idllnek? 

R A gyógyszertári helyiség berendezése: 
A butorzat és az edények min6sége: 
A fölirntok olvashatósúgn: 
A gyógyszerészeti műhely min6sége 

és felszerelése: 
A mérlegek pontossága: 

9 Mcgvannak·e n magyar gyógyszer
könyvben elllirt gyógyszerek, kém
szerek és eszközök? 

Azok mennyisége és min6sége: 

10 A vegyi gyógyszerek a gyógyszerkönyv· 
bon felsorolt azonossági, tisztasági 
és törnénységi kémléseket kifogás
talanul szolgáltatják-e? A fajsuly, 
oldási viszonyok és a forrpont meg
felelnek-e a követelményeknek? 

Vegyileg melyek lettek megvizsgálva? 
Mely vegyi készítmények vitettek el 

gynnus voltuknál fogva utólagos meg„ 
vizsgáltatás végett? 

11. Az ugynevezett gyógyszeres készítmé
nyek - praeparata ·- tennészet- és 
vegytani sajátságai olyanok-e, a 
minőket a gJógyszerkönyv ír elő? 

Eltartilsuk szabályszerŰ··e? 
Mnga a gJ6gyszerész készitette-e azo·· 

knt? s ha nen1, honnan szerezte be? 
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12 Ta1t-o titkos szereket? 
Az esetleg találtak névszel'int meg
emlitendők: 

13. A hivatalos és nem hivatalos sebészi 
kötsze1ek elta1·tása és csomagolása 
megfelel-e az antisepsis követelmé
nyének: 

14 

15 

16 

17. 

18. 

Megvannak-e védve portól és esetleg 
más fe1tözést6l? 

A nem hivatalos szerek megfelelnek-e 
a gyógyszerkönyvben foglalt általá·· 
nos szabályoknak? 

A legnagyobb adagok vényezése meg 
van-e jelölve az illetö edényeken? 

El vannak-e különitve ugy a gyógy-
szertárban, mint a raktárban kézi 
eladásra engedélyezett szerek a !-·lel 
jelzettektől? 

A gyógyszerkönyvben H-tel jelzett 
szerek kell6leg elzátt külön holyon 
tartatnak-e? 

A !t-tel jelzett szerek- kezelésére 
vannak-e külön üveg, por·cze1lán-
készletek és törlők rendelkezésre? 

A gyógyszertári raktár, pincze és padlás 
állapota, az ott levlS szerek mennyi-
sége, minösége és gondozása: 

Ezon helyen el vannak· e különítve a 
Hel jelölt gyógyszerek a többiektől? 

Az óvenkint felfrissítendő növényi 
gyógyszerek tényleg be lettek-e új-
ból szerezve? 
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! !1 Megvannak-e a szükséges szakkönyvek, 
a hivatalos gyógyszerkönyv és 1 ár
szabvány, a gyógyszerészetre VQnnt
kozó törvények és rendeletek gyÜj
teménye? 

~O Betartatik-e pontosan az árszabvány? 
A nyilvános alapok terhére rendelt 

vények taxálva vannak-e? 

i 1. A méregkönyv rendben van-e? 
A méregvények vannak·· e másol vn n 

mér'egkönyvben? 

22 Hcndben vezettetik-e a hiányok eW
jegyzése,a defectu!'aés alaboratorium
könyv? 

28 /\. vizsgálat er_edményo különös tekin
tettel a gyógyszel"tár kezelésére és 
személyzetére : 

24 A talált szabálycllenességek esetén 
tett intézkedések: 

Kelt 
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