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Bevezetés 

1./ A disszertációs munka célja es indokolása 

Disszertációs mun.l;:ám célja bemutatni Sopron es 

az egykori. Sopron vármegye gyógysz erészetének megj e·-

lenését, nyomon követni. a gyógyszertári. hál.ózat ki.-

alakulásánal~ és fejlődésének folyamatát az első gyogy-

szertár alapításától a gyógyszertárak 1950-ben bekö

vetkezett állami tulaj d.on ba vételéig. 

Sopron gyúgyszerészetének múl.tj ~val többen fog

lalkoztak. J<Xtékes adatokat ciolgozott fel. Koritsánszky 

Ottó, Házi. Jenő, csatl~ai. Endre, IIalmai. János. AmiJ{or 

az értel,;:ezés anyagát feldolgoztam, részben az i.s volt 

a. célon1, 11ogy az emlí.·tett szerzŐl\: aö.atai ·t egyeztessen1, 

a helyenlcént mu·ta:tkozó e.lle11tmondásol\.ra fén·yt derít-· 

sek. Emellett szándékom volt Sopron vá.rosa mellett a 

vármegye teljes múltjának fe.ldo1gozása. 

A feldolgozás tárgyául kutatási 1el1etőségeimen 

túl azért választottam Sopron vármegyét, mert földraj-

zi helyzeténél ior;c,"Va ·-· határszéli megye - és történel·-· 

mi fejlődését tekintve egyike volt az orszag 1egjelen-

tősebb megyéinek. • 

A téma megválasztásmál jelentős az a körülmény, 

hog:r a g·yóg~/DZel"t~:ri 11á.1.ózat; f0j.lődéscit l..:ét egymástó.l 

e:ltérü 1-cö zi.gazga t é.si egysége11 viz sgá.ll1atom. Sopro11, Kis·-

r.:iarton, l{uszt a szaOad l~irályi. "T{árosokra, Sopron vármegye 
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többi települése pedig a mezővárosokra jellemző fejlődést 

mutatj 21,. önálló vi.zsgá1atukat szükségessé teszi. a gaz-

das ági„ társad.almi, egészségügyi. fej lődésifü:ben és az 

elért fejlettségi színvop.alukban mutatkozó különbség. 

Disszertációs munkámat rövid történeti átteki.ntés 

után a XVI. századtól kezdem, ekkorra Sopron az ország 
• 

egyik leggazdagabb városa. A 150 éves török uralom, 

mely az ország jelentős részét sújtotta, ha a megyét 

nem is, de Sopron városát megkímé.lte. Erre az időszak-

ra esik az első gyógyszerészi. emlék felbukkanása, al(kor, 

amikor az országban is csak elvétve találunk utalást 

patikusokra. Két évszázaddal később, a :b.'YIII. század 

végére, mikor még nincs az ország minden megyéjében 

gyógyszertár, Sopron vá.rosában már négy patika szol

gálja az egészségügyet. 

2./ A disszertációs munka ki tűzött feladatai 

Az egészségügy fejlődése csak a település fejlő-

désével párhuzamosan vizsgálható, a gyógyszerészet sem 

íejlőd11et közegéből ki.szakítva, fejlődése vi.szont visz-· 

szahat a társadalomra, amely .létrehozta.,,,.., 

Első feladatomnak tekintettem Sopron vo.rmegye 

k
•• ' t' ••• L' ·~' ., 'tt < • L' 'L ozJ..gazga as·-·torveneveneic a e1c1.nuesev. 

Vizsgálom Sopron és a megye gyógyszertári hálóza-

tának kialakulását, fejlődését, a gyógyszertárak törté-· 

neté·t alapí.tásuk, terül.e·ti. e:lhelyezkedésük, a lcoi""szalcra 

jellemző j ogadományozási rendszer szempontjából. 

Feladatomnak tekintettem statisztikai módszerrel 
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elemezni a gyógyszertári hálózat d.inami.zmusát. 

Vizsgálom a megye területén lévő, gyógyszertárak 

elsősorban a soproni gyógyszertárak - szakmai műkö

dését és gyógyszerellátó tevékenységét. 

Foglalkozom továbbá a gyógyszerészek érdekkép

viseletével, a gyógyszerészek reformtörekvéseive1. 

3./ A disszertációs munlca _ _E!.ódsE'._~re 

A választott téma jellege megköveteli, hogy az 

egészségügyi. szervezés- és történelemtudomáffy mÓd·

szereit alkalmazzam. A történeti kutatás során a 

fellelhető elsődleges forrásként a .levéltári és irat

tári. dolcumentumokkal, másodlagos forrásként irodalmi 

adatokkal igyekszem feltárni a gyógyszerészet meg

jelenését és fejlődését meghatározó körü.lményeket. 

Az eredmények egységes szempontok szerinti elem-·· 

zését és szintetizálását a szervezéstudomány módsze

reivel végeztem. A feldolgozás szerves részét képe

zik a táblázatok és az ábrák, melyek az értékelés 

eredményét szemléletessé teszik. 
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.JRODA It'l!l R.DSZ 
• 

Sopron vármegye történeti vázlata a vármegye kö zigaz: . 

. ga~á~i_ha~áltozásainal1: figyelembe vételével 

Amikor a magyarok a x. század elején megkezdték 

annak a területnek a megszállását, ame1yen később Sop

ron vármegye kialakult, a gyeren lakott vi.déken avaro-

kat és szlávokat találtak /1/. 

A magyarok az első .letelepedési hullám id. ej én nem 

szállt,;1, meg a későbbi Sopron megye egész területét. 

Az országhatár a Kapuvárt .wvővel összekötő vonal volt, 

az attól nyugatra eső területeket védelmi szempontból 

el1enőrzésiik alatt tartották. A Xl. század végén a ma-

gyar települések már elérték a JJJ.jta folyót, s akkor 

szükségessé vált az új királyi. vármegye megszervezese, 

melynek központja Sopron lett /2/. 

Az államalapításnak természetes következménye 

volt, hogy a nemzetségi szervezet helyébe a területi 

szervezet, a királyi vármegye .lépett•, I. I stvoÓn a sopro·

ni várispánságot I.I .Konrád német császár legyőzése után 

/1038/ szervezte. A megye területén három jelentős ki-· 
""' 

rályi vár alakult ki. .Legi ontosa bb volt a soproni., a 

másik kettőnek, a .Locsmándinak és a rábakö zi.nek /Kapu

vár/ várispá.'1.sága nem képezett külön vármegyét; a sop

roni várrendszerhez tartoztak, felál1í.tásukat határvé-

delmi fontossáf,ruknak köszönhették /3/. 
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soprOj_1. 11aö.á.sza·ti es lce.reslcedel.n1i. fontossé.ga j e·-

1194-ben Bécsúj iielyt megalapította / 4/. 

sopro11, a ~ITI. szá.zad. v~egere kia1.aku.l.t mezőváros, 

tul2j d.orJ:éppen a fa.1.u és a \rá.ros 

között. 11. ·terr1el.és el.sősorba.n rnezőgazdasci.gi je.1.1.egű 

volt, kézművesei. iőképr·en a helyi. szLU:ségleteket elé-

·-· ]3ecs es Po-· 

zson:f l,~özelsége ·- fon·tos pi.acl1el~i ~lett /5/. 

ll 
„ ' . „ „ 1 l „ ..J_.. „ „ 

vagyai ... 01"sz2.g 11yug201 reszene.::c e .11e111eveseaese a . 
• 

}J.II. sz2.zad. vége fel.é h:ezdőd.ött, amilco:c az éllinség, 

j [~v~-n.yolc es gazcia s 2.si. "'rá:l to zásolc é.:1·tal s·J_j tot·t· Néu1et-· 

o:csz ágból i.ger1 sol:an I'·1agyarorsz éig n;yuga·t.i. vidél-cére 

l<:ö .1 t;ö zl-:ö cl teli::. 

A tatá:cj ÓTÓ.s ici.ej én /1241-·42/ Dabenberg Frigyes 

osz't;ré..l'i: herces :cöv.i.ö. ideig tnegszé.1.1.ts .. s_opron-c is, de 

1·\r •. Bé1.a a tat;2.rolc l-:i vo11ul(;isa utci11 1.lj bÓl. -vi sszavívte.. azt 

l.2t;3~ban. 1273·-"b<::m r:1.ottokár cseh kLcály foglalja el 

'"rul,; 0 róve'•i ·0 ""ro"L 0 "l.1.-'u·•C:n 1re·- 00 e1--e+ \ri+t ::::.. :.....1-1 .._.. -'.: u. VL-v .:.:il,,,o U .• Vcw. .:„ Z.vD .:l.. u _._v magava.l, 

1276-ig llat3.lmában tartotta. Sopron lakosság2 a sorai.bál 

el.re..bol.t 1~ezesel~ el.lc11ére 1.276·--bn11 ö111'cé11t n1ef;:r1y.i.tja }~a-

-0„-_.0 s·op-_eon+: ~,0·10'::::-('ó::•J_-n:::-: 1 ,..- ll1 ~:::-é:~".,-~;,rJ.... ;,...:ve··!-·t:-:::. ~ ~ - v .1 ... - 0 - .... '-" ........ ti. v.'-''-'o'-'t.: 1,, .l:'-• ..1.. V e v. rneg;/ei.sp{n 

jo~{L1atósága al.ól, vá:t„osi. ra11gra en1e.l.te /7 /. 

Sopron öné'.llósulásával egyi.dejúleg alapvető vs.l.to-· 
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elején a feudális anarchia virágkoró.ban, a ki.rályi 

várbirtokol' eladományozásával a királyi. vármegye is 

bomlásnak ináult. A nagy-birtokosok többsége a megye 

ti rész~ben letel.epült nemzets~gek közül a veszké-

nyie1'::, osli.al-c, majd a vel.ük rol-~onsáGba kerülő l{a11i.·-· 

zsaial{ erne1J.cecitek ki és ju·tottak orsz2.gos szerephez. 

A X:iII. szszad végén a lürilyi virmegyét felv2.ltó 

szágszerte fo.l;yó k·J.zdeln18ber1 alal"Cul.t 1-ci. SoprOil mesye 
• 

el.ső nera esi. l{Ö zgyi.Ilés e :1278-· b&n \ro1.t /8 /. 

~.;_ v{t.rosi ranc;r2 en1el.éssel. Jcerrnészet~·esen a .keres-

kedelem is gyors fejl6désnek indult. 1291-ben a király 

a sopr·oni po.lg::ir·o}::at az orsz2~G teriil.eté11 iel.r;iente·tte 

-- , O• t' l'l , , 1 t e. v~.oiize es a. o .• Abbaii. a a1ertel-c-ben, 8.í1ogy eme. ked.et 

Soprorinal{, mi.11·t b.c..t~.rv·{'"rosnal<: a j el.e11tősége, D~CY r1őtt 

l;i ke:ceskeci.elme a üelyi. keretekből, s vált orszc;,gos 

j ele11tőségJ.vé /9/. 
So:pr011 -v2_l"OS j ele11tőségét t~áro1y l~Óbert i.S ki.eri1eli, 

i1e\rezi és [,1e::;erősíti régi 1civálts{gait. 'Nagy 19.jos elő-· 

ször l.'344-·0er1, ~i12Lj ci. 1377·--oe11 -é.j '"oól. 86Y orsz 6.gos vás é.r·~· 

tart~.2i jocot, zsi;lnond király Iedig 1402-ben irumeg-

Í el ruházott 



nyolc város között Sopron i.s szerepel, ezzel Sopron 

az ún. szabad királyi. városok sorába /liberta et regi.a 

ci.vitas/ emelkedett /10/. 

Az 1330-as évekt61 1439-ig eltelt szaz ev alatt 
• 

tovább szélesedett a fö1dmüve1és, f6leg a sző16múve·-

1.~s, de erre az ~vszizadra az i.parosodás gyors előre-

halaci.isa nyomja rá bélyegét • 

.A l.s..1coss2..g sz2...rná:nal~ emel.l{edése a ki.rályoknalc 

több ízben /1360, 1366, 1368, 1399, 1412/ kiadott tele-

pítési pátenseive1 függ össze, amely a csehorszégból, 

.Ausztriábó.l vagy másl-101man ·te1epedőkne1-: külö11böző en·-

gedményeJ.cet biztosított /11/. Az állandó bevándorlással 

a ZIV. század mssodi.k felében a németek kerültek túl-

'l - ;·101 su. y oa . c 1 • 

zsi.grno11d uralltod&sánnlc lJ.:tolsó, azaz a JCV. száze.d 

első ~vtized~ben Sopron jelentősen megerdsödött anya-

gil.ag. A század. fo:lyarnán tnegszűnil<. a n1ezőgazdasigi ·ter-· 

melés túlsúlya. Je1ent6sen meggyorsult az i.par fejl6-

dése, rni.vel. az ip2.ri. raur1ke..tne0osz·tás előrel1aladt. i1 ke-

reskedelem fejlődése a helyi. piac fejl6dését mozdította 

e.lő. AZ .iparosok gaz 1:12.sci..si. rnegoszl.2.ss ·t ~ad.al.rni ü..iff e-

renci.ál.ód~s·t is creö.1nén~{ezet·t. Alci.i~' cé.hekbe szerveződ-

ben /13/. 

A habsburgi. Albert ki.rály /1437-39/ lial2lS.t lcövet6 

·oel villongások idején Albert özvegye, a 31 éves .Brzsé·-
·-- --··-

-o e t sop.::con·t el.zálogosította ?ri.g;yes német cs2.sz2.r:nak 
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és osztrák hercegnek, Sopron osztrák fennhatóság alá 

1-::erült 1441-·ben, ahonnét iiátyás király 23 év múlva, 

1464-ben szabadította í el. Ltmenetileg Sopron még két 

í.zben kerül osztrák fennhatóság alá: fiátyás i1alála 

osztrák főherceg hadai tartották megszállva, J-;ik azon-

ban rövidesen kivonu1tai-::, 

Hátyás király az 1456-ban kelt oklevelével az or·-

szt.gos vásirok szárn~i't i1égyre emelte. Iiaga i"látyás ki.-

rály 1482. dec. 28·-·tól 1483 februárjáig tartózkodott 

a v3.rosban, a si.rl-;:3.ny·-házban /14/. 

A nacybirtokOf30k po1.i.tikai. magatarté.sc: a megye 

életére is hatással vol.-t. A F.tu11yadi. prá·tyással. szemben 

III.:Fri.gyest kir2.11yá választó nagyurak között ott vol-

tal·;:: a i<..ani. zsai.ak i.s, e1u1e1c követli:.eztében hossza Ob idő-· 

re elveszett J;-raknÓ és Kismarton vára is /15/. 

A középkori Sopron felvehette a versenyt a kora-

beli európai. v:'.:rosokltal, A szellemi élet is fejlettnek 

mo11d.l1ató. llegerősödött a ~világi ér·tel.mi.ség is. A "bécsi 

egyetemet a.lapításától /1365/ 1541·-ig több mint 80 

. ""' sopror1i di.ék 1.~·togat·ta. A 111agyar n;yelv i.smerete a nérne·-

tek túlsúlyba i-::erülése ellenére i.s ,e1engeunetetlen kö·

vetel.r1énye volt a soproni po1c;{r műveltségénel-:: /16/, 

Jopron sol1&.sem ju·tott törölc l-cézre, tnégis e korbeli. 

törtér1eltnéne1~ clön·tő vál:tozSsai. a töröl-~ölc rna;~yarországi. 
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- , l ural.mc.va . össze /17 /. A török \/-esz é1.y kori·-· 

ban 2.. vclrmegyo nen1cssét;e l-:ül.ö11böző }1ely--eket tartott;a 

..L" ' •• 1 , 1 , ge11, .i:1er vosze11·"Gmll< oson. Nemesn:er 1651 óta vol.t a megye 

{J.land.Ó széki1elye, melyet 1786---oan Sopronba történő 

visszalcerül.éséig tnegőrzö·t·t /1.8/. 

fon·tos történel.mi esetnén~yr.1.el\. ..-rol.t szí11l1el.y·e. 1605·- -nen 
' 

nocske.i. 11a.ö.ai. ~-iét; 11éte11 kercsztü:l ost:romol.·tSJ.;: a vá.-

rost, OS..r· solc lc9.rt olcoz·talc, e1.fog1.all'1i nen1 tud·t2k. 

1619. nov. 30---án Sopron önként meghódolt Bethlen Gábor 

előtt, alö r.1ásíél évig uralma alatt tartotta a vi-

rost /19/. 

A iozsonyban uralkodó pestis mi.att TI.Ferdinánd 

'1~.., ... o·.-,„ l,~-oen ·~-arLo . .i...:... o-n~z~c~··y·i1·-1e'~···\... l ~ Ul -·~ v U l> Lr -'- 0 ~GLJ, · i..l l> 
Sopronban. Először 

l.622·-·De11, rnel.y al.lca1.orn1nal J?erdinénd. fclesését, :Sl.eo·-· 

n1ásod.sz or 1.625-

-óe:r'l, s. 11a:cma.dilc orszé.ggyűl.és -· r11el.yen a bécsi udvar 

is résztve·tt -· 1634„ nov. 30·-·tÓl . .1655„ febr. 1.5-·i.g 

J ' .L. ' „ ... „ - t „ ,,., „ l car~-co·L.·c. Len'2/eges vegzesel<e az orszs.ggyl1 . .LeSe.1.t i1e1n 

' ' , . - "~ ~ - "b' ' .ilOZ"ta..1~, i.n..Ke..oo a H:.orrt oi. 

újítotti.k fel és erősítették meg /20/. 

ltöz·Jl. e. i1émetl.al:ta réoze11 feltvő Ki.stnarton és i\u_szt 

e:ne:lltecl t ek ki. i-~i. srnar·ton 16 48- ba11, i\.US z·t 1.681.--· ben a 

emellte6-ett. Tö.bb G!ező-
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vfu>os es község -· Kapuvár, .Gövő, J{ábatamási. ·-· la.kos--· 

sága a. 1'~a:to11a.i. szol.gf'.'..la.·t fejében ~-<:ivívta llg)ran,hogy 

a job~DS.gy.i. szo.1.g21.tat2sol·~ z.1.Ó1. mentesült, de a nagy-

-oir·to};:o sok ni égi. s rnega1~ad.2.:lyo z·ták szervez e·ti önál.l.Ó-

s2.gul:at, ill.e·tve gazdasági felen1ellcedésUket /2.1/. A 

reí ormáci ó i.dej én jut nagyobb szerephez a megye egyik 

tnezővárosa, csepreg, a protes·tantizmus eg-yi.k• szellemi 

közpon·tja volt a megy~ben. r·tt jelent me~· 1631-~en 

Scholtz Jeremiás soproni orvosnak az 1560·-ban üzem-

bel1elyezett bal.fi. c;,yógyÍ lirdőt .i.smertető műve i.s nyom·-· 

tatásban. A WÍba.közt ért török becsapá.sol1: Csornát 

sújtották a .legjobban /22/. 

1676. nov. 28·-·Ól tűzvész pusztított Sopronban, a 

város .legnagyobb része leégett, elpusztult jóformán 

az egész belváros. A jelenlegi. belváros nagyj ábó.l a 

biz után kapta ma.i. a.lakj át /25/. AZ 1656-57 és 1679 

Gve1~ pestis j 5.r-;.rfu1yalcor a la}~osság több, mi.:.rit egy··· 

negyede ildozatu.1 esett /24/. 

1681-ben ismét Sopronba kellett összehívni. az 

a pozsonyi j á.rvá.ny mi.att /25/. A Lipót 

!1~~.1 o"·~"'z~··~1'vo·'-L orsz""""''U':·1·~s l,;.;lo"\10'' 0 e11"'.'. vall/s .....,.._ 1,,c;..;....... u0 v.1..1. . v L.o -uoJ . e ._-.'-4 . ... o a. ,. a. 

ci.ol.gSbax1 l1ozot·t fo11tos véc;zéseket. sz e..z orsz2.sg~rli-

lés vet·te fel i{uszt v·irosS;t a szabad ki.r8.l.:yri. vzírosol-: 

- ·~ lb „., „ .. „-- .... .l.. oe11c0s-•Lien1p_ora an, resz1.r1:t a. v2.ros.i:12z211., resz1.11·v a 

~o·~~ „,_ /2b-/ 
V V V~\. • 
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Ji. XV.II. sz2.zadban a tnagya.rsa.g 
, , . 

sz s.mar ö.nya 

J.iind. tö b-o menekült j el.enik meg a megye s Így a v.áros 

terül.e·tén i.s. El-:l{or indul·t rneg a nemesi csal ~La.ok nag::;ro bb 

arái1JÚ- beköl:tözése a •rárosba. A város gazdasé.gi l1e:lyze·-

·ténél, két-·, sőt többnye1.vüségénél. fogva e1.sőrendűen 

vál:t e..l.l-;::al.n1assá műi.rel tségi köl.csö11l1atásol-c 1-(özvetítésére 

a r:aagyars:ig és a nén1e·tség };:özött. J.\. n1agyar és a 21én1et 

rnűv-el·tség el.saj átí·tása j el . .1.emzi a }:övetl~ező századok·-

ban a soproni. pol.g0ságot /27 /, 

1709 őszén az ország belsejéből behurcolták a pes·-· 

tist, a.mely csak 171.5---oan szűnt meg. Ez a1kalomma1 m<'-~ 

' ' , t ·1 ' t ' ·1 , t ' 1 ' • ~ ·1 " " nem .i{lVb.n a. uoza·-oc o .. ya11 1ner· e,„coen, rn1.11·Li az e .. ozo 

í.d.őlcbe11, rner·t a tn11ács a Sopro11ba érl-~ező orszS.gbel.ieket 

a ~1agyar-l:apu el.ő t·t fel. iLll.í·to·tt bara.lco1c ba11 40 :i.'18.pos 

vesztegz~r ali l1elyezte, nem ·t~ve kiv6telt a főneme-· 

selclcel setn /28/. 

A kuruc lcorszal: egy évti zecie eg~y li;:evéssé rnegalcasz-· 

totta a fejl.őd.és L'1e21e·té·t. 11 l-curv.c-·l1áborúk leza.jl.2sá·t 

évszázc:dos béke követte, mely idő alatt Sopron ipari.-

r:iessze föl.Cl.re elterj cclt, s c;az<iag jövedel.rfe·t Oiztosí:·„ 

to"t·t u. tertnel.ők11el\:. A ~C'VII. s:?.;áze..cl Hlásodil-c fel.étől a 

~:CVIII. sz2zad lcözepéig terjeö.ő iO.őlcözt Soproi1 viré.gl;::o·-

G.agoclott i-12.ri.a '..i:e:cézia id.ejéOe11, d.e a v2ros sze1.l.er.n.i 

--,;:---------'t,,__,ér e11 is - is}: o l. ~~i.1~a~--- ).'1?-g;/ __ sz é.rna e s .; o; -.-..1'-nnn·:rc J - ..l..l. ,..!. ..., v '-' 

• 

foly-
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1'.t ira11ci.a rnegszáll.is .i.dej e 1809-·ben csak eg-s vé.1.-· 

toze.tos epi.zód. -vo.l.t a vé.ros ·törté11e·téber1, rnel.:v ugyan 

sok pénzé-De kerLl..1.-t a. város11ak, eg~.réblcé11·t a ire.r.!.Ci álc 

i.tt és elckor }(is J 2.nos sza.vai szeri.n·t rti gen ke 0 yes el:-· 

l.ens~g 1r-nek muta·tkoztak /29/. 

A reformkor maGyar arculatot ad a vs.ros belső éle·-· 

ténel{. Az 1840-es ~vekben Széchenyi ö·tlatei·t " " , iceszseg-

malom, a vasút és 1842- -ben az első soproni tákarékpénz-· 

tár. 1.84.7- ben 

ii1eg 8.Z orszf-~g 1né.socli.l{ gőz·rv-2.sútja, 

túl.011 az első, mel.y 0o:pron t ]Jécs-Qj ~c1e1.:-feI1 lcei"'esz·tü.l 

Béccsel l1:ötötte össze /30/. A vir:ue;ye 1823·-·ban szót 

;>-~1·~rr, 'r····1·~-k~·"r }}-._..ill.:;, 1.r c..:c.i uava.r . .l:JO .l. Ltl. ;:..:_Jo. e .... e„c1, 0zécl1e11~)Ti., rnajö. a 40·-· 

es években Kossuth mellé állt. A nemesség politikai 

3-11.B.sfog:lal.ása azonba.i1 nern volt eg:ycéges, a ·oocsk~oros 

~e~eqc~~· - fe·1~va .:..1. l ....... u1::: 0 v ,...... ac:tórne11 tességét - szembeállt a hala.·-· 

1.84.g n1lrci.us {11alc i1apj ai .:30}Jl"'011·t is rna;;ul:lcal ra·
,,,. 

gadt0.lr, I(ossu·t11é1„t rni.11der1ki le.l.lce3edett. De szerfelett 

a v::'cros·-

ban 
. ' „ „ „ .l.. „ 
is sor;:.an a cs2.szs.r pE:.rvJO.re 

Az 1843-48-· es sza bads C:.gharc ban Sopron nem j át-

szot·t sze:cepet: l.848e dec. 16-?n ~·Ji11disclJ.grÉttz serege 

--=--------. m e gs z il l ta „---1i __ iT~4_r}1-~Z::/ e i; erü.l. e ·t én 
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csata volt, Csorna mellett 1849 júni.usában. 

A szabadságharc leverése után a császári kormány 

1849. évi ún. októberi di.plomája a vármegyék helyett 

dunántúli kerület felállítását rendelte el. Az új ke-

rületnek Sopron lett a székhelye, s itt intézték ki.··· 

lenc korábbi vármegye rendőri és katonai igazgatását, 

pénzügyeit. Az 1867- es ki egyezés tö.rö lte el a dunán

túli kerületet, Sopron újra megyeszékhely lett /33/. 

A .Bach-korszak idején került sor a megyéken be-· 

lüli járások kialakítására. Sopron megyében öt szolga-
• 

bírói járást létesítettek: 

·- Sopron.i felső jár ás 

··· soproni. alsó jár ás 

Hépcemelléki járás 

- Rábaközi felső járás 

Rábaközi alsó jár ás. 

A j árásolcon belül szolgabírói kerületek végezték a köz

igazgatási munkát /.34/. AZ 1876. évi. XXXIII. t.c. által 

elrendelt új poli.tikai beoszt ás Sopron vármegyét 7 j á-

rásra osztotta: Soproni-·, i:--ragymarto11i.-„, Y~i. sma.rtoni-·, 

:tulyai-, ,capuvári·-, sági···, csornai j árásolcoo. /35/. 

A Sági járás elnevezése idővel Csepregi járásra módo-

sult /36/. 

1\. tnonai"cl1i.a gazdasági pol.i·tikája nen1 l<.:ecivezett 

.sopronr1al"í: • .A rnagyar-osztrá..1..: vámU11ió el.so_rvasztotta a 

V
-6,...os ffi'"' ,_,... 0 .::01KU; l·e'z"1·.'~i ·nar6-f- a :::-~,.::.,...]_· nar c 0 a 1

r az el.so" „ .. ~ u o..pi.:! 0 .L _ \.. ti u.-·.t' ~- v 1 0 ,y c..r.. .l::' u .n.. 

vi.l.át;l18.-oorú v.té.n - arnil-cor· a \rfirnuni.ó tnegsz1)_nt ·-· i.r1dult 
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fejlődésnek. Sopronnak is, mint Kőszegnek, de a megye-

nél maradva, csepregnek is a íejlődését azonban első-

sorban a vasúti l<;:ö zlekedés sorvasztotta el / 57 /. 

csepreg nem al-::arta, hogy a bécs-sopron-·Nagykanizsa 

vas·Qti vona:lat raj·ta l(eresztül vezessék~ ·- ez l~őszeget 

is eL1':erülte -· ami mecakadályozta í ej lődésill;et /58/. 

;:;opron :üesett a .oudapest·-Bécs közvetlen vasútvonal-

bÓl; az osztrák főv2-.rosnak ni.ncs szüksége Sopronra, 

amióta a semmering.i viaduktok megépítésével 'megoldot·-· 

tál< Bécs és ~:eri.eszt közöt·t a vasúti. összél\:öt·te·t~st /39/ a 

sopron város polgárainak jelentékeny része századok 

óta iparral foglallrnzott és kereskedést íolytatott. 

A sopron-Bécsújhel.y vasútvonal egyeduralma idején, 

1847-től 1860·-·i.g, átmenetileg a kereskedelem dominált 

a vórosban, s a város kereskedői. kara a város polgársá-

gának legtekintélyeseb-o részét képezte, de már a déli 

vasút vonalanal<;: rragykanizsáig történt rneghosszabbítá-

sa. megfosz·totta a város lteresltedel.mé·t ki.vál.ts ágos 

helyzetétől. Ezt a visszaíejlődési folyamatot még 

irü;:ább 5-yorsí.totta a sopron--győri vonal ldépítése /40/. 

A ;ex. század elején uralkodó hatalmas ga"Zdasági vál-

sé.c n.1111Jri.ra megrt~zta a v8.ros·t és a po:lgárságot, hogy 

a-o·oól az el.ső világháborúig nem tudott kivergődni. Az 

1914·-ben kitört világháború köz·,etlenü1 ugyan nem 

de nern marad·t tne:i.--1tes vi szo:n.tagsá-
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AZ első világháború befejezése után, 1919-·ben 

sopronban i.o kikiáltották a 1:anácsköztársaságot. A 

prole·tárhatalorn el.n:~lomása, rnegszűnése utá.11 1921.-·ben 

I~yugat-·I;·}agyarorszig német-:lakta részei·t a ·trianoni bélte-· 

szerződés értel.méOen Ausztriához csa·to1.-tá1{.. I(i.vé·tel t 

](ép ez ett Sopron városa és nyolc község, a/101 népszava-· 

zás döntött a terül.et Ausztriához vagy j.Jagyarország-

hoz való tartozásáról. Egy iem1marad.t okm:ény szeri.nt 

eredetileg tov8.bbi 10 Hooon megyei. éo 6 Sopron kör-

n;'.,rél·:i. 1-~özség kerül.t volr1a a népszavazá..si terü1.etre . 
• 

A Sopron környél{i. 6 községből 3 német /?ertőmeggyes, 

somfalva, sopronkeresztúr/, 3 horvit /zárá:11y, c:Lnialva, 

l(e1.énpatak/ nen1zetiségű volt„ Átteki.:r1tve a szavazé.si 

statisztil<:.é.1cat, e. 11i.rorn horvit nernze·tiségű 
1 • • ~ Kozseg 

l 
1 ' • • 1 '1 ' ' .. ' '1 ' an:oi. -· na.son .o.i.-ceppen l{op112.zs..1oz - 11·1agyarorszs.gra 

szavaztak vo1r1a. GYÓGyszerész·történet.i. szempon·tból. 

ez az~rt jelentős, mert a 6 közscig közül. kett6ben, 

Sopronkeresztúron és cinía.lván volt gyógyszert 2r. 

Az 1921. dec. 14·-i népszavazás során a viros es 

kör11yél:ének l.a};:ossf:~ga i,lagyarorsz&g rael1.ett dön·tö'tt. 

i~ mo.gya1-- i1einzetgy·ú.lés a 11épszav-azé..s em:léifé·t ·törvénybe 

i,ktatta és sopr·on11ak a c.iíli·tas li'i.delissi.rna -· a 1.eg-· 

h·J.sé[;esebb viros „~ cí.rnet adora6nyozta / 42/ . 

A v2xmegyc területéből 2. felsőpulyai, kismartoni, 
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29 községe, Kismarton és n_uszt szab. kir. városok ke-

rültek el /43/. Ausztriához csntoltsk ezen ielül MO·-

son es vas megyék nyucati., túlnyomórészt német ajkú 

l<>l'o 0 s:c'.c-'-"al b1'-ro' -CN-~ ._. -.....Go ·· · ..... sávját. EZ e~z egyidőbe11 lf~{uga t·-Ma.-

;;:v„ror"Z~.rz né."en e1.n. lerzP+e·t+ ·~eru··1e~ 1··n~ "1u:·o-~n·1a1'd ne' <-J.J ....., ..., - ..__, 11 .._, - v v \..o - · U ! 0.. .L! o G- • • - -· 

ven az osztré.1~ Szöve·tségi Köz·társaság eg,yi.l-c tar·to-

raá.11.ya /44·/ • 
sopro11 te11i~·t u1a.g;:rar mara.dt, de 11at2.rviros le·tt. 

En:J.ek sú.1.;yos gazdasági köv·e·ticezrilényei. vol·tal-c, hi.szen 

piacai.nalc 11agy része asztrál< teri.ile·tre 1-:erül:t. El:len-· 

súl:-iozáskén·t n1egl-cezd·tél~ a te:x:tili.pa.r 1ti.f'ej1.esztésé·t, 

s a irnrm2nyzat két fői.slrnlát is telepí.tett a v2rosba, 

az et::,-yik a S el.rnec bé.ny 2.ról. á:tl10 zot·t Bémy 6.szat;i, 1=ol1á:-· 

sza"t;i. és Er'·dészeti. i! • .l-(adér!lia, a raisil-c, soproni. iői.skol.a 

az :;ve.~1.gél.ikus 'reol.Óg.ia .• i'!.. lí:ét ú.j, va1.ami.11t 

iskolák iejlesztésével Sopron iskolavárossá alakult 

át. A rnliemlékel:be11 c;azdag vi:cos vezetősége a 1-cé·t vi.·-

lághS.ború. 1cözött -· a már a múlt szé,zacl u18~sodi.k felé-· 

ben megi.nduló i.degenforgalom növekedésében ·- feli.s-

lnerte a ber.Jle rejl.ő gazdas6gi .lel1etőségelcet, ~neg-· 

.A rnt:sod.ilc vil.iG·i16.bor{l_ istné·t súlyos csapis·t j eleri.-· 

ti·totta a vcixoa lal-~ossS.gS.t és épül.eteit. „4.z 194·5. raár-

cius )··l-·'~-1 •"el'''r··o"'°''l'LJ.'··" SO~L-'0~ .l''"c:o;·•\c~n·~ _,_~l-r.r~ -'ll_,_ . Cl -i... ,ü.:.>U. ~·U .J.. U J;;-' .1.L , ,c,._,,._,u,. L!>.'-.1. V Loa.. ""·..!:-' C e;„_ •. V 1 

sz~r:1D_ re11de:lette1. elveszte·t·te. 
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1 .• 1 ~~--első g::,róg:yszerészi en1lé}:el-c, adatolc az első 

gyógyszert árak meGj elenéséről • ·-------·----------------
Ernye:y József g:,rógyszerész ·történész 11A szer~e·tes-· 

rendek gyócyszertárai. hazánkban" címú tanul.minyiban em-

líti, hOGY az 1220 táj in ;,;opronban letelepedett Jií10s 

lo;,ra.gok alapítottak .sopro11ba:r1 l<Órl1áza t „ A í ennmarad·t 

sz2.madáso1cban 11incs gyógyszerészi. vonatkozás. Víz, bor, 

gyógyfüvek í'őzetei. és irne. szere:pel.·tel-c a K)rÓgyíté.s esz-

l\:özei között /46/. A XIV. száza.Cl végén f'el.tűnő városi 

kórház valószínű a J{mos lovagok alapítása, városi. ke-

zelésbe csal{ alckor n1e11·t 3.t, an1i.1\.or a JJV. sz2„zad 1-:öze-

pen a János lovai::;ok soproni rendhs.za elnéptelenedett / 4 7 /. 

A középkorban az orvosi. és gyógyszerészi. foglalko-· 

zc.s folcozs:tosa11 l\:et·tévá.l.ilc. í/légis a l~özépl\.orban még 21á·-

.lui1.lc i.s többnyii--e egy ozer11él.y végezte a gyógyítást és 

rész neve merült fel a ;cv. századi okl.evelekben /48/. 

Igy pl.: Ulrik 1424-ből, JÓ.nos 1429-·ből, Ibresztély 1451-

orvos a vci..ros i1a. G"':l szerepe·t j át-

szo·tt, vD.rosi ta:-i.ri2.csos ,,..-olt. 

~-----"S"'o'.J-0"-'r~o"-"11 ba_g_g·-~- __ Si9:9:.:i~g -~s tn __ ~_1:~ ·1 e gr é g.i ·o b a da ·t 1. 4 9 5-· -bő l. va. J..ó • 

Sor;ron v2.ros acló·t f.i.zető l.al-coss 2.g2J.1alt né"trj egyzékében ol-
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vasl1a tó, hogy a Oe1:v·á.ros·b2 ... :.i-1 Si.:;:tus pati.1cusra 2 :f1 t adó 

vol.t l{i.vetve. 

1539-be11 1cas·tner JÉt:nos so:proi-1i polgir ÖZ\teg~{e~ 

Ol"SOl.ya -·.régreI1de.l.eté-ben n1egetnl.él-~ezi.l~ .:.;·tai.n.pecl-c 1:-erenc 

patil~us1egényrő1, ki"t kora i"fjúság3.tó1 ő nevelt fel., es 

~ 1_'<"; 'f10"SZ"-·,-,+:~·,...·t:.o' -0" 0'4 0r·<::<':;_,.,. ,...,·1~ t-l- "..:.. ·· . .o ., a"l '0 , ~ ...... ~„,J.. ~ >-J ......,;.;.. v'-"'.l. v . Li '5oivc_,8 c:..t,, e·~·· 'v 0 u 0.11.L e.1..- ,_Q zoan e..-· 

~o"l"L- / '9 j l-' · · uo. 'T I • 

157.3-·ban Lorenz car1, a thüringiai :Langensalzen 

- 1 - - "l l' , , ne :;,rsesoo . -va .o t:;yogy~:~zorosz neve tüni.lc fel. az a.dÓ-· 

könyvekben. A gyógyszertárnak nem egyedüli tulajélono-

sa volt, 1·észe volt bern1e nejének is /51/. :Lorenz carl 

1570. júl. 28-ún tett le polgéÍresküt /52/, 1588-ban 

11al.t G1eg /53/. }{á vo112„tl<:ozil< i-1-cosl:1éizi. 32r1{2n~y Jfuos:..-ial'C 

a ·tan 2.csl10 z i.11t é zet·t paJ1a.s za, r11e :l~y·be:c1 név néll:ü_l. ernl.í-

sát 1-céri. a tn2.i. storno-h~z vol.t a 

~ ' . ' t veren, vag-:y- n11Jccn - al~l,:or neveztél:, a r111atzu-. 

011. J\„bba.11 az i.dőD-211 e ·téren Car·to·t·tilc a 11eti.pi.2.cot, _.,,,. 

és í.:Ji.:."lden fontos ese1a811:y· it;·t :~2:.j 1.o·t;t .l.e /55/. J~· ·véc-· 

i.stnert l1el~r.iséce a u1ai .S tor110-házban foglal.t 

hel:;et /56/. 

--~---------"---""-"" 
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nak /57 /. Ili vel i.ratait a városi. tanács rendbenlévőnek 

tal. ál.ta, ezért elsőbbsége·t b.i z·tosí:to·tt 11.ek.i. tni.ndenlti. 

1nással. szembe11 Lo.ren!::; ca.r.1. :pa:ti.1{2.j á11alc roegvéte.l.ére. 

1595. szeptember elején Seidl helyébe feer Sebes-

~,,~11 pr1 ~2·1,u~ l~·oe·t·L ~~~ 15°0° -~e·o-uJ ...... _ e;, v ,_i.. ;;;, • "'.„ v 1 u..l....l. . ;; • .L J.- „ 

vel Ha.i.11clel. zalca.ri.is szeraé.1.:,ré-oe11 eg-;/ ú.j pe..til~us jel.e~'l·t-

kezett, ki. bal.tat k~rt a ·tan~cs·tól /55/. Vele azonban a 

tani.cs 11eri1 vol.t rnec;el égedve. Ivieg.i.gér te us::ra11, 11ogy- Bj ó 

szerel:;:e·t i'og ·ta1„·tari.i., a. lcöte.1.n1ei.11el{ r1011tos 1.el.kii.stnere·-

tességgel meG fog felelni 11 /59/. Ezen i.géreteinek nem 

t;ct·t eleget, pa·ti.1':;:6.j~frt jÓforraS.11 ·te:lj2se11 lciü.r.f·tette, 

·Li-j é.:cu-val i1e~n iwel·~eze·tt .Í'el.töl.te11i • 

. il„zt, 1'10;,Sy a ~{VI. s~~ t:~ze..cl 1<:ö zepé11 ál1a11clóan 1.ett 

vol11a gyÓG;)rszerté.r JOl)l"Ollban, b.i.ztosan x1en1 i.l.l.ítl1a·t-

juk, de 1573-tól 1600·-ic folyamatosan múködött a vá-· 

rosba:ri patil-~a. 

1600·-ban Sopron r=···11ó,:-··1rsz crész r1811'~ü1. 
U.J OJ 

állott • .t:rre 

utal a vi.rocüa é1"lcezett 1co ber '.l'Óbi. 2s orvosnal~ 1600. 

rnúlcödése é1"'d.8}~ébe11 co116.oskocljanalc patil:usJ?t5:1. és sebor-

-vasról. A ta:::16.cs rai.J1c1J:ettüt n1egi.gérte. Hencl-:e :téter 

a \rs.ros-

1IainQ2J. Za1:ari S.s l'1el-..ri· r.::~:;-:~+ -.; .......... 0 ......... , iratai.nak beu1uta·t8.s2.val 
--'!!-------------· 

• 
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adós maradt. Egy évre vo.l:t szU.kség, tníg I\.oOer orvos 

felkérésére 1601. ápr. 9-·én Heringshauser János bécsúj-

helyi patikus je1entkezett .letelepedésre /59/. 1603-ban 

13écsben pa·til~é.t -v-e·tt, a so.pro11i t :pedig fel1<í:'1.il.ta meg-

vé·te.lre. I·Iive.l. a .,.v&os erre 11.em vol.-t l1ajl.and.ó, öccse, 

Heringshauser 1á1 vette át a patika vezetését /60/. 

E-bben az i.d.őben két or•.ros vo:l·t Sopronban, ... 4.r1u'brus·-

..1cer J·inos és Ri-ns·te.i.n JC:Í.nos. E l~é·t orvos eg~ymásl-cözt nem 

tuclot;·t tnegf·ér11i, de abba11 eg:,reté.rte·ttel-:, hog~y együ.ttes 

erővel. ócs2.rolt6l< Heri.ngsl1ausei" :Pált, rné..r az orvosi. 11ír-

nevük érdekében is. Ha ugyanis az általuk e1ői.rt orvos-

S 6,.·J....o'1 " ·ae~e-:::- mer::-;T·1o'r7yu1·~- ,..,'7. -o v e..;. l.r b .i bw.) o .. u' a . .;.i az ő érdemük volt, de ha 

az Ol"VOsság i1ec1 i1a.szné . .l.t, arni. s:>ral{ran bekö1,re·tl-cezett, an·-

118.l'i: a :pati.l<.:us vol.t szeri.11tLik az okozójs., i:1er·t vagy nem 

el.őírÉ.s szer.i.11t 1-:észí.tette el. az orvoss2.got, va.g:l rossz 

a11yacot 11aoz11{L1.t. Heri.11gsha11ser 12.1 a ta.náccsal is ösz·-

t ,. ' ; "l 1- ~ b '1 ' ' d 1 ,_ ~' l' ' sz e· uzosoe· 1'i:eru._.\,, rner·t.. a e.rresseg er e.re oe11 r11eg vl .1;o·t-· 

ta a patikusnak, hocy a jövőben a B.i.botein orvostól. ere-

elő recep·te1:et ell:észí·tse, és lcövete:l te tő.le, hog~y ·tegy-e 

l.e a pa.til:usesl:ü . ...:c. 

it ~-~II. és ~C'~'III. es a 

·től. 

}:elle·tt lli 'lat isi es};:"l.it ·teI1J1i.ill:, tnilcor 1.r{::cosi pol.g2.rolc 

let·tel\:. :.ceJ:12.t 1cé·t esl-:ii·t ke.11.e·tt ·tenni: Et. po:I.girol( es};ji-
. „ . „ 
Je-c es a 1595-ben előírta 

l:ö·tel.esel'i: pol.--· 

lJer11 ~ni.i1de11 sopro11i. volt po1.g::1i .... J.'i pol·-· 
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gicj og e.lnyerésének alapvető feltétele volt, hogy az 

i.l.lető házzal., vagy :lega.lá-ob 11ázrésszel re11de.1.kezi.k. 

A :pol.gÉt.r a ·töb-Di 1.altossal szernben i18.gyobb szernél.y·- és 

-vag;yo11biz..lconsé.gga:l. bí'.l"'t. városa l,észérő.l. pedi.g rai.11dig 

számí·tl1ato·t·t segél.yre és mu:n.l<.alel1e·tőségre. Iparos vagy 

lceresl·~edő :po.1.g6r vára né1.l.:;:ü1. vi.11e·tte fu:·ui·t vás2.ri"'a 1163/. 

}Ierings1'1auser :pá."l. önérze·tes válasza a köve·tkező: 

0 -1- c•n lí:„f.}~· "."< e< - 1.~· A VOCJ v >:);.::,,O. o-· .J.1~So0ll .,.„1. • · ,~~~1·~a ·111'·1~en1r1·~ .l:-'c v ·-"' 1 .i u. .:.J.-"' 1;:;;, erre r2.:~· 

szorul., le::;:;len az zsi.d.Ó, ana bapti.sta, vagy b2rt::.i. n1ás. 

A pa:ti.l-;:useslrtJ. nem szolcé„sos ser;1 :Bécsbe:r1, lozsor1yban és 

- ' - .. .1.. „ . „ - „ „ -1Jag-yszornDa:to11, ue J\,8..Jerorsz2goan es I·íorvaorszagoa.n se1n, 

csa.J: l~étneto1"szág eg3res vi.délcein, így ar.rn ő 11e1n haj 1an-

dó. !'li.'re1. rnég l.egéi'lyernbei.~, ezért; :po.l.g~·('esh:üt 11er;1 tei1e·t, 

• 
l1a r:.10.j él rr1egl1ázasoclil~, erre az eslcüre l1a.j 1.and.Ó .·lesz „ 

-végül. ocl2.i.g fajUlt a dolog, 11ogy a tan:..~cS .l.609 „ .. 1né.j. 

9-én felmondott neki azzal az indoklé.ssal, hogy a pa-

til:{j iban aliG vai-1 v~a1.ar:1i. l\:evés áru, és am.i l:apl1ató, 

az ol.yan dr~~ga, 11oc-y 11.em lel1.e·t rnegfi.ze·tni. 

i-Ieri.n5sl1auser .'!?~1. pa·ti.l:t:j ~:t I,íarb J;Óbifi.s '"Ve.Jc·te 
~ 

wec;, al~i i1ern 'lOl t !1osszú„ é.let·l)_, tJi vel l.6.l.3-··0211 1:16."' el·-

te:iJettél~ /6A.-/. Utódja, ,so·tgrÖ.-ber G·;/ö.r·g:;,r l.6.14„ dec. 

5-é21 jut po1.g6.rj osl1oz /65/. _t. g;:{óg:ysze1"'t é.rat nagyrészt 

fele ~,,;c..;-,1e'' ,1~„+ •··0nf-1~ 1 - •'e····1'.cse'.o·e''"el „.,:c~·,•o'L·La 1·.0 e~· ~'-b..., - .1."1..t _,_O..vc.v J.:1-.:..J. .1.;..w. cl.\. u -::::i \... '--" v -· v =i.,:;i_,_ . i.J u o• 

------------------------
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1629·- ben, végrendeletében egy szóval sem tesz ei;Jlí.-· 

tést a pati.lzáró1., i1em is nevezi mag2t §;"'JÓgyszeréSz-

nek. \Ta1ószín·ű, Oe·tegesl.:edésére va1.Ó tel{i.11.tette:l., még 

életébex1 el.ad·ta pati.lt2j2t. Ez·t támasztja alé., 11ogy 

1623·-ban :Pralits /Pellicz, }rali.ch/ Péter gyógyszerész, 

1625-bcn :ped.i.g Z·ö 1111er I"Iilc1.ós .Bel"l1É.t g·yógyszerész 

tesz11el: pol.g6.raski.it /66/. 
1623 utf·,1 tehát Sopronban mé.r két gyói:;yszertár 

szolg":il·ta a. l~ö zegés zs écügy et. J\r:1enny"i ben rneg :lel'le·t ál·-

1.apítani., .l.620·-·ig bezárólag nét-net; i1eraze·ti.ségUelí: 'tol·tal{ 

a soproni patil-cusolz. 1\.l{i.lcnek szi-...rmaz2.sát israerjül~, ki.-

véte1 11Óllci . .il. 11é1ne·t1.a1~·ta terül.e·tei·;::rő:l vándorol.te..1< be 

Sopronba, ÍGY J,orenz carl a thüringi.ai J:.an.::;ensalzen 

helységből, utódja, seidl :réter heissen tartomány 

Lic,1tenstein helységből, a két Heringshauser testvér, 

JiJ1os és pil a közeli Bécsújhely-Dől származnak, Harb 

1róbi.&s öröl~sége l~ör:linGen város ·tanács8n;;~1. van őri.ze·t·-

ben. ::.;opron i.s adott két pati.kust a XVI. 

az egyik s·tai.npocl: 1~·erenc, al{;i.re I{as·tner J·énos soproni. 

pol.;é:.r özveg::le végre:r1del.eté'ben eml.él(eziJ: mec;, a tnásik 
""' 

Z\1ici.-cl I1li.l12ly, u.ki. i.i{.:.gyv-é.rs.J.orL vol.-t pa·ti.l(UG /67 /. 

-------···-----··· ---
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1.2 A reáljo5"\5_ &i~~!é.rak_története 

1.2.1 :L&~6yszer!é.ra~_történ~.!~X-!1:lI• __ szé.ze.dban 

A sér1{fui:y··-,fé.l.e 11ázba11 1.évő g:-yógyszerté:rban, ri1ely 

el-í:l{or még név J1é.l.li:ül szerGpeI.·t, I(öni.g J 2nos ~Del1É.zaso-

di.s révé11 tevéke11Jrltecli1<, 1.632-·be11 l1.ázass2.got kö·t Zöll-

ner !íiklós Bern2.t pati.kus özvegyéve.1 /68/ • 

.1.634. ra2.j. 1.0·-·én s·tepl1an J~nos ll:a·p engedé.lyt az ez 

évben ell1únjr·t l\.Ö11i.g J'á11os pati.lcS.j ánalc át-vételére /69/. 

stephan Ján.os patikáját még he.lé:le. előtt, 1642-ben a 

Fő téren 1.évő vérosi. kenyérbolt oellé költöztette, a 

mai . .'Pa.ti.l:amúzeum he1.yére, patil<Új ó·t Fel<et;e ~.1.efé:n·t i1e-· 

von nevezte /70/. stepllan a gyóc;yszert6rat nejére, Re-

ci.ncira 11agy·ta, ah:i a pa·ti.l<á·t e.1.ő ször IC.lei.n Jal-:a b bé-„ 

csi gyógyszerésznel: 1-tí.vánta ·oér'bead11i, azo~'lba11 I~lei.11 

a sűlyos ie1t~telekt61 megijedve a bérbevételt61 

elill t /71/. 

1.643. fe·or. 1 . .3-·É:i.1., n1i.1rt patilcus .legóny, Ge11sel Kor·-

né1 veszi bérbe néhai Stephan JÓ10s :pati.káj át, majd 

1646. ieDr. 12·-é11 .'1200 Ft-ér·t azt rnegveszi. /72/. Hal.á:la 

ut6··1 neje, J..;,Va l\egi.11.a ·3i.scl1of Go·ttfried pziti.l<.usl1.oz megy 

férj 11ez 
,,,, 

1662-·-be:ri. Bí.scl1oi n~:.;;~ass ~.c(ival a J?el<.:cte ~~l.e-

első férjétől 

szül.e tett i'i.6.r2., Gensel. I(orr1él.ra 11a.gyja /7'3/. 1.}e:..'lse.l 

l~o::-1161. bo·tai-ii.kus l:ert et :r e11Ci.ezett De Jopror1ba:"1, 

'l-lo·t+ /7,•/ -~ ~·10· 1 - co-/ ;-:'- .. · -,,,, - r ' C..LJ o;;;;, • l>. ..., .L.. ;;:-...-

I,~i.\rel. egyet:l.en fia: Ge11sel. 
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JLdtxn J2.nos orvosi :p~.1.y8.ra .1.épe·tt, a. na.tik2.t az özve2„ff• "'- <...J.) • 

.,., -7 ° ·:oa ti.l\:a a „ ..... , '-" -
, , , / 

2~v·:r:I. sznzad \regerc megszű:'lt 75/, i.l.·-

let·~v-e 11el.yére l{öltözöt·t a. J?ehér .A.ngyal. gyógyszertSr • 

• 

• ..., . .[.,~._,,.~,.1_ .-,;„· 'lb,...-;-r::::: ,.,/.!" "R . "" r ......, -:;..:- ~ - '.~„, -b„-SZe.t. v;;: . .1..c:..Lt, e<.n.l ... .:>:>. iJ„u ..... c • .::u·-1. 5 .na..:..a'~v a.. v~; . ..L.Os c..„ri, 

~~~~ cl~nn·t .~~-o·o-i' lu-J ...,_ ....... -«.1.1 .._, v -· ...1.. patikusnak /76/. A követlcez6 tulaj-

donos :Decl1er JÚ1.os J.'I{1-.ton lcrer,1si sz2.rme..z2sú. pati.kus 

vol-'c. A po1.g6rosl-~D.t 1.659. ja11. 25·-·éi1 ·te·tte l.e, m·t'.il\:ödése 

terrcicl1er Jel"Gmié.s /78/, ai.:i .. 1656·-0&11 l.ett pol.gli-·a a 

v2.ros112„l-:„ Cs·ier.roic~1.er az .S.lba. n1e1.l.etti stre.1 iból. sz2r-

n1azott, 1.633-tó.l n12c.fél. é>.ri.g szolgé.1.t Bo.de:c1ben, ut8-·-· 

zsonyban. A pa.·tikus okl.evele·t a bcicsi egye·te~en sze-

l-1~1'- ''e~ /'lo/ e. . l,.o (;. u .:; • 

l\'lahl sa:nb Joachi.tn 
, , 

gyog;/ozeresz 1657. 29·-Ón fel.e-· 

„ .. - . "1 • . . ' ~ „ . 1 • • •• - „ „ -l-
s egu..L veszi. 11e11a1 Bec11e.r J2..l1.0S I':2cr"t;o11 pavll(llS 1.2.rL.ye..v, 
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enceO.i. nel:i., 11og:l :pa·ti.kéj 2val a Oelvé..rosból, a mc..i 

szent György utca 1. sz. aló.l. l.;::icael1esser1 az el.ővé.ros·-

b8..' 8. 
a 3cl::.uDert·-·Í él.e 

., ~ -
11e .. z oe .. , 

a raai Lenin krt. 31. sz. al~ /79a/. 

sze11.tél.:;re r:iögöt·t raég rna i.s 1.2tl1ató /80/. 

Utóda, schrn.idt :~;sigíno11d. pu;tikus, a c1é.r a 1-;::ü.lvá-

rosi l?Ő t~ére:r1 ielcvő pa:til:S:t l.665-·-0811 l1aszo11.bérbe }:í-

„ . . 1 - , .. 
Vt:ll1J2~ ~v~en111., ame .. Jroen rne.r :; Ugya.11ezen 

év végén, dec. 11-„én patika nyitásra kért en(Sedélyt, 

pati·-

rettél;:: "1...-01112 rnct;alcs.dé~l.yo zni., ső·t 1.67 3-- ban azon jaV2..S-

l.at is e1.l1a11gzot·t el„lene, 1'1ogy iosszÉ:.l\: rneg polgárjo-

gát ól. i.(r i. t;i.l\:llS S G_ 0 1„1 ... or "'---·~1~ 1··e'1··.,.,-,o·'-e Gl.ú . .c„ \1 ~ ' v .!. - . ·J ?..I . v .. ' ami.1':or bérelt 

P„.~; 1 .-''.J·,;.~ ""' A·r"'ny Q-roc'7l''I'i:; 0-u·laJ·,:o~or~i· lco7LL·-'oen c;.V.i..J.>.-"<· ...-..1,,i, ~L.I G.~. _._ >.J.:.l •• e.. • .l. J L/ . V.. .l.J.. WC<.. , 

elo.d.:t t2-~ .Ltei.cl1.::ix-clt 
,. , „ 
.f~clá.m pa·ti.lzu.snalc. :1676. ja11. 22-én a 

l~ir{J.yl1oz ford.u1·t pa'ti.1cajoca. érdel~é-be:r1. J!tcl;::or a ,.váx·os 

mivel 17 éve hűen szol-

g~l tc.. 
„ ' ~ , . - -· . „ , .L • -a V2.roo·r; • .A vc.roc .::cozoenJ ~lrf: .. szxs pa.·v.i1-:ae11ge·~· 

cl /81/. 

0Cl'lrni.d..t öz1.rea·vétől. Grötscl1l. . ~" 

/Grc·tscl1el.1
1 
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Adatainlc alapj 61 valószínűnelc 12tszik, hogy a két 

patika. eg~fbeol.vad:t. 

Grö·tsch .·1682·- ben 11a.l.t 1neg. _/J,. .ra ti.le át Eszterh~zy 

p2.l 112d.or v·e·tte rneg, alci11el-: azonban a v2ros 11nem e:L1ge·-

di az o„t;·tval.ó a.pa·t11él<:É:nl:bel.i orvos s é.gokci·t 2rul.ni ~:. A 

dolog úg~r re11deződö·t·t, hogy a. n6.dor haszon-bérbe adta. 

a g;/Ógys!::iert i.ra:t ,Scl1if fr:aa.11n József orvosdol-:·tornalc. 

A
. 'Y' ...,., -.,1"".:·: 7~~·1 J. o' 1 ~z·1 J-1· e'r·7 ~]„i„ 0 ·1 .... e.u.0.t~..J.. vu.. ' v • .. e v . ~v~>..n.1:;,_ ·o.író ~1.ádor ré.jö·t·t, hog;-y'" 

stocl~inger 

János Anclr2.s11ak /84/. stocli:.i.11ger J"é<llos Andrisról biz-· 
• 

tosa.11 i1era ál.'lapí·tha„tó rneg·, 11ogJr gyógyszerész vo1 t-·e, 

de fi.a., Stocl~i.11ger llity[::s ta.11ul.t pa·ti.1-~us •roI.t, al-~d..t 

1697. S.pr. 50·-611 vettek fel a po1gáro1':: sorsba /85/. 

lS.-211 jelentkezett letele-

~-or ·7-~n ·t 0 ~~e le /87/ u... • w_,_... '-" V V ·- • 

sa.rtor:l ~ne11eki.J.~lt evanf.;é:lil~us vol.t, G ci1cinelc }~érésére 

a város nar<nadilc gyÓ[;ysze:ctúrat S.lli.tott fel /88/, Ia-

jelöli, t11el.y 8. :t·al2.ti1111s J.18..z-

ba11., a ~etriplotá u. 4. sz. alat·t 

~'\".orrnL11yzó 112.z {~·ban ·-· C'Hil-cö dö t·t Q XVI:I. sz é,za.cl végéi.g /89 / „ 

sartorJ JS.nos, b~·(' gazdagor1 i1ősü.J.t, 

an~raGi -,,.riszonyok };:özé lcei"Ül.t „ }Ia..l.C,lalcor a. pati.l-:2ja el-· 

vol:t, és 

LossnUcl1ler J8.11os «:;atil·~us kit a v2.ros ______ !. ··- ,_„ • 

ló53. jaj_'J.„ 31.-

pol.g2.r·ai sori.-ba /9l/. 
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·-1 ''l, , t'' LosspUc11 .er Ie e:sege gyogyszer·-e.rf;.1.,t rö\ri.d.ese11 rai.nd.e11 

szül-~ségesse.1. fe.lszerel.·te, jó 11ír11e~.re·t szerzet·t l1el~i, 

miért is neje végrendeletében, 1655-ben a patika felét 

'··a_,,_ ··1->.l ,.( "l f }".J_ - d-- -rano.GY""'' m~.siK _e .. ec pe 1.g 1 „ ' , , ,_ , • "} t e .. so nazassags.00.1 szu .ete·t 

fié...ra, i.fj. sartor:;/ Jéj_'J.OSra }1agyts.. Losspüch.1.er i1al2-1.a 

utá11 i.fj. sar·tory Jái.'"'los vette 2t a g:y-óg:y-szertirat„ 

bitscl1/ Jé.nos .t-S.1. szexzi rnec /92/, 0ov1i·tscl1 1.689. jú.1i.„ 

6-811 '!.:erü1t a po1g2.rkönyvbe /95/. 1696-ban a megszű11ő 

l'el-~ete .Glef·ánt l1elyére, a rnai patilca·-l1i.zba tel.epül.t 

, , 1 gyogyszer·tara-;:: ki.a1al\:ul.S.s i:t tnu·ta·too1 

század vé5éi,g • 

. ú . .i~V:r1·r. sz&zad. e lej érc csal-e l~é·t patil~a, a Fel1ér 

Ang~ra.1. és az 1\.ra11~r Oroszlci11 6.1.1 t a v2.ros re!ldel.1-cezé-

~e'rc ,~i,-·:.ror' 
.... ...... c:;..b„.::\. ' 

..... 
rijul'l:. 1.709 őszéi1 az orszic; belsej é~ől behurcolták a 

J?é-1 1708-ban }1al.t rnec;. bzveg~re, s·tocl:inger A1111.a. 1):'zsé-

l1alál.a u_t;;;'il, 1.720·-·0an örö1:ölte a patiJ,:át. Szi.:n.·tén 
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30\·1itscl1 1.2n~r, Y.Iciria sorb2.1a vo:lt I_;;,_otl1 Qottfried .4.dára 

uatikus neje is /95/. 1724-ben Jenisch és Aoth közös 
~ 

tul.ajd.or12.t l::épezi a pa·tika /96/. Je11iscl1tő.l. "val.Ószi.nl.i·-· 

ies egészen rnegveszi. 1to·tl1. a pa til:2.t, :1734.- ·oe11 egyedtLl 

Rotl1 nevé11 szerepe:l. a gyóc;~/s·zer·t2.r. llo·t11. és iel.esége 

1739·-ben Cragil(US 11.i.r·tel.enséggel. hú_:riy·tal-;: e·1 • .l1 112.z és 

a pa·tilca eg:/ lla .. ra.bif; az Öl"'Öl·;:.ösöl\. nev·é11 szerepel. ;'97 /. 

1754. jan. 26-2.n ,zoth örö:;öseitől ::;trauber ?erenc 

veszi weg a Oe.lvi,ros-oan lév-ő l1~za.t a pa·ti.l:i,val egye-

te~ben 6400 iorint~rt /98/. 

ban. öz-vegye l.769. szept. 1.8-·Úl1. f'érjl1oz rne11t jl:eJctor.is 

J61os :p2~ti}~llShOZ /99/. A Li.:pót iaeg;yG"ből 

toris Jci:rios 1.769. szept. 

1 „ ~ ··-~ 0 " '.---1.. •. .L"l ··1 · Ye.-esege masou1.~ iorJe~ 1.s ~u-.e_.i., 

a patil(a ·\rezetését, a rábahí.clvégi szill.etésU. :.i'.Örö1~ rst·-

16-

{w:1 5000 fori11tér·t. lt gyógyszer·t2i-· 1797. n12.rc. 17-ig 

volt '.l1ö1~ölz .icu1.ajclor1ában, a1J1i.1::or azt e.l.a.dta 8. :I3azi.11ból 

t8r-t /lül/. 

• 
11.500 iori.n.,,,... 

·tul.aj Go110 sa, 

c•LOC'-i·1~or •··,'.'---·'s 17or ''o'j 'oa1·-' ']~"- l~Q;'.; 0~·1 ~ --~Ll''.-~ uv .;.'>--.i.Uo.:.. 1'1::-..,.i.,yc:„ . :J·-·uvJ.. l.<. .v Ut:.:G• ·-·Ív-· c;...L e.'.. .f•ú.Li . .:.>-e;,, 

- , - „ 1 nag;y.i:1ercegscsoo .~ :l.'l 07 • j 2.11. 1.-étól 



- 29 - • 

Ger.Lsel. _;aé.rn JÉ...l1os or,.ros eme:l _pana.szt a ·ta.n6.cs11ál. :Dei.rn-

ling ellen sok rendbe.1.i es hosszú .i~ő óta folytatott 

csal:isa rniat·t, ame1u1yibe11 i1ec.1csak l1ogy i!}ci.sebb.ítet·te 

az o:r-,tos á1:ta1. a reco·pten e1ői.r·t súlyt, szS.~no·t es mer·-· 

lanu:l éo i ')·e~„ y> ..... ~v-0-i 0 " ~~o'do1cit1 r: 0n~n.l 1rPr~e nc~y "oi· zo·~ts,:::·~· -··ő J.J. -.Cc.· c;..<.Q.t...J 1.„ „ • lJ"'-' ;.:;i.,_, l>.~ v '-'b . v C..ö 

cirtelm~ben a lehe-

·tő l.ecszi c;o:c"tibb büri tetés 1-:i sza. bS.s iLt .Dei.n1l.iri„g el„le;.1. 

/10.5/ • 

. Deitnl.inc;·tő l 3}:1r lir1ge.r· J. :5110 s :l3el'·ta :.l.a11 \' et·t e r:1eg 

Araa::.l o:cosz1.{n patil\.2.t vGgl.eges helyére, a rna.i .Leni.11 

l ~~ 20 r ~ • ·' /10'/ "') } '· ··co~ · •• /.., Q lr'' --C:l ~ '• · KJ.. v. .J• SLI. c<..L~ .. ~ •.•. l!J.-lr .. l . .t1[)v.i.. a. vc . ..LOu ...... o;:J .... eveoen 

i.s jel.e11·tős szerepe·t j8:tszot·t, 1.756,-·57-be11 vS.rosbíró, 

1758-59·-ben pGdig polgé'.Puester volt /105/, 

E}.111 1.i.nger J .:-,1os .Berta.len 110.~lál.a u„t ~11 örökösei.ne}~ 

·tu1.ajdo11át l~é:pez·te a .Patilca, G12.jcl l.768-,ba11 fiélé, Elrr-

.li11gcr J 0.11os liil:i..l~yé .lett /106/. E}1rlinger j .• Iii.I1Swl~.l 

1\:o.r211 rnegl1al t, .1.769-·be:'l végi"en.de1.l<:ezet·t /J.,07 / „ Fe.le-

~1 es·teti.ch grófnő11e1-:: és személ.:yze·té;1el{ rosszul. szol„-· 

ezte /1.0·S/ - és a főr2 .. nt;1.i 11ölg~; pana.szt ·tett„ 

_4.z ö z-v-eg"-/ pa;ti.kusI1é tó1. rnaj dr1em n1egvon·t ;,1-:: az e:r1ged..él.yt, 

• 
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de ő i1agyon lt8r·te, 11og::l s.dd.i.g kegye1E1ezze:.'1el~, rníg J?erenc 

zeumba~'l .1.S:tl12tó i;1ozsara·t 

resi.2„ de .8hrl.ir1ge:c J.77:1 -· ő l{észít·tet·te. 

Ji:hrlinger xavéri :O'erenc 1775-ban vette át az Arany 

csal.é.tl idej é-be11 lceri.il·t sor a patilca ritalakít {s:ira, Hei.-· 

denberger György .fes·tő tar·tozSsa fejében a század 1-:ö·-

1794-ben ,:;hr1inger x. ~'erenctő.l . .Jietrich :rrnre 

J)i.e·tricl1 1.799·- ben inechalt, g-yóc~rsz e.rt 0.rrészé·t t irs ára, 

Lim1ingerre h&gy··ta„ Li1uJ.i:t1ger, mil-:or 1n6.r :r1el:i.ezére ese·tt 
• 

való l.ej ár ás, 

le·tü i1~r íl 6.G·t csi1;.b.1 ta·to tt a clol.gozóasz·tal fö 1ö t·t, rne-

l:yer1 l·~eresz·-Ciil lcénye.l.raes en 1.et eki.ntl1et e·tt i„ec e:pt áló 

seg8ü.jére. 
, 
I.G:l az i.dő s .1i.l1...""1i.11gor az el.ső e:11eleti. s zo-· 

DLj l.:bó.1., a n~~;-:f.1{.s r:1el.1.é tett zcöl.lyébe:i.1. 1 bodor füs·t}ca-

rl·~--~~ 1 -~..!.. I'u'J·-r~ ;i:'·':i:" r~-.rc-..-1 omm~·l ] 0 1'c~e'r·~ie·~-+n Se'"·r~Q1 ..;;:;...:_ ..... „:.....:.i..u.v _ vu., 0 ; ........... · \tc. „_...., „ vv..... s;;n J...,v, vajon 

szorgalmasan vcigzi-e kiszabott mu1ili~j~t /110/. 

e:1.gcQél.j ... Jlegaö.2.s2~ e.ll.e11 ·többre11d-oe.li fe.l tei"'j esztéssel. 
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ElU"li.nf;er J. Ber·tal.a11, az Aran:y- oro-sz1.~n és e., közös 

·tu.laj d.011 ban 1.évő .1:1el1ér 1\.11gyal. pa til-:a tu.la.j clonosai, Je-· 

a sziszorszáci i:teicl1enbacl1ban szLil.e·te·tt. Sopronba 1;:e-

,,. ·' ' ,,. ,,. ,,. 
rül.ese ut211 hét1Tiarosa11 bel:apcso.l.odot·t új l1azs.ja t2.rsa.··„ 

dalmi ciletcibe is. A j6 üzleti érzél.;:lce1. re:n.de'llcező 

, , 1 d. g:.vog:yszercsz11e.(;: rncgrnara ~ egy 17 30 körüli nyomtatott 

l1i.rd.etése: HJ'l.Z csuG.ilei.:tos, és rnes·terséges 32„lsamu111 

1 J ·~ • _,. , • "lt , , --vi:t2..e, avag;; az .L.i.e·c :sa .. 1samotiJ 211an: c1i.-·vo 2.ro.1, es 

erejérü.1.u. Az érdel:es g;/Ógyszerl1i.rdetés csa1<:11er;1 egé-· 

szét; a~n1al-:: leír~1.sa tö.lti 1;:.i, 11ogy a i1evezetes balzsara 

mi ly·~~ -o· e~e~se' c·e)· ellen ·o-·cu' J-L ~ o:,--''ho e' ·~e·L A -Pol ,,e'koll" ,_.., v.l.J. V t; b '" • .1.1.j V ov 0 ..L V"-' b V • -'- ,..r.,,J ,.J 

ba.l.ss&.t;10-'c, rnel.:y-:i.1.e~: össze·té·te.lét teriüésze·tesen new 

á1„ulj2. el., n1i.11U. l\.·LLloö, r.1i.nd be.lső 11asz11é.la tra. egyaránt 
• 

all<:al;nas11a1':: tartja. JJ.. 11ird..e·tés végén CleGj c1.ö 1.i. a po11tos 

aclar;o1úst is /112/. Ebharclt 50 éves kor2ban, 17~.5. 

J 2.J.'l. / - l ··; .L-.) • 

i~ v2rosrnaj or·bar1 :r1;yi·to t·t új })8. ti.ka l\:övetl\:ező tu-

lajd.onosa Go.ld:n.2r JÚ11os ·vi.1.mos pa·ti.l~v.s, ~1<.i. fel.eség'Lil 

Gold11er l.771.--:::ie11 vée:;rcnd.el.l:e:~et·t /:11.4/. 1\. G·Ol.d...11er-1~éle 

zso111ay s8.r:1uel ve·t·te rnec;, ·po1.gé.rjogo·t 1.787. 

0 1-:"-;-:, <: ~-1 s~ • L.L ;-11c;;' ~-" C·-·~ Li8..CZ8\,v ... . ,,,1 • 

JJ„ 11~0G1 r·et.l.jogú_ pati.1,~o. rncl.lett -va:lószí11űl.eg rnű-· 
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1787-ben oszlatta fel TI .József a soproni i erences kolos·-, 

·tort. Lalcói11al{ sz2,ma el.ég tel:inté1.yes vol.t, 22 .le.1.kész 

és 7 :lai.1-:us tes·t1rér. szán1u1cra re11cleztek be eg;/ :pa·ti.ké:t, 

hOGl mil-cor, arró1. nera maradt fe11n adat, de 1772. júl .• 

pati.l\:us, a1ci. :necveszi, de i1Gm lce1t el /.116;'. 

17 45 
- . , ' . , . ·1 - l ' , , . . . · ·-oe21 I1·lc<Xia i1erez1.a e .. rende -ce az egeszsegugyi 

, 1 ..1.. l „ „ 1 - „ .. - „. „, 
szeLle.-.~rz e v ·-· orvoso.t::, Q 7 0!jysz eresz e"'-:, se oeszer:, oab21c -

és a g-;óg:~/SZertiralc összeír2.s8:t. Solc 1.ráros és megye nern 

l ' 'l . , b . t.' ' V2.67/ {J..r2 .y1. vc:.ros 211 ni.11cse11 pa· J..Jca, az\, 

szert2.rat • .P ... z oi"'szj.g J1el1J.,.zetére nézve 111egdöbbentőlc az 

ad.atol: - i.gen sok egyetlen 

gyógysze.r·t;;r sern -;.ro.l.·t - trlí.g ,sopronba.11 11.2.rom, ermé.l több 

gyóf;~rszertir, Ll-·-4· cse..1c 1Ja.gyszomba·toi1 és Se.lmecbá.1.yéJ.1 

fői.sl:ola.i vS.roo, sopro11 al-:::kor 

... S. v2„ros lal-:::Ói.1121-;: sz2.ma l~ü:l.ö11böző becsl.és eL: ' ' . , a.,apJ sn 

--------~-~--------
12.l-i:os·t 
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.:::.rre az i.döszakra esi.k a város neg:y·edi.1\: gyogyszer·-· 

, , • 
0 1 '1·1 „ , 176° - , . tars'1.a1c Ie s. ... 1.--c~.sa. . :;-oe11, a morv2„orszc;,gl satzból. 

sz2.rrnazó ilerbs t J S.nos l-:apot·t e:r1ge6..é.l.yt :patilta 

Erre 11e;n l·;::er'i.il.t so.r~, c.1.l.ex1ben L:terbs·t 1769·-be11 ,sopro11ban 

pe.:tilci:.j 6~·~ az od.ü.ici.el\:- közelébe~-i, a belső -v-{:.rfal. tövébe11, 

1770-0e11 furcsa terv'rel lep-'ce ü1eg a ·tané~csot, a piacra 

lcí•.r&it épi.·t.kezni. Ezzel. e.. lcöz.l.el-cedést zav-arta volna, 

amit tudom2.su1 is vett. 177.5-ban a Hátsó kapmEÜ /je-

lei1l.og om11i.a presszó/ lca:pot·t 1.21 négy·szö_göl t e.ll<et, 

melyen felépiUt Sopron ecyik lecssebb rokol:ó épülete, 

az Ci-nel.eti sa.rl{ül'l i~·epor11uki. Sze11t J·2.11os ssobrS.1ra.l. Herbst 

1776·-·Dan l1a.l t tneg, a }1alo·tt.i. a11;yakönyv a..clat3. szex·i11t 

C3al: 51 éites v-01.-~ /120/. Jl pa;ti.}~a erodet;i ci·.mere: 

Arany l:o:rone. /121/ 

... ~- ' . J "· " ., . ' . ~-1-. ~... ' . t· . . .H:.:.1i....ce..1-C1) c:...1.1ou 11111~: .. s11c:...L„. AJ.'1. r:e.ic.n az a.ls~-ausztriai 

l.Gt es it e11i. a l1{za 

1795·-be11 :srau„11 i·~~roly J'Ózsei l.e·t·t 

'"z· .::,a::.-1"'> ... , ... ~e·..c.·.l.-n r'.Ja"· U ..::•A! C'-..1-0.. V VVv ,; v:;:), O..e a. 

)il:'av.11 l.798- ba11 mecl1a.l t. G zves~;· e e ls.dta a 
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gyógyszertárat a zágro'.bi szü1etésú :Ffantzert Józsefnek. 

Jfantzert is .rövi.d id.eig vezette a patikát, 1801-ben 

már Kochmeister Andrcí.s az új tul.ajdonos /123/. 

1817-·ben Zsolnay, J.;artini és Kochmeister patiku-

't ' - 1 - , , ' solc nagy seg1.· segere vo.l·tan. a varosnak, gaz-v.i.le.gítas·t 

akartak bevezetni„ és a három gyógyszerész vizsgálta 

meg vegyileg a szénből fejlesztés lehetőségeit. ugy 

találták, hogy ez túlságosan költséges lett volna, 

így sok ld.adS.stól mentették meg a várost /124/. 

A belváros régi. 5yógyszertira a J,'ehér -1ngya1, 

tini :Ferdinánd volt. 1825-ben tragikus eset j é.tszódott 

le a patikában. Hartini gyógyszerészék lányuk eljegy-

zésére készülődtek; maga a patikus ment le a pincébe 

borért, al1ol szé11di.o·xid r.1érgezésben n1egl1a:l.t /125/. 

A gyászos emlékű eljegyzés után özvegye, Terézia 

Jenczur Hfirton patikusnak acita el a hizat és a gyógy-

szertárat 16.000 .et-ért /126/. 

"" }Je11czur Jónos 118rto11 az 1-:rva n1eg::lei. Jaszenovi-

ból szirmazik, 1827. jan. lC·-én tette le a polgár-

esküt /127/. 

1.836·-·-ban .ae11czurtó.l a régi i.·pal"OS csalé.d.-oól 

szirrn&.zó Spiess ·vi.nce ·tulajdoné.ba 1-(erül.t a pati.l<a. 

! 

1 
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1858 óta í~dE;r Ferdi.nánd tulajdonosa a gyógyszer-· 

tárnak o 8der Ki s marton ban s zü1etett 1827·- ben, 1851- ben 

a bécsi. e 6 yetemen szerzett di.plomát /129/. 
• 

1 07 ~ . , l ' .. . · 1. •• • l • l . ' , t 1 , . • 
. u )-•i:;o .. saer oro„<:.ose1.ne.1:c tu .e..Jaone: .1:-:epez1. a :pa·-

ti}ca, 1.873. szept. l-•től. provi.zor -vor:;a J~rrtaI. íl3ó/. 

voga Antal. szo:nba·thelyi. szü1.etésű /1.8.19/, 18.48-·-oan 

Festen végzett /131/. 1880. jan. 1-t61 Khudy József a 

bér16. Khudy József 1854·-ben szegeden szi.:letett. Girnná-· 

ziur.1ba :tozson:yba:'l j úrt :1868-i.g, majd 112.ro:-a évig gya-· 

koi.„1101<.:: vo.l.t :Sperj ese11. Az egyeten1i. taniolyatnot ICol.ozs-

vé.ro·tt 1.87 4··-1877 l{Ö zött végezte, ol<:.1.ei,rel.et iriint gyógy-

szerész riles"t;er 1.877. jú_n. 6-fu1 l>;:ap. Segéd}~én·t már el.ő,„. 

z61eg is dolgozott Sopronban, 1871. okt. 9-1872. máj. 

31. lcözött az orosz.l.211 gyógyszertúrba11, !ci.se,;í.től'i:é:nt 

1.875. jú.l.i.tts-augu_sztusban a l:i8..G·:ye.r l\:irá.ly c;yóg:yszer-

noz címzett gyógyszertár 22.500 x't vételáron az ahhoz 

tartozó ösozes fel.szerel.ésse:l e5yütt }3o·tiy l~Étl.m8.n tu-· 

' - 'l , ' ' . , I- • „, t . . - . l , . , " l '' 6 ú ' .E„2. r:1m1 68.J..2.szen-c;roco11 sz·u.J..e· e-c·c, ül.p .. omaJ8:v .. u __,-·08i1 

ban 1101.t b-YÓg-yszcrész /l.:54/. Bo·tfy műlröd.ése a.latt I ' . ; 
s~ J~1-· ~~·1,:::, . .!..o~ e~ -~[íl{;.,.., •. .:..o·· ...... ·te"':-i-1- 0 

Cl,. '--·· u.L,, ....... ,_,....,i ...... J.„,y v .L ...... v e... P~ ·-i· 1- ,'. ·o·c „, e;, l,. _\...... e;.„_' ·tuz 1-:el.etk e-· 

·+ ' l' 1 . , , .. , ... - 'l 
ze~v opoue uoc i:eszi~ese Kozoen. Ez su .. yos se Oelcet 



• 
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Botfy hali.la /1914/ ute11. háror.i lánya örökölte a 

nos, Dartos Géza, zsi.c;aJ:cly :rs-tv8.n, zatnacli:ts :11n.re, r.a-

~enc'7 'i"".6~'71·· o' .J.. .:. ,::.., .u ................. ' , 
Eincler I.aj os, ve·t·t er 1ri.i1c e /l . .36/ rö-vi.-

d.eOb·-l1ossz2.bb ideig ·ta:c„tó ~n·GJcödése u·t61 l.925·-0a11 

.. JoDss. Ilil1{„.l.y ve·tto t:1cc a G~róf:;JszertSrat, Gs ő \rol.t 

a vezet6je eg~szen ez illamosít~sig /137/. ~obsa Li-

pót;sze11·t1nilzl.Óso:r1 szül.etet·t 1.898. Íe.br. 6·-2..:.'1, di.plo-· 

szerté'.r tulajdonosa .Limüncer JG:i1os volt •. LinnL'lcer 

' 
dekre /139/ •. Lux rerenc 1790·-ben született, 1819-ben 

a pesti egyeter;1e11 vécze·t·t, 1820 ó·ta tulajd.or1osa a 

;:;yóc;yszert é'.rnal; /140/, 1877- ben baleset áldozata 

lett /141/. 

1875. jan. 1·-·én .LUX J:'erenctől llolné\r Lajos sryog-y-

sz erész -ve·tte r;1eg a pati.l: 8.·t 18. OOO F·t -vé·t el. árért ,,.. 
/l!c2/. Iloln:ic 1845·-.-ben r:aGyar óvúron született, 1869-

r:.::.ro'·:-r'.~OAi• .-=:.r;~ 1' ·" ::.„ ... ·-al c•,„e' 1'GS-;-·c;,,.:;'Y'..,Tf-·-.o·J...·t 
..... _ - ~ ...... ~~ ~)...;..J.. 0J ·J 1„JL.r ·"'· ... '-''"""t;:;_,_" -<.L V 

/ l .~"'/ -· T/ • • 
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Molnár sokat áldozott a gyógyszertár fe1újításá-

ra. A bútorzatot ]lartynek műbútoraszta.lossa.l. tervez-

tette. A homlokzatot a pécsi zsolnay gyár majolika 

portáljával képeztette ki. Jiolnár a helyi gyogysze

résztörténeti aó.atokat is gyújtötte. Nála működött 

Koritsánszky Ottó, amikor a század elején a város 
• 

gyógyszert árainak múltját elsőként dolgozta fel. 

1906-·tÓl Holnár I.aj os után velcsey István, knon 

Gyula, .Lukács Vilmos rövidebb ideig műlcödtek az O·-

roszl án gyógyszertár tulajdonosai.ként /144/. Őket 

1912. máj. 18·-án .sé.lits Gyula követte, aki 1871-ben 

pécsett született, 1892-ben Budapesten szerezte 

di.plomáj át /145/. 

Béli.ts 1917-ben bekövetkezett halál.a után Niko-

lics Hilivoj tulajdonába került a gyógyszertár, aki. 

már 1912-től a gyógyszertárban dolgozott, 1950-ben 

bekövetkezett haláláig vezette azt. Hűlcödésének j e·-

lentős eredménye a Magyarországi Gyógyszerész Egye-

sület Sopron megyei kerületének újjászervezése volt. 

Titkára, majd. elnöke lett a megyei szervezetnek, és 
""' 

az ' . ' „ ' b'1 . orszagos ir@1y1t;as o .. 1.s 1 • 't ' -~ /1'6/ ~1.vec e resze·~ .~ • 

. 18'32 ó·ta a ta11ci.cs részéről s:~ralcran fe.lmerül.ő 

kívánsá.g, hogy a Városmajorból a ;;;s_z_e'-r'--e_c_senv. pati.ka 

költözzék ki. Akkoriban építettéic az Ikvallíd. utca 

es a mai Len.i.n körú·t sarlcá"l"l ál.1.Ó 1-cé·temel.etes 115.zat. 
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tözött a pati.ka már új CÍ.merrel ! uegvált~ gyOg'.fSZer

tár néven szerepel /147/. 

Még a Városmajorban működő patikusok sorrendben 

a következők: a már ernlí.tett zsolnay Sámuel, őt kö-

vette Zillich Adalbert ·-· 1823-ban nyert polgirjo-

got /148/ -, :PÓkfalusy József, kinek apja i.s patikus 

'lt " , ''1 49/ , ' . k 1 . , vo .. - .Locsen / .• . es Jascni.nsz y Gyu a bulcovi.nai szar-

/150/. 

Lux pere11c, az Ara11~r orosz1.án gy-óg:fszertár tu-

lajdonosa erősen tiltakozott a Szerecseny patika át-

helyezése miatt. A tanács véleménye az volt, hogy az 

nem lesz. A helytartótanács 1846-ban hozz áj árul.t a 

patika átköltözéséhez /151/. 

A már a vét:;leges helyén lévő patika tulaj donosá-

tól, Tóth K{Q'olytól 1852-ben Voga Antal vette meg a 

(;YÓgyszertárat. Voga már 1851-től mint provizor műkö-

dött a patik6:ban /152/. 1868-ic; volt a patika tulaj-

donosa /155/. 

1868. jan. l-től :pényhalmi. Iaj os tulajdonába 

tewe:;.'l szerze·tt di.pI.or:iá:t; /l.54·/ • 

..,..--.,-,...-----------------
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pényl1e,l.íui. u·tóda Recker·t .J)é.niel., .1870. m8j. 1 .• óta 

· tu1.ajd.onosa a g>jÓgyszer·tárna1:. 1.827·-ben Besz·tercebá-

nyán született, 1848·-ban a pesti egyetemen végzett 

/155/. A Megváltó gyógyszertárat 1880·-ban ,leckert Dá

nieltől öccse, iteckert Károly vette 'át /156/. H.eckert 

Károly 1860- ban végzett festen /157 /. 

1883. auc;. 1.·-től a gyógyszertár tulajdonosa 

csathó József, 1849·-ben Gyöngyösön született, az 5. 

gimnáziumi oszt'5.lyt is itt véc;ezte. Gyakornoki. éveit 

1865-·68 között Olmütz·-ben töltötte. Okleveleit 1872·-

ben 3écs·ben szerezte. 1873. febr. 2-től 1883. júl. 

1-ig a gölniczbányai Arany oroszlÉill gyógyszertár tu-

laj donosa /158/. csat hó 11 hamburg.i. essentia 11 
/ Jenny 

cseppel'/ néven új találmányt adott be, de az al,kori-

ban fennálló szabadalmi rendszabályok alapján kér-

vényét elutasítottá.l): /159/. Csathó alapítója és el-
• 

nöke volt az 1884-ben mec;alakult Sopron szab. kir. 

városi és megyei g-fÓgyszerész testületnek /160/; 

1885. nov. 6-án bekövetkezett halála után ki.skorú 

gyerroeirninek tulaj donó.ba került a gyógyszertár /161/. 
"" 

coathó halála ut61 Oheim Gyula lett a patika 

fal.el.ős }~eze1„őj e /1.62/. ()t ltövet·te J{ri za11.ovszky .il..r-

tur 1887. jul. 1-ig /163/. Ezt )(övetően Láday Győző 

bérelte a patikát 1892-·ig. Láday után ;;;gész Lőrinc 



- 40 ·-

következett a -oérlők sorában j.164/ • .t;gy év elte.ltével, 

1893. nov. l-től Kirner Vilmos a bérlő /165/. Kirner 

után 1894. máj •. L-től suller Károly bérl.i a patikát 

/166/, végül suller a csathó örökösöktől 1895. nov. l

én megvette a gyógyszertárat /167 /. Suller után sarló 

Sándor és Nagy Béla következett a tulajdonosok lis-
' 

táján /168/. 

1908. máj. l·-én szerdahely.i János vette meg a 

gyógyszertárat /169/. szerdahelyi az első vi.l ágháború 

után az újjászervezett Gyógyszerész Egyesület megyei 

kerületének lett elnöke /170/. 1945. jún. 7-·én, 81 e·-

ves korában llalt meg. szerdahelyi János magas kora mi

att élete vége felé átadta a gyógyszertár vezetését 

régi. munkatársának, (;ferezdes Jenőnek, alü 1926. máj. 

l-től muködött a gyógyszertárban. Gerezdes először bér

lője, majd j ogiitruházás folytán résztulajdonosa és ve

zetője lett a Megváltó gyógyszertárnak. 1951-ben, 51 

éves korában váratlanul hunyt el /.171/. Ger~zdes Jenő 

1900-ban Balatonfüreden született, diplomáját Budapes-

ten 1923-·ban szerezte /172/. Gerezdes az i.rodalom és 

főleg a képzőmúvészet lelkes híve, aktív;>'L'észtvevője 

volt a haladó szellemú i.rodalmi összejöveteleknek, 

mint múpártolót, múvészbarátot .i.smerték. 1932 őszén 

irodalombarát kört is alakított /173/. 

Az Arany Korona, később Magyar Korona, majd Ma-

g;yar !(irály g;y·ógyszertár ·tul.ajdonosa a ;(J~{. század 
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elején Kochmeister András. Kochmeister pozsonyi szüle-· 

tésű, 1801. okt. 7-én nyert polgárjogot /174/. Fia, 

Ede is patikus lett, 1827-ben örökölte a házat. 1851·-

ben már Kochmei.ster Ede örökösei nevén szerepel a ház 

/175/. 

A gyógyszertárat Rupprecht József vette meg /176/, 

majd 1865. szept •. l-től nezey András tulajdonosa a 

patil:únak /177 /, aki 1867-ben pati.káj ával. néhány ház-

zal odé-ob, a v2rkeriilet 133. sz. alatti házba költö-

zött /178/. Jiezey .Bösingben szül.etett 1817-ben, dip·-

1.oraúj át .l.862·-bc11 a lJcs·t.i et;yeteme11 szerezte. I·Ieze~;r 
• 

a t,JÓGyszer·tár bere11dezését ·tel.jes ec;észében fel.újí-· 

totta /179/. 

Gr61er Jenő tulajdonába 1882. okt. 1-·én került 

a gJÓgyszertár. c.r{J1er lü66-ba11 szerez·te o1'~level.ét 

/180/. 1890. jún. 5·-én bel:övetlrnzett hali.La után 

I
1
Iohl. J'ózoef, :1890. sze1)t. 1·-tő.l zuré11yi 1(6.:lrnó.n, 

mi.11·t cond1101-:: veze·tté1c a pa.t.i.1cri.t /181/. 
Az 1890·-eS ével:től az 19lü-es évekig I,ehmann 

jjühlbauer ~{ezső, majd Li.pthay :-~Jtni. 1. vezet t élc ,.,.. 

.. .., i 'l• ; • e..1-·+- ...... „. 1- • "":l ..:..J~-.. . .r1e v ...... v 1..tC t:lOs, o..~„i e,;.;,, 
s:::::;ornszéd 112zba, a j ele11.lee;i . 

l1ol.;:/Ól"'e, Leni.11 l\.rt. 1 .. 14. sz. cil.2. l~öltöz·tette a 

/12'5/, "\iajQc„ .A.nci.or c:::.róg:y·szerész 191.1.-·től 1.91.4 .• aug. 

1-i.g ·- hadba von:u.lásáic - volt corninoka 2. :patil;:á-

nak /184/. 
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1916. szept. 30-tól 1922-ben bekövetkezett halá

lái.g Binder Károly volt tulajdonosa a gyógyszertárnak 

/185/. Binder Károly 1867·-ben született, Erdélyből ke

rült Sopronba /186/. Az egyetemet Bécsben 1889-ben 

végezte el. Fia: Binder Ottó csak 1925-ben ·- szi.ntén 

Bécsben - szerezte meg gyógyszerészi oklevelét, így 

apja halála után a trencséni. születésű Gedeon Andor, 

majd 1924-től a Nagyszebenből származó Grohmann Vilmos 

vezette a gyógyszertárat /187 /. Később ez lett a vá

ros .legnagyobb forgalmú gyógyszertára. Binder Ottó 

gyógyszerész az 1950-ben bekövetkezett államosításig 

volt a gyógyszertár tulajdonosa /188/. 

Binder Ottó oklevelét csak 1937-ben honosíttatta 

Szegeden, addig a gyógyszertár vezetését Grohmann 

után 1934. ápr. l-től 1935. jan. 1-i.g Hudák Vilmosné 

sz. Papp Lujza, majd Lovas Anna látta el, aki. a gyógy

szertár vezetését 19.57. ápr. 16-án adta át Binder 

Ottónak /189/. 

1949-ben Binder kérésére Sopron város polgármes-
• 

tere engedélyt adott a gyógyszertár nevén~k megvál

toztatására, Magyar Ki.rá.lybó.l 11 J11agyar 11 gyógyszertár-

ra /190/. 
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• 

1.3 ~~élyjogú gyógyszertárak történ~~ 

Arany Kereszt gyógyszertár 

A város nagyarányú terjeszkedése a múlt század 

végén indokolttá tette, hogy a belváros negy reál.jogú 

gyógyszertára mellett ötödik, most már személyjogú 

gyógyszertári jogosítványt is kiadjanak /191/. 

A város népességnövekedését az I. sz. táblázat 

adatai mutatják. Az első hi.vatalos magyar népszámlá

lástól, 1869-től 1900-i.g összesen közel 60 %-os né

pességnövekedés tapasztalható /192/. 

Az 1885. év.i országos közegészségügyi j el.entés 

adatainak felhasználásával a II. sz. táblázatban 

fel.tüntettem az egész ország egyes városaiban, il

letve a megyékben lévő gyógyszertárak számát és az 

egy gyógyszertárra eső ;Lakosságszámot. A 2. sz. ábra 

a soproni patikamúzeumban látható történeti Magyaror

szág ebből az időből, 1.888-ból származó egyetlen 

gyógyszerészeti térképe, melyet egy honvéd gyógysze

rész állí.tott össze. A 2a. sz. ábra a kiragadott 

Sopron vármegye területe. 

összehasonlítva Sopron városát a többi szab. kir. 

város adataival, az egy gyógyszertárra jutó lakosok 

számát illetően Pozsony áll hozzá legközelebb. Temes

vár, Győr, Komárom ellátottsága a legkedvezőbb; Deb-

------~e-en--és---Pé{ls gyógyszertári hálózata valami.vel rosz-
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szabb; a mai Magyarország területét tekintve a szab. ki.r. 

városok közül szeged ellátottsága a legkedvezőtlenebb. 

A mezővárosok: Hódmezővásárhely és Kecskemét ellátott

sága a szab. kir. városokhoz vi.szonyítva a legrosszabb. 

Sopronban az ötödik gyógyszertár felállítása után 

a II. sz. táblázat alapján egy gyógyszertárra 5435 lé

lek esik. Ez a táblázat alapján a 14. helyről még min

dig csak a 12. helyet jelenti a városnak. 

1885-ben Khudy József, az Angyal gyógyszertár 

bérlője folyamodott gyógyszertár felállításáért, 1890-

ben Bodrossy Géza, a Megváltó gyógyszertár segéde és 

Lippélius Ferenc, az Angyal gyógyszertár segéde pályá

zott a város ötödik gyógyszertárára. 

1891. nov. 28-án Láday Győző, a Megváltó gyogy

szertár bérlője egy emlékiratot nyújtott be a felállí

tandó gyógyszertár ügyében /193/. Láday a törvényható

sághoz i.ntézett levelében a gyógyszertárak forgalmi 

adatainak feltárásával jelzi az ötödik gyógyszertár 

létjogosultságát. A város három gyógyszertárának: 

Magyar Király, Angyal, oroszlán gyógyszertárak tulaj-.,,. 
donosainak állítása szerint e három gyógyszertár ösz-

szes évi forgalma 22-25 ezer forint között ingadozik, 

és egy esetleges engedélyezendő új gyógyszertár .léte

sítésével a már meglévő gyógyszertárak fennállása 

veszélyeztetve lenne. Ezt cáfolja az a tény, hogy a 

Laday által 3400 forintért bérelt Megváltó gyógyszer-



- 45 ·-

tár a város leggyengébb forgalmú gyógyszert ára. "Én ki 

ezen gyógyszertárt már 4 év óta kezelem, mégis évenként 

8000 forintot meghaladó forgalmat csináltam ••• Már most 

viszonyítva ezen gyógyszertárt úgy az Oroszlán-, mint 

az Angyal-hoz címzett gyógyszertárakhoz, melyek mindig 

soproni. szülött gyógyszertártulajdonosok kezei. között 

voltak, mindenik forgalma bátran 10-10 ezer forintra 

tehető. Ellenben a Magyar Királyhoz címzett gyógyszer

tár, mely a jelenben is 3 okleveles gyógyszérésznek ad 

folytonos és szakadatlan munkálkodást és mely gyógyszer

tár már kezdettől fogva is a legjobb forgalmú volt, ••• 

évi. forgalma mini.mal számítás mellett is 20-22 ezer 

fori.ntra becsülhető, /ezen forgalomnak felel. meg kü

lönben a közel múltban érette i.gért 55 ezer, de 60 ezer 

forintra tartott véte.lár/ és így az általam benyújtott 

kérvényben a 4 gyógyszertárnak hangsúlyozott 50 ezer 

forintnyi évi forgalma nemcsak valószínű, hanem cá·

folhatatlan igazság ••• Ha Sopron városában az 5-i.k 

gyógyszertár létesülni. fog, fenntartva az 50 ezer frt-

nyi forgalmat, minden egyes 

forint .forgalom jutna, mely 

gyógyszertárra lü-10 ezer 
""' 

forgalom oly tisztességes 

polgári. hasznot biztosí.t, hogy egy gyógyszerész te

kintettel végzett tanulmányaira, befektetett tőkéjé-

re, valamint munlcálkodására is, meglehet elégedve, 

mert existentiája korántsem lenne ez által veszélyez

tet_v_e_:;:rí ..: iiJá tád.ay /194/. 
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1893-ban a bel.ügymi.nisztérium felhí.vására az Új

teleki utcában felá:Llí.tandó személyes üzleti. jogú 

gyógyszertár jogosítványának adományozását az 1876. 

évi XIV. t.c. 134. § értelmében pályázat útján kellett 

elbírálni. A pályázat az 1893. ápr. 9-i Gyógyszerészi. 

Közlönyben j el.ent meg, a hirdetést a Sopron c. lap i.s 

megj el.entette. A hirdS'tésre összesen 28 jelentkező 

volt az ország minden részéből. 

1893. máj. 12-én a város közegészségügyi bi.zott

sága Hieronymi belügymi.ni.szter engedélye alapján Jéhn 

Vilmost választotta meg az ötödi.k gyógyszertár gyógy-

szerészévé /195/. 

Jéhn ekkor már 2.1 évet töltött a pályán, s ebből 

15 évet a soproni oroszlán gyógyszertárban dolgozott. 

Jéhn Vilmos 1856. ápr. 24-én született Tinnye /Pest 

megye/ községben, di.plomáj át Bécsben 1880-ban szerez-

te. 

Jéhn a gyógyszertárat először Vöröskereszt gyógy

szertár néven az Élesszög :l/B-ben /ma Rákóczi. u. 49./ 

állította fel, majd 1903-ban jelenlegi. b.,ialyére, az 
1 
Ujteleki. u. 54. sz. alatt megüresedett helyiségbe 

költöztette. A gyógyszertár nevét Arany Keresztre 

módosí.tották .Í908 táján, mert a 11vöröskereszt 11 név 

védett névvé vált. • 

Az Arany Kereszt gyógyszertár vezetését jogát-

ruházás :folytán 1938. jan. 22-én Jéhn Vi.lmos fi.a, 

Antal vette át, és vezette azt az államosításig. 
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Jélm Antal soproni születésű /;1913. júl. 29./, 

diplomáját Budapesten 19.35-ben szerezte, approbációs 

vizsgát 19.37. okt. 29-én tett. Működésének i.dejére 

esik a gyógyszertár nagyobb arányú belső átrendezése, 

1946-ban az új homlokzati. kiképzés e.lkészítése. A mű

kőportál t a beteg gyermeknek orvosságot adó édesanya 

szobra diszíti. Az officina világí.tótestének felira

tán a Gyógyszerész Egyesület jelmondata - Salus pub-

1.ica suprema lex! - ma is olvasható /196-197/. 

Irgalmasság gyógyszertár 

Alig 16 évvel az ötödik gyógyszertár felállítása 

után, 1909-ben Gallus Jenő, soproni származ·ású gyógy

szerész, aki 14 évig BUdapesten alkalmazottkén~ dol

gozott, a hatodik soproni gyógyszertár jogáért folya

modott. Bár a város a felállítás ellen foglalt állást, 

Andrássy belügyminiszter a város fej.lődőképességére 

hivatkozva még ez évben megadta Gallusnak a jogosít

ványt a Magyar utcára. Gallus az Erzsébet utcában 

szerette volna gyógyszertárát felállítai:,.a, de a mi

niszter az újabb helykijelölésre vonatkozó l<::érelmet 

elutasította /198/. Gallus Jenő 1873-ban született, 

diplomáját Budapesten 1894-ben szerezte. Az Irgalmas-

ság gyógyszertárat 1910. júl. 16-án a Magyar u. 6. sz. 

Gallusnak több cikke jelent meg a Sopronvármegye 

c. lapban "Gyűjtsünk gyógynövényt!" címmel. A "Súlyos 
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gazdasági helyzetünk szi.nte parancso1óla.g megköveteli, 

hogy országunk minden kincsét, de elsősorban a parlagon 

heverőket felkutassuk, értékesítsük ••• " /200/ és "Még 

ma is nagyon sok gyógyszer készül a füvekből, amit az 

emberiség használ és nagyon kár, hogy mindjobban elha

nyagolják ezen ki.próbált gyógyszereket ••• 11 /201/ -

gondolatai ma is nagyon időszerűek. • 

Gallus nemcsak hivatásának élő gyógyszerész volt, 

hanem közéleti feladatokat is vállalt. Hosszabb ideig 

a varos törvényhatósági bizottságának tagjaként műkö-· 

dött, s mint lelkes sportbarát, a város különböző 

sportegyesületeit is támogatta /201/. 

Közel 30 évi működés után a személyi jogosít-· 

ványt Hell. Arankára ruházta, aki. az államosításig 

tulajdonosa volt a gyógyszertárnak. Hell Aranka 1905. 

nov. lO-én született Sopronban. Diplomáját BUdapes

ten 1927. szept. 29-én szerezte, approbáci.Ós vizsgát 

1944. okt. 26-án tett, közben tanári oklevelet is 

szerzett. 1939. aug. 1-·től béclője, majd 1940. júl. 

26-tól az államosításig tulajdonosa a gyógyszertár-
"" 

nak /203/. 

szent Erzsébet gyógyszertár. 

A század e.lején gyors ütemben fejlődött tovább 

a város gyógyszertár hálózata. A hatodik jogosítványt 
~~-------·---

követő kétevenbelui a belügyminiszter újabb jogo-
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sítványt adott a városi. törvényhatósági. bi.zottság nem

leges állásfoglalása ellenére. A j ognyertes Desits Li

pót, korábban fertőszentmiklósi·· gyógyszerész lett. ő 

már az Erzsébet utcára kapta meg az engedélyt. A gyógy

szertárat 1912. aug. l-én nyitotta meg. Egy év múlva, 

1913. szept. l-én eladta patikáját Lelovits József

nek, aki addig Felsőpulyán volt gyógyszertárbérlő • • 

Lelovi.ts 187 4-ben Szombathelyen született, diplomáját 

1897. jún. 18-án BUdapesten szerezte. Lelovits nem 

sokáig vezethette gyógyszertárát, rohamosan kezdte el

veszíteni látóképességét. Ezért fe.lesége: Lenk Mária 

1917-ben "Felségfolyamodvány 11-ban kért kihallgatást a 

királytól, hogy a régi rendszer szerint, hat gimnázi

umi végzettséggel. léphessen a gyógyszerészi pályára. 

Miután kérelmére nem történt intézkedés, magán úton, 

példátlan szorgalommal. és akaraterővel el.végezte a 

gimnáziumot, majd az egyetemet. Diplomát 1924. jún. 

26-án kapott, és 1925-·ben átvette a gyógyszertár ve

zetését. :Lelovitsné tanulmányi i.dej e alatt Bátori 

Ferenc, Jeszenszky Valér és csákány péter.,gyógysze

részek dolgoztak a gyógyszertárban. Lelovits József 

hosszú betegeskedés után 1936. ápr. 24-én halt meg. 

Lelovi.tsné az államosí.tás után 1961-i.g még aktí.v 

szolgálatban volt, majd 1966-ban bekövetkezett halá

láig nyugdíjasként dolgozott. 
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1947-ben került a gyógyszertárba Lelovi.tsné uno

kaöccse, Dr.Tanay István. A Szombathelyről származó 

Tanay .1935-ben végzett BUdapesten, 1937-ben Szebellédy 

Lász1Ó egyetemi magántanár irányítása mellett dokto-

rált, majd az országos Közegészségügyi Intézetben, ké

sőbb honvédgyógyszerészként dolgozott. so,pronba jöve

tele után is szívesen végzett kísérleti munkát, főleg 

analitikai tárgykörből jelentek meg dolgozatai /204-

205/. 

Rákóczi Ferenc gyógyszertár 

Az első világháború utáni idők, Burgenland el

csatolása a városban gazdasági visszaesést idézett 

elő, ami. a gyógyszertárak forgalmában is megmutatko

zott. A műemlékekben gazdag város részben az idegen

forgalom fejlesztésében látta a lehetőséget' a város 

fellendítésére, ezért elkezdődött a szállodák ~pí

tése, elsősorban a .Lővér negyedben. 

Az :1930-as népszámlálás adatai szerint Sopron 

lakossága 59.456 fő volt /206/. A r,ővér negyed fej
"" 

lődése magával hozta a s.íneken túli részen egy új 

gyógyszertár felállításának kérvényezését. Indokol

ta ezt az is, hogy a m{íködő hét gyógyszertártól tá

vol esett a környék, tehát forgalmukat nem befolyá

solta, valamint az a tény, hogy a MÁV és a GYSEV 
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vágányai hátrányosan kettészelték a vá.rost. 

1933-ban több pályázó közül a m. kir. belügymi

niszter 220.381/1933.XV. sz. lei.ratával engedélyezte 

Sopronban a nyolcadik önálló gyógyszertár felállítá

sát, és ennek jogosítványát Grohmann Vilmosnak adomá-

nyozta /207 /. Grohmann 1934-ben nyi.totta meg a gyógy

szertárat az akkori Tisza István út·-Alsó1őver út sar·

kán lévő házban /ma Béke út 13./. 

Grohmann erdélyi származású, Nagyszebenben szü

letett 1892. szept. 22-én, egyetemi. tanulmányait Ko

lozsvárott fej ezt e be i914-·ben. Sopronba kerülésekor 

először az Oroszlán gyógyszertárban működött beosztott

ként 1919. jan. l-től okt. 1-ig, attól fogva a Magyar 

Király gyógyszertárban dolgozott először beosztott

ként, majd 1924-tő.l gondnokként /208/. Grohmann Vilmos 

az államosításig vezette gyógyszertárát. 
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2. A gyógyszertári hálózat kialakulásának és fejlődé

~ek vizsgálata a m~e további yárosaiban és 

községeiben 

A megye gyógyszertári. hálózatát az 1870-es évek

ben ki.alakult közigazgatási egységen belül vizsgálom. 

A hét járásból a Ki.smartoni., Nagymartoni, Plllyai j á-, 

rás gyógyszertárai.val, valamint a Soproni jár ás két 

gyógyszertárával létrejöttüktől 1922·-ig bezárólag fog

lalkozom, mivel ezután elkerültek a megyétől, a többi 

négy járás: soproni, csepregi„ csornai, Kapuvári j á-

rás gyógyszertári. hálózatának fejlődését 1950-i.g, a 

gyógyszertárak államosításái.g tárgyalom. 

sajnos teljes részletességgel nem tudtam feldol

gozni a megyei gyógyszertári hálózatot, mivel a vár

megyei levéltár a soproni. népszavazáskor Eszterházára 

került, rendszere akkor felbomlott, iratanyaga ösz

szekeveredett, másrészt az 1940-es évek végén a megyei. 

tiszti orvosi anyag selejtezésre került. Emtek ellené

re gyógyszerészt évkönyvekből, vármegyei címtárakból, 

alispáni j e.lentésekből sikerült a gyógysz;1i4t'észek so

rát nyomon követni. Nagy segítségemre volt az ún. 

Gyógyszerészek Nyilvántartási Könyve, melyet az 1900-

as évek elejétől kezdtek vezetni. EZ a számomra igen 

értékes adatokat tartalmazó kézirat pl. nincs is kar-
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tonozva a levéltárban, hosszas keresgélés után, telje

sen véletlenül. akadtam rá. Így elsőként si.került a 

megye adatait fel.dolgoznom. Ryslavi Kurt Kismartonban 

kiadott könyve csak a burgenlandi. gyógyszertárak mú.lt

j ával foglalkozott. 

2.1 Kismartoni járás 

Gránátalma eyógyszer_!ár 

Kismarton /Eisenstadt/ 

Az 1760-ban az Irgalmas testvérek által alapított 

gyógyszertár az Eszterházy ház udvarában, közvetlenül 

a kastély mellett helyezkedett el. Az Eszter~ázyak a 

patikával. egyi dejűl.eg létrehoztak egy kórházat is ·- e

lőször 8 ággyal, majd rövidesen további 4 ággyal bővít-

ve - melyet szi.ntén az Irgalmas testvérek kezeltek. 

1761-ben a pati.ka még nem volt ellátva megfelelően 

gyógyszerekkel, de az 1769-ben tartott e.llenőr zés már 

mindent rendben talált. Az 1780-as években a gyógy-· 

szertárban Riss Günter nevű patikus dolgozott i.tt, aki 

1775-ben szerzett diplomát a bécsi egyetemen. Segéde, .,,,. 

Dlascovi ts László, a rendben tanulta szakmáját, vizs

gája nincs. 

Az 1790·-·es években a gyógyszertár kezelője Howat

schek 11arti.ali.s. Nowatschek 1753. jún. 29-én csehor-

szá.gban született, 1785-·ben a bécsi egyetemen szer-

zett di.plomát. segéde, a di.plomával még nem rendelkező 
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veibel Barnabás. 

Az 1840-es évek vegen a gyógyszertár keze.lője a 

nagyszombati. születésű Nekantovits Amantius, dip.1.omá

j át 1846-ban Bécsben kapta. 

1859-től a gyógyszertár vezetője :Lukatsovits Ani

si.us •. Lukatsovi ts 1805. jan. 1-én született, diplomát 

Bécsben szerzett .1831-ben. Segéde Fries Ferdi.nánd, mar 

diplomás, diplomáját Bécsben szerezte. Lukatsovits ha

lála után /1863. nov. 26./ a gyógyszertár kezelője 

Gutwill Gedeon, aki 1836. nov. 11-én Besztercebányán 

született, diplomáját Bécsben 1863-ban kapta. 

1.865-ben a gyógyszertár keze1őj e Balogh Alfréd, 

kinek diplomája 1864-i, bécsi. keltezésű. 

1879-ben Grüssner Ferenc a gyógyszertár l~ezelóje, 

ald a későbbiekben a kismartoni Megváltó gyógyszertár 

tulajdonosa. 

Az 1884. májusában Sopronban tartott gyógyszerész 

egyesület alakuló ülésén Görey Gyárfás vett részt a 

Gránátalmához címzett pati.kából. Görey után 1890-tól 

1893-ig Thuroczy Kornél vezeti a pati.kát, ~i 1850-ben 

Léván született, diplomáját 1882-ben nudapes1;e:u sze-

rezte. 

1893-tól a gyógyszertár kezelője r.a.sztovics va

lér. őt követték: Siska József, Maricsek Ferenc, Be

recz Károly, Szuló László, szuromy János, Kneitner 
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Tivadar. Berecz Károly 1920-tÓl az egyesületi. jegyző

könyvek alapján ismét Kismartonban van /209/. 

Megváltó gyógyszertár 

Kismarton 

Az eredetileg Arany Korona gyógyszertárat 1770-

ben Frölich Ferenc alapi.totta. Frölich 65 evesen, • 

1792. nov. 22-én halt meg. 

1796-ban Frölich utódai. eladják a gyógyszertárat 

praetor Vendelnek. 1821. ápr. 7-én a gyógyszertárat 

stuhler pál vásárolja meg. stuhler 1793. okt. 6-án 

született, 1815-ben Bécsben szerzett diplomát. stuh

ler kérésére 1855. dec. 31-én a reál.jogot elismeri a 

kismartoni magisztrátus, amit az államháztartás 1856. 

febr. 28-án véglegesít. Ettől kezdve nevezik a gyógy

szertárat Megváltónak. 

stuhler 1821-ben a patikát 13000 forintért vette. 

1856. áprili.sában ugyanennyiért árulja, mivel beteg 

és a patikán nincs haszna. A gyógyszertárat sikerült 

eladni.a Kodolányi. Jánosnak. Kodolányi. l~O-ban Eger

szalokon született, diplomáját Pesten 1852-ben sze-

rezte. 

1862. januárjában a közben gyógyszertár tulaj do-

nos Grüssner Ferenc tagja lett az osztrák gyógysze

rész egyesületnek. Grüssner 1834. ápr. l-én Kismar

tonban született, diplomát 1859-ben Bécsben szerzett. 
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1890-ben Grüssner átadta a gyógyszertár vezetését 

Ferenc fiának. Az ifj .Grüssner .Ferenc ki.smartoni szü-

1.etésű, diplomáját 1887-ben Bécsben szerezte. 1896. 

jan. 2-·án 32 évesen halt meg. 

1896-ban a tulajdonos özvegye rövi.d időre Fri.ed

mann Károlyra bízta a patika irányítását. 1896. szept. 

l-én az özvegytől Till Hermann vette meg a gyógyszer

tárat. Till 1850. márc. 4-én született, a gyakornoki 

vizsgát 1870-ben Olmützben tette le, diplomáját Bécs

ben 1877-ben szerezte. Till 1900. nov. 5-én halt meg. 

Tagja volt az osztrák gyógyszerésio egyletnek. Grüss

nerék és Till egyúttal tagjai voltak a Sopron megyei 

gyógyszerész egyesületnek is. 

1900. októberétől Mindes Jonathan, majd ugyan

ezen év dec. 23-tól porschinsky Gusztáv volt a Till

féle gyógyszertár provizora. 1901. márciusától GÓ

reczki Ede vette át Ti.11 özvegyétől a gyógyszertár 

vezetését, majd ez év októberétől Sterus Henrik 1902. 

januárjáig vezette a patikát. 

1902-től a gyógyszertár tulajdonosq,. Trstyánszky 

Károly, aki 1847-ben Pesten szerzett diplomát, 1848-

ban részt vett a szabadságharcban a magyarok oldalán. 

•rrstyánszkytól 1903-ban Herodek Károly vette 

meg a patikát. Herodek 1865. febr. 27·-én született, 

a bécsi egyetemen 1886-ban végzett. 
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1910-től többes tulajdonba került a pati.ka, mely

be bekapcsolódott a ki.smartoni takarékpénztár is, míg 

végül 1912-ben Hollé Géza vette meg a gyógyszertárat. 

pontosabban Ho.llé feleségéé a tulajdonjog, a patika 

vezetésével Hol.lé Géza foglalkozott. 1914-ben Hollé a 

magyar gyógyszerészek háborús segélyalapj ára 1000 ko

ronát adományozott. 

1918. decemberében Hollé Géza a dunaszerdahelyi 

Berke Miklósnak 300.000 koronáért ígéri a patikát, 

amennyi.ben Berke elveszi. Hollé Mária nevű lányát, ak-
• 

kor a vételárból 80.000 koronát elenged. 1919. márc. 

7-én Hollé Géza neje - mivel a tulajdonjog az övé 

volt - és Berke Miklós között a gyógyszertár adás-vé

teli. szerződése megköttetett. Berke 1891 .• nov. 26-án 

Muraszombaton született, 1915-ben a budapesti. egyete

men végzett /210/. 

Magyar Király gyógyszertár 

Ruszt --
A nyi.lvános gyógyszertár megnyi.tása.,..előtt, már 

a XVIII. század végén, 1785-ben volt Ruszton fiók

gyógyszertár, melyet a soproni Török József gyógysze-

rész létesített. 

volt Ruszton egy házi-patika is, melyet az 1786-

ban tartott ellenőrzés adatai. szeri.nt Khun János veze-
'---------··-·-·-·-- "" .. „„ 
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tett. Khun a gyógyszereket elsősorban Ehrlinger soproni. 

gyógyszerésztől vásárolta, néhány kenőcsöt ő maga ké

szített, egyes növényeket és gyökereket ő gyűjtötte. 

A vi.zsgálat eredménye azzal zárult, hogy bár ni.ncs a 

városnak gyógyszertára, Khun minden szükségessel el tud-

ja látni a betegeket, ami nincs nála, az a kb. 2 óra tá

volságra lévő Sopronból vagy Kismartonból beszerezhető. 

Az 1830-as évektől kezdve már többen fordultak a 

tanácshoz gyógyszertár nyi.tási kérelemmel. 1836-ban 

Krist Károly, 1839-ben Kapitanits Lipót nyújt be kér

vényt, majd 1849-ben a pozsonyi Novotny Tamás kap enge

délyt gyógyszertár létesítésére, végüli.s nem nyitott 

patikát. 

1851·-ben Riebesam :b'erenc a városi tanács egyetér-

tésével gyógyszertárat nyi.tott anélkül, hogy a patikát 

előzőleg megvizsgálták volna. A vármegyei hatóság meg

tiltotta a Riebesam által történő gyógyszer eladást. 

1852-ben elrendelték egy gyógyszertár felállítását, a 

pályázatot meghirdették, a jogot ez év júniusában 

Riebesam Ferencnek adományozták. Riebesam Ferenc l821. 
"' 

jan. 16-án született, diplomáját Bécsben 1849-ben kapta. 

1861-·ben Riebesam bérbeadta a patikát Gutmensch 

Alajosnak. Gutmensch 1819. máj. 6-á:n cs ehországban 

született, diplomát 1845-ben Bécsben szerzett. Riebesam 

Gutmenschsel nem volt elégedett. Gutmensch 1864-ben 

• 
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a gyógyszerekért többet számolt a kelleténél, ami.ért 

12 forintra megbüntették, 1866-ban adócsalást követett 

el, 1867-ben újra megemelte a gyógyszerek árát, i.smét 

megbüntették. Még ez évben receptek hamisí.tása miatt 

30 forintra büntették. 

1867-ben Riebesam meghalt, özvegye beadványban 

kérte, hogy vezethesse a gyógyszertárat, de a város 

nem fordítva f.igyelmet sem az özvegyre, sem Gutmensch

re, a gyógyszertár vezetéséve.l 1868-ban Mersits Fer

dinándot bízta meg. Mersits 1870-ben átköltözött Noson 

megyébe, Boldogasszony nevű helységbe. 1870-től a pa

tika zárva volt egészen 1875-ig, amikoris Gubas Ká-

roly dolgozott a patikában. 

18'[8-ban Bisitzky Ede, 1879-ben Maléter Gusztáv 

vette át a gyógyszertár vezetését. Maléter 1852-ben 

Szepes megyében született, 1888-ban tuberkulózisban 

halt meg. özvegye férjhez ment Oheim Gyulához, aki 

ezt megelőzőleg a soproni Megváltó gyógyszertárnak 

volt kezelője. Oheim ha1álái.g, 1900-·ig vezette a 
• 

ruszti gyógyszertárat. 

Az özvegy a gyógyszertár vezetését Mézes Ml.hály

ra bí.zta. Mézes 1862·-·ben zurányban született, diplo-

mát 1890-ben Budapesten szerzett, a gyógyszertárnak 

1914-·i g volt vezetője. 

Néz e s Mihályt :ea.uer Ignác követte. .sauer Ignác 
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1888. jan. 8-án Lajtaszék községben született, diplomát 

1910-ben BUdapesten szerzett. :sa.uer 1921-ben 150 koro

nát adományozott a Magy,arországi. Gyógyszerész Egyesület 

újjászervezésére. 

Ruszt lakóinak száma 1877-ben 1000, az 1900-as 

évektől 1500 körül mozgott /211/. 

yédangyal gyógyszertár 

Fertőfehéreg;z!!,áza /Donnerskirchen_L 

A járás negyedik gyógyszertárának megnyitására 

189.3-ban Millner György kapott engedélyt személyjog

gal. Millnertől 1905-ben Ereit János vette át a patika 

vezetését. B.rei.t János 1873. nov. 16-án Felső-Olcsvá

rott, Kassa mellett született, 1898-ban Bécsben kapta 

meg gyógyszerészmesteri oklevelét. Korábban a Gyógy

szerészi. Közlöny munkatársa volt, 1907-ben átvette 
• 

Koós Józseftől a sopronkeresztúri. patikát, Koós pedig 

Brei.t helyére, Fertőfehéregyházára került. Koós 1917. 

okt. 20-án, 72 éves korában halt meg. 
, , , ""' 

1917. okt. 31-en a pati.kát bezarték, a falu or-

vosa házi.-patikaként kezelte. 

1920-ban ismét van patikusa a községnek Herter 

Károly személyében, aki. 1890. aug. 17-·én Brassóban 

született, 1913-ban a bécsi egyetemen végzett. Herter 

--~-----~.'2.l=b.en.-4.0.0KQJ:'QlJ.át. a.(iomálJ.yozott az újjáalakuló 
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Magyarországi Gyógyszerész Egyesület részére. 

A község lakóinak száma a vizsgált időszakban kb. 

1750 fő volt /212/. 

védangyal gyógyszertár 

Lajtaújfalu /Neufeld a.d.Leitha/ 

1893. dec. 31-én Nagy Gusztáv lébényi gyógysze

rész kapott engedélyt gyógyszertár alapítására, melyet 

1894. máj. 27-én nyitott meg. A helységnek ekkor 1781 

lakosa volt. 

Nagy Gusztáv 1860-ban Szakolcán /Nyitra'megye/ 

született, 1899-ben Budapesten szerzett diplomát~ 

1899. márc. 26-án tuberkulózisban halt meg. 

1898-99-ben Nagy szarvkőn fiókgyógyszertárat akart lé-

tesíteni, de ez halálával elmaradt. 

1900. januárjában sarló Sándor gyógyszerész vette 

bérbe Nagy ö zvegyétő.l a patikát. sarló 1862-ben kr:va

váralj án született, di.plomáj át BUdapesten 1884-ben 

szerezte, sarló 1903. okt. 18-án a soproni Megváltó 

gyógyszertárat vette bérbe. 

sarló után a laj taújfa1ui patikát Si.egmund Ottó 

bérelte. A hel.ységnek ekkor már 2908 .lakosa volt. őt 

Weszelovszky Géza, majd Dános Margit követte, végül 

1922. februárjában Nagy özvegyétől vargyassy György 

~ vette meg a védangyal gyógyszertárat /213/. 
---:::!!------------ --
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Kígyó gyógyszertár 

.szarvkő /Hornstein/ 

• 

A 2300 lakosú községben 1899-ben a vármegye gyű

lése fiókgyógyszertár nyi:tására adott engedélyt Nagy 

Gusztáv lajtaújfal.ui gyó,gyszerésznek, de a gyógyszertár 

létrehozását Nagy halála megakadályozta. 

1902-ben ismét fiókgyógyszertár nyitására adtak 

engedélyt Till Lujzának, a kismartoni reál gyógyszertár 

tulajdonosának, de ő is idő előtt meghalt. 

1902. júniusában Nyulassy István adott be kérvényt, 

immár önálló gyógyszertár nyitására. A vármegyei. gyű

lés e.llenezte egy önálló gyógyszertár felállítását, de 

továbbra is javasolta, illetve elrendelte fiók gyógy

szert ár nyitását Kismarton székhellyel. Ennek ellenére 

1902. nov. 23-án a belügymini.sztérium megadta Nyulassy

nak a jogot önálló gyógyszertár nyitására. 

Nyu.lassy 1869. aug. 19·-én szélcesfehérvárott szü

letett, diplomáját 1892-ben :sudapesten szerezte. A 

gyógyszertár 1912-ig mi.nt vöröskereszt gyógyszertar 

működött, 1912 után - a Vöröskereszt név,,.,védetté vá

lásával ·· Kígyó gyógyszertárként szerepelt /214/. 

üdvözítő gyógyszertár 

cinfalva /Siegendorf/ 

~--'--------- _ __l9J ~-ban ;;;gész J..§rinc kért gyógyszertár nyi.tásra 

engedélyt a kb. 2000 lakosú községben, melyet 1914 • 

• 
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szept. 16-án a belügymi.ni.szter engedélyével megnyitott. 

Egész I.őri..nc 1862-ben született Adán /Bács-Bodrog 

megye/, diplomát 1884-ben Budapesten szerzett. A gyógy

szertárat 1920-i.g vezette, amil<or átadta azt Wallner 

Rudolfnak, aki 1922-<i.g volt ci.nfalván, majd saj toskálon 

nyitott új gyógyszertárat. Wallnert a nyugat-magyaror

szági. eseményekben való részvétele mi.att az osztrákok 

le al~arták tartóztatni, ezért visszajött Magyarországra. 

Wallner 1886. ol-;t. 9-én Récsényben /Pozsony megye/ 

született, diplomáját 1912-·ben Budapesten nyerte el. 

Wallner a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület javára 

1921-ben 150 koronát adományozott /215/. 

2. 2 Nagymartoni jár ás 

k1egváltó gyó~zertár 

Nagymarton /Matt~burg/ 

A gyógyszertárat ueidl Ferenc alapította 1799-beri.. 

Wei dl 17 66. nov. 10·· én s zület et t, a bécsi egyetemen 

végzett 1793-ban. 1837-ben szi.lber József. vette meg a 

patikát. 1838-tól 1850-ig a gyógyszertár tl'fl.aj donosa 

Tóth Károly, akitől a patikát Gerr József vette át. 

A helytartótanács 1858-ban i.smerte el a gyogyszer-

tár reálj ogát. 

Gerr József 1816-·ban született, diplomát 1841-· 

~,-------__,,-~~;n_szer_Zet:t. 1880-ban fi.a, Gerr Hugó vette át 

a rriegváltó gyógyszertár vezetését. 
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Gerr Hugó 1854. dec. 15-én született, 1876-ban a 

budapesti egyetemen végzett. Gerr József 1861-·ben be

lépett az osztrák gyógyszerész egyesületbe, fia már a 

Sopron megyei. gyógyszerész testület tagja volt. 

A városnak a xx. század e.lején kb. 3800 lakosa 

volt. 

1912-ben Gerr Hugó a nagymartoni reáljogú gyógy

szertárát eladta Bres.1.mayer József ügyvédnek, aki keze-
• 

lőkkel vitte tovább a gyógyszertár ügyeit. 

1913-20 között a gyógyszertár provizora Gyüszü 

Ferenc volt. Gyüszü 1884. aug. 4-én született, diplomát 

a budapesti egyetemen szerzett 1907-ben. 

1920. októberétől Molnár György vette át a ,patika 

kezelését. Molnár 1883. márc. 26-án Kiskunfélegyházán 

született, di,plomát 1907-ben a budapesti egyetemen 

nyert /216/. 

Isteni gondviselés gyógyszertár 

Pecsenyéd /Pöttsching/ 

A 2000 lakosú községben 1898-ban papirKároly 

zsi.gmond kapott engedélyt a belügyminisztertől egy új 

személyes jogú gyógyszertár létesítésére, melyet még 

ez év novemberében megnyitott. Pap,p Nagyváradon szü

letett 1867. dec. 24-én, diplomát 1888-ban Budapesten 

kapott. 
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1901-ben a be1ügymi.niszter megbízta Papp Károly 

gyógyszerészt, hogy az ehhez a körzethez tartozó fürdő

helyen, savanyúkúton fiókgyógyszertárat nyisson. 

1904. októberétől Finkl.er Milán vezette a pecsenyédi. 

gyógyszertárat, Papp .Pedi.g a savanyúkúton lévő fi.Ók

gyógyszertárat. 

1905. márc. 26-tól Go1dstein Adolf vette át a 

Finkler által vezetett gyógyszertárat, majd 1908. márc. 

20-tól .Papp Károly visszajött a pec.senyédi patikába. 

191.3. szept. 15-án Pap,p engedélyt kapott arra, hogy 

gyógyszertárát savanyúkútra helyezze, egyúttal a pecse

nyédi t, mi.nt fiókgyógyszertárat vezesse. 

A pecsenyédi patika gondnokai 1914-ben Decani Ká

roly, 1915-·ben .Dénes Arabella, majd Judex Károly, aki 

1918. okt. 30·-án halt meg. 1918. decemberében Perl Gá

bor vette át a gyógyszertár i.rányítását, 1920. szept. 

5-én pedig :paskuj Antal lett a papp-féle fiókgyógyszer-

• 
tár kezelője. 

paskuj 19 21-ben 400 koronát adományó zo tt a Ma·

gyarorsz ági. Gyógyszerész Egyesület javára~217 / • 

. Isteni gondvi~el~~-gyógyszertár 

.savanyúl<::út /Sauerbrunn/ 

Az 1901·- ben Fapp Károly által .létrehozott fiók

gyógyszertárat 1902·-ben, a fürdőszezon elején Kytka 



- 66 -

Gábor vette át. 1904-·ben Finkler Milán, 1905-ben Gold

stein Adolf, 1906-ban Berger Adolf, 1908-ban Horgenstein 

János vezette egy-egy szezonban a savanyúkúti gyógyszer-· 

tárat. 

1909-1914 között Papp Károly látta el mi.ndkét gyógy

SZ[3rtár irányítását. 

1914. ápr. 15-én realizálódott Papp kérése, misze·

rint a savanyúkúti pati.ka lett az anyagyógyszertár, a 

pecsenyédi pedig a fiókgyógyszertár. 

1915-ben Bálint .La.j os és Judex Károly vezetése 

alatt állt a savanyúkúti gyógyszertár, majd ismét papp 

Károly működött a :pa ti.kában. savany-tl.kútnak lij20·-ban 

701 lakosa volt /218/. 

~~s eny __ fil'i.gys~:;Et ár 

}o'első pulya _lQberpul!_endorfL. 

1883-ban sárosi Imre kapott engedélyt a belügymi·

nisztertől személyes jogú gyógyszertár létesítésére 

Felsőpulyá...'l. A gyógyszertárat S árosi. 1884~ben nyitotta 

meg. sárosi 1855-ben született, 1918. ápr. 15-án, 63 

eves l{orában halt meg. 

1890-ben a gyógyszertárat sárosi Imrétől szcze

panszky Adám vette át. szczepanszky 1849. ápr. 8-án 

...------~ü~l-<it-ett.~U.s-tr.onban_/-3!ő:ilézia/, diplomáját 1875-·ban 
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Bécsben szerezte. szczepanszky 1909. jún. 18-án, 60 eves 

korában halt meg. 

1909. októberében a gyógyszertárat Le.lovits József 

vette bérbe, aki. 1913-.i.g, Sopronba kerüléséig vezette 

azt. 

Lelovits után a gyógyszertár vezetője St<cze,panszky 

Alfréd, aki 1899. júl. 1-én Kismartonban született, di.p-· 

.lomáj át 191.L-ben .Budapesten sz erezte. 

1916-18 között a gyógyszertár bér.lőj e csányi Aurél 

volt, majd i.smét szczepanszky Alfréd vezetése alatt 

állt a patika. 

Felső.pulya lakói.nak száma a vizsgált időszakban 

750-780 között mozgott /219/. 

védangya~ gyógyszertár 

Locsmánd /Lutzmannsburg/ 

1904. nov. 27-én Bertalanffy Imrét bízza meg a 

belügyminiszter egy nyilvános gyógyszertár megnyitására 

Locsmándon. Bertalanffy a gyógyszertárát 1905. február

jában nyitotta meg. 

Bertalanffy .Imre József 1878. márc. 9-én született 

Szombathelyen, 1900·-ban .Budapesten végzett. 

1906-ban Gajda pál vette át Be;rtalanffy gyógyszer

tárát. Gaj da 1907-ben megkezdte csornán a második gyógy

szertár építését, így a locsmándi gyógyszertárat Gajda 
----------·--··-·--·------

Fál után spu.ller .Artur.vette bérbe 1908. nov. 8-tól. 
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Spu11er Artur 1875. jan. 2-án Budapesten született, 

diplomáját 1898·· ban Budapesten szerezte. 1921-ben Spul-· 

ler 200 koronát adományozott a Magyarország.i Gyógysze-

rész Egyesület újjáalakítására, de ~kkor már a vallai. 

/Moson megye/ gyógyszertár tulajdonosa. Még ebben az év

ben a megyei körzet újjáalakítására 200 koronát adomá-

nyozott. 

A locsmándi Bertalanffy-fé.le patikát 1917-ben 

Gouth Gábor, .1920-tól pedig Omischl Ottó bérelte /220/. 

~ gyógyszertár 

. .Ia-kompak /Iackenbach/ 

1831-ben a kőszegi. Eibel János adott be kérvényt 

Eszterházy Miklós hercegné.1 gyógyszertár ny~tására. 

Kérvénye megalapozottságát bizonyítja a helység kere~·

kedelmi forgalma, a város naponta növekvő lakosségszá-· 

ma, és indokolja ezt a város távolsága Soprontól és 

Kőszegtől, ahol régóta volt gyógyszertár. 1832-ben a ,,,. 
herceg j óváJ.1agyása is megérkezett, és a vái'megyétő.1 

is engedélyt kapott Ei bel gyógyszertár nyi .. tására. 

.8i bel 1806„. ban Szombathelyen született. A lakom·-

paki. pati.l:a megnyi.tása előtt segédként dolgozott Isoó 

J?erencnél Zala Egerszegen, Kihs Gábornál r;arcali ban, 

r'll i:;i:;ma.yer 1rerB1rc1ré:1-;:;zombathelyen a szent Lélek gyógy-
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szertárban, Josephy Mi.hálynál cso=án és Kikaker Imré.

nél Kőszegen. 1841-ben Ei.bel megvette Kőszegen az A

rany egyszarvúhoz címzett gyógyszertárat, a J.akompaki 

patikát pedig 5000 forintért eladta Huhsy Antalnak. 

Huhsy 1837'-·ben :Pesten szerezte dip1omáj át. 

1874-78 között a gyógyszertár tulajdonosa Huhsy 

Károly volt. Huhsy Károly 1848. nov. 4-én született, 

diplomát 1872-ben Bécsben szerzett. 

1878-1905 között a pati.ka tulajdonosa szkurkay 

Jeromos. 1893-ban szkurkay reáljogát a belügyminiszter 

véglegesen elismerte. 

J:,3.kompak lakóinak száma a xrx. század végén, 

1898-ban 1781 fő volt. 

1905-ben Unger Jenő, aki előzőleg Tarnamérán 

volt gyógyszerész, megvásárolta a patikát Szkurkay 

Jeromostól. Unger Jenő 1865 októberében született 

Rohoncon, 1888-ban Budapesten szerzett diplomát. 

1909-ig a lakompaki gyógyszertár tulajdonosa, ami.·

kor is szobon vásárol gyógyszertárat, de rövidesen 

vi.sszatér a környékre, 19.11-től a '(as megyei. nagy-
"" 

szentmihályi gyógyszert ár tulaj do no sa. 

1909-ben .r,acza Dezső Károly vette meg a lakom

paki gyógyszertárat. racza 1871-ben született, dip

lomáját BUdapesten szerezte. racza utódai 1914-18 
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között csikós Adám. csikós 1877-ben született szegeden, 

1899-ben Budapesten végzett. 

1918-tól Nyitrai Vi.lmos a gyógyszertár tulajdo-

nosa /221/. 

szentlélek_gyógyszertár 

Sopron-Keresztúr /Deut·s~reutz[ 

1837-ben Draskovits Károly kapott engedélyt, 

hogy a járás második gyógyszertárát megnyissa. 

:oraskovi ts Károlytól a gyógyszertárat 1844-ben 

soval János vásároJ.:ta meg. soval 1841-ben Pesten vég

zett, 1868-i.g volt tulajdonosa a sopron-keresztúri 

gyógyszertárnak. 

1868-tól Skrach Antal tulajdonába került a pati.ka. 

Skrach 1836. nov. 12·-én született Morvaországban, dip

lomáját 1866-ban Bécsben szerezte, 1887. szept. 18-án 

halt meg. özvegye a gyógyszertárat bérbe adta Fassmann 

Józsefnek. Fassmann 1860. dec. 30-án született Gyula-
• 

fehérvárott, diplomát Bécsben 1886-ban szerzett. 

1898-tól Koós József bérelte a pati.ká;I; Skrach An

tóni.ától, melyet 1907-ig vezetett, ezután került Fer

tőfehéregyházára Brei t János helyére, Breit· pedi.g át·

vette a sopron-keresztúri gyógyszertár vezetését. 

Ereit János 1909-ben változtatta meg családnevét 

:saradlayra, ő í.rta a Magyarországi gyógyszerészet tör-
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ténete című, 1930-·ban Budapesten kiadott könyv 1. köte

tét. 

]3aradlay után :1913·-·tól Göl1ner Frigyes bérel te a 

patikát, majd megvette azt. Göllner 1884. aug. 22-·én 

Erdélyben született. 

1921. októberétől Lárencz :i:,ászló dolgozott a pa

tikában, aki. ezt megelőzően a soproni. Angyal gyógy

szertár kezelője volt •. Lárencz László 1880-·ban csík-· 

szeredán született, diplomát 1910-ben Budapesten 

szerzett. 

Sopron-Keresztúr lakói.nak s zárna 1920-ban 3328 

fő volt /222/. 

• 
Magyar Korona gyógyszertár 

Nagycenk 

1872-ben Jobs Gusztáv kapott engedélyt gyógyszer-

tár létesítésére Kiscenken. Jobs 1874-ben halt meg, 

fia, Jobs Viktor addigra még nem volt végzett gyógy

szeresz, így sass Ferenc vette át a patika vezetését 

1879-ig, amikor is megny.itotta Lövőn a gyógyszertá

rát /223/. 

Jobs Viktor i.dej ében, 1883·-ban engedélyezte a 

belügyminiszter a ki.scenki. személyes jogú gyógyszer

tár áthelyezését Nagycenkre /224/. A nagycenki. gyógy

szertár 1884. no_v._~~--án nyílt meg. A község lakói

nak száma az 1890·-es népszámlálás adatai. szerint 
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1855 fő volt, mely az idők folyamán .lényeges eltérést 

nem mutatott. 

Jobs Vi.ktor 1912-ben halt meg. Lánya, Kapuy Zsi.g

mondné sz. Jobs Hanna 1913-·ba.n a buda.pesti egyetemen 

végzett, majd átvette a gyógyszertár vezetését. 

1919-ben bérbe adta a pati.kát sógorának: Németh 

Józsefnek. Németh József sárvári születésű /1891. febr. 

2./, di.plomáj át 1917-ben szerezte. 

Kapuyné .1927-ben bérlőjének, Németh Józsefnek 

el.adta gyógyszertárát, Németh 1939-i.g volt tulajdonosa 

a nagycenki patikának. 

1939. jún. 9-tő1 a gyógyszertár tulajdonosa Nagy

győry Elemér, aki az államosításig vezette a patikát. 

Nagygyőry Nagykátán született 1900. ápr. 2-án, 

diplomáját 1924-ben Budapesten szerezte /225/ • 

Segítő Mária _.fil:Ógyszertár 

Lövő 

• 

Lövő községe és környéke íolyamodására a belügy

miniszter e;ngedélyével 1879. októberében t)'a.ss Ferenc 

nyitotta meg gyógyszertárát • .1887-ben, Sass Ferenc 

halála után özvegye a gyógyszertár vezetését Babi.ts 

István gyógyszerészre bízta, majd 1888-ban Babits 

tulajdonába került a patika. 

Babits 1893-ban továbbadta a patikát szénárt 

Aladárnak /226/, akitől 1895. okt. l-én Horváth Kál-
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mán vette át a gyógyszertár vezetését. 

Horváth Kálmán 1871. aug. 30-án született Mester

házán. Egyetemi tanulmányait BUdapesten végez·te, 1892. 

jún. 21-én kapott gyógyszerészi okl.eve.let. A gyógyszer

tárat 1940. jún. 20-ig vezette, akkor fia vette át a 

patika irányítását. 

Horváth Dénes Dr. 1913. máj. 30-án született lii

vón. 1935. júni.usában nyert gyógyszerészi. oklevelet. 
' 

1935-37 között a Gyógyszerészeti Intézet és Egyetemi. 

Gyógyszertárban dolgozott mint di.sszertáns és egyetemi 

gyakornok. Az államosí:tásig mint a gyógyszertár veze

tój e működött a lövői patikában /227 /. 

A község lakossága 1880-ban 1277 fő volt, 1940-

re 1602-re emelkedett. 

szent István gyógyszertár 

Nagylozs 

A községben 1930-tól fiókgyógyszertár működött 

Turul gyógyszertár néven, 1933-ban a m. kir. belügy

miniszter a 214.230/1933.XV. számú lei.rat'ával önálló 
• 

gyógyszertár felállítását engedélyezte, annak jogo·

sítványát Huszák IP.jos okleveles gyógyszerész nyerte 

el. Egyidejűleg Németh József nagycenki. gyógyszerész 

részére a 37.584/1930. sz. rendelettel engedélyezett 

s~--_::f::i::Ók(?;y~gq_s_~e!tár jogosítványát megszúntette /228/. 
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Huszák Iaj os 1898·-ban Nagymegyerben /Pozsony me

gye/ született, gyógyszerészi oklevelet a szegedi. egye

temen szerzett 1922-ben. A gyógyszertárat 1935. ápr. 

15-ig vezette. őt követte sánta János, aki. 1940. nov. 

30-ig volt vezetője a gyógyszertárnak. 

sánta János 1901. jan. 21-·én született Karcagon, 

diplomát 1930-ban szegeden szerzett. 

1940. dec. l-től sánta János gyógyszert árát Kneit-

ner Kálmán vette át. Kneitner Kálmán 1883. máj. 27-én 

Budapesten született, 1914-·ben Budapesten ezerzett 

gyógyszerészi oklevelet /229/. 

sánta János a nagylozsi gyógyszertártól megvált, 

s azt Kocsis János 1942. febr. l-én jogátruházás foly

tán átvette /230/. Kocsis János 1903. okt. 4-én szü

letett BUdapesten, a kolozsvári egyetemen végzett 

1932·-ben. Kocsis János az államosításig vezetője volt 

a nagylozsi gyógyszertárnak /231/. 

A J{özség lakóinal{ száma a vizsgált időszakban 

kb. 1400 fő volt. 

2.5 Q!!.epregi járas 

~!~mság __ ~iógy:!~e.r!ár. 

Q.:! ep !:~§ 

Hartmann József 1841-ben kérte a vármegyét, hogy 

--"!!---------------Gs~IJr--Btell---!La:tikát_ álJ.fthasson fel. Az engedélyt 1842-
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ben kapta meg. A város la.kóinak szarna ebben az i.dőben 

kb. 3500 volt, és i.gen sok település volt körülötte 

patika nélkül. 

Hartmann József 1813. rnarc. 9-én született Pesten. 

Középiskolái végeztével papnak készült, de rövid idő 

után e pályát elhagyta és orvostanhallgató lett. .A 

bonctermi gyakorlatok azonban oly Wldort keltettek benne, 

hogy ezt a pályát is elhagyva a gyógyszerészi hivatást 

választotta. A gyakornoki vizsgát Gyöngyösön tette le, 

Pesten 1833-ban szerezte meg a gyógyszerészi diplomá

ját. 1834-től 1836·-ig Makón volt segéd, 1839-ig a mező

berényi gyógyszertárat vette bérbe., Mezőberényből Szom

bathelyre került, a szentlélek gyógyszertárat vezette 

két évig. A csepregi patikát 1842. júl. 3'-án nyitotta 

meg. Hartmann élete végéig Csepregen lakott, itt ha:Lt 

meg 73 éves korában, 1886. jan. 6-án /232/. 

1885-ben, halála e1őtt néhány hónappal Hartmann . 

átadta gyógyszertárát Kokas Mihálynak /233/. 

Kokas Mihálytól Floderer Jenő vette át 1901. dec. 

16-án a gyógyszertárat, ettől kezdve a Floderer csa-
"" 

lád tulajdonában volt a patika az államosításig. 

Floderer Jenő szergényben /Sopron megye/ szüle

tett 1869-ben, di.plomáj át 1892-ben Budapesten szerez-

te. Mindkét fia gyógyszerész lett, Floderer. Ernő Kő-

szegen született 1901. máj. 20-án~ diplomáját 1927-



• 
- 76 „. 

ben szerezte, Floderer István 1907. szept. 2-án szüle

tett Csepregen, 1931-ben lett gyógyszerész. ő volt 

kezdetben az első sub auspiciis gyógyszerészdoktor hazánkban. 

1942. ápr. l-től a már 73 éves Floderer Jenőtől 

idősebbik fi.a - ki. közben Forbáthra változtatta veze-

téknevét - vette át a gyógyszertár vezetését /234/. 

Floderer Jenő 1945. júl. 1-·én balt meg /235/, az 

áll.amosításig özvegye haszonélvezetében volt a gyógy

szertár, fia, Forbáth .Ernő a bérlő és felelős vezető. 

Páduai szent Antal gyógyszertár 

.J.tépceszemere 

A kb. 800 lakosú község szemé1yes jogú gyógyszer

tárát 1886-ban Wiertel Sándor alapította /236/. Wier-, 

teltől 1891-ben Nyi.rti t Sándor vette át a gyógyszer

tárat /237/. 1891-ben a répceszemerei gyógyszerész en

gedélyt kapott Beled községben fi.Ókgyógyszertár léte

sítésére /238/. 

1905. júl. 15-től Bévárdy Gyula a tulajdonosa a 

patikának. Bévárdy 1877-ben Várkony közs~ben szüle

tett, 1900-ban Budapesten szerezte gyógyszerészi ok

levelét. Az első világháború alatt - Bévárdy hadba

vonulása miatt - a gyógyszertár 1915-1918 között 

ideiglenesen zárva volt /239/. 

~-'--------·Bévárdytól csat~.A.I1dor kezébe került a gyogy

s zert ár 1922. máj. 2}-·tol. csatár Andor Nyí,regyházán 
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született 187 4-ben, diplomát 1898-ban Budapesten szer

zett. A pati.ka 1938. okt. 17·-i.g volt csatár Andor tu

lajdonában, őt Kotsi.s Jolán követte. 

Kotsi.s Jolán 1900. okt. 21·-én Répceszentgyörgyön 

született, gyógyszerészi diplomát 1928-·ban nyert. 

Kotsis Jolán 19.37-tő.l az államosításig volt tulajdo

nosa a répceszemerei patikának/240/. 

szent réter gy~szer!ár 

Simaság 

1922·-ben Sopron megyében saj toskálon engedélyez-· 

ték egy új gyógysze.rtár nyitását, ezen engedély jogát 

Wallner Rezső kapta meg /241/, aki ezt megelőzően Cin

falván dolgozott. wa.llner a gyógyszertárat 1922. okt. 

21-én nyitotta meg /242/. Wallner idejében, }-925-ben 

került át a patika Sajtoslcálról Felsőságra /243/. 

A helység nevét időközben Simaságra változtatták. 

1928-ban Wallnertől Alexander István tulajdonába 

került a patika. Alexander Törökszentmiklóson szüle

tett 1893-ban, di.plomáját 1920-·ban Budapelil'ten szerez

te. A tulajdonos ha:lála után özvegye 1935. febr. 7·-től 

Imre Bélára bízta a patika vezetését. Néhány hónap 

múlva, 1935. júl. l-től Reiner Nándor vezette a gyógy

szertárat. 

Reiner 1894. okt. 14-én Budapesten született, 
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gyógyszerészi ok.levelét 1928-ban szerezte. Reinert rö

videsen Schweber Mátyás követte, aki közel két évig, 

1935. aug. l-től 19.37. márc. 15·-ig volt gondnoka a 

sima.sági gyógyszertárnak. 

Schweber 1874. máj. 28-·án született, gyógyszerészi. • 

oklevelét 1905·-·ben BUdapesten szerezte. 

19.37. márc. 15-·től B.i.schi.tz Ernő, Khell Antá.1, 

Kelemen Róbert irányították.: egy-egy hónapig a patikát, 

míg végül Alexander özvegye számára i.s megfelelő gond

nokra talált Medveczky Nándor személyében. i·íedveczky 

1895. szept. 13-·án született Ungváron, di.plomát 1921-

ben Budapesten szerzett. 

jl]edveczky az Alexander Istvánné tulajdonában lévő 1 

pati.kát egészen az államosítási.g vezette /244/. 

Megváltó gyógys~ertár. 

Bük 

A j áré.s negyedik gyógyszertárát 1926-ban Németh 

János nyitotta meg, aki. az államosításig volt tulaj-

donosa a patikának. 

Németh János 1896. marc. 17-én Bükön született, 

gyógyszerészi oklevelét Budapesten ~yerte el /245/. 



2.6 csornai járás 
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Kősas gyógyszertár 

csorna ·---

• 

A XVIII. században Csorna már mezőváros vo1t. A 

p,ábaköz első gyógyszertárát 1722-·ben a csornai prépost, 

wratsz1avszky Richárd állította fel, a patika a pre

montrei szerzetesrend tulajdonában volt /245/. 

A város nyilvános gyógyszertára 1827·- ben léte-

sült /246/, melyet Josephy Mihály a.lapított. Josephy 

igazolta Eiben János .lakompak.i gyógyszerésznek, hogy 

1829. okt. 3.1.-tő.l egy évet és tí.z hónapot nála tö.1-

tött /247/. 

A XIX. század közepétől a csornai patikusokra 

vonatkozólag nem maradtak fenn adatok, csak a gyogy

szertár tulajdonosainak sorát tudtam nyomon követni. 

E szerint a csornai gyógyszertár tulajdonosai Josephy 

Mihály után: Adler Rudolf, Marton Károly, Hőshegy.i 

Móricz és neje, majd Kováts József gyógyszerészek. 

1890-ig Kováts József gyógyszerész tulajdonában 

volt a csornai Kősas gyógyszertár, még ez"'lívben jog

átruházás folytán fiáé, Kováts Aladáré 1ett a patika 

/248/. 

Kováts Aladár i.dej ében, 1897-ben ismerte el a 

belügymi.ni.sztérium a gyógyszertár reáljogát /249/. 

~-,---------"'x;""~o,,_v'--"'á_..t..,s_,,A ... l=adQ:r_ é)rö kö s ei tő 1 Mész ár o s Zsigmond, 
• 

Révész Nándor, Rafft Gyula bérelte a gyógyszertárat 

/250/. 
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1912- ben a gyógyszertárat Mari.nczer Jenő vásárol

ta meg. Marinczer 1888. szept. 15·-én vágon született, 
• 

1909-ben a budapesti. egyetemen szerzett gyógyszeré.szí. 

diplomát. 

1943. okt. 28-án a gyógyszertár tulajdonjogát a 

287107 /1943. sz. leirat alapján Lendvay Endrénére, sz. 

Marinczer Magdolnára ruházták. Férj e, Lendvay Endre 

mi.nt bérlő dolgozott a gyógyszertárban. 

Lendvay Endre 1909. jún. 12-én Magyardiószegen 

született, 1931-ben Budapesten szerzett gyógyszerészi 

diplomát. A csornai. pati.kában 1936. júl. l-től 1937. 

ápr. 1-i.g mi.nt segéd dolgozott, majd Kőszegre ment, 

ahol édesapja, Lendvay :Lajos gyógyszertárában dolgo

zott. 1945. jan. 1-vel jött vissza csornára, először 

segédként, 1943. máj. lO-től a gyógyszertár bérlője

ként működött a patikában egészen az államosí.tási.g 

/251/. 

szent Anna gyógyszer!ár 

Szany 

A község személyes jogú gyógyszertárának nyitá

sára 1886-ban került sor /252/, melynek e~lső tulaj do·

nosa Wenszky Lajos gyógyszerész volt /253/. 1889-től 

Farltas KálmáJ1 tulajdonában volt a patika /254/. 

A szanyi gyógyszertárat 1893-ban Farkas Ká.lmántó1 

Szabady Viktor vette át /255/. 1895-ben Pessner Gyula 
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majd 1900. júl. 15-án Makray József tulajdonába került 

Makray 1866-ban r.iagyaróvárott született, 1892-ben 

Budapesten szerzett gyógyszerészi diplomát /256/. 

Makray a gyógyszertárat halál.áig, 1955. nov. 28-ig 

vezette /257 /. A gyógyszertár vezetését özv .Makray Jó

zsefné szül. Kellner Hermina kezelőkre bízta. 

1955. júl. 4-től 19.37. aug. 15-ig IJ'írinczy Iajos 

működött a gyógyszertárban. Lőri.nczy 190.3- ban Felsőrá

)<;oson született, gyógyszerészi diplomáját 19.31-ben BU·-

dapesten szerezte. 

Lőri.nczy Lajos után a gyógyszertár kezelője Bi.ró-

csák György volt. Birócsálc .1905-ben Nagykároly hely

ség-oen született, gyógyszerészi oklevelét 1928-·ban 

nyerte el. 

Az államosításig a szanyi személyes jogú gyógy-

szertár özv.Nakray Józsefné tulajdonát képezte, lceze-

lőj e majd bér lőj e Birócsák György volt /258/. 

szent_ !l[argit _ gyógysz er_t ár 

szil 

szil községben 1907, októberében nyílt _gyógyszer

tár /259/, melynek első tulajdonosa :Uesits József vo1.t, 

Desits József 1880-ban HÓron született, gyógyszerészi 

diplomáját 1902-ben BUdapesten szerezte. 1912, aug. 1-

től apjánál, nesi ts -:Lipobiál so:pron-oan, ·a szent zrzsé-
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bet gyógyszertárban állt alkalmazásban /260/. 

A szi.li gyógyszertárat 1912-ben König zol.tán, 

1913-ban Bittó Károly vette át. Bittó hadbavonulása 

miatt a gyógyszertár az első világháború alatt ideigle-

nesen zárva volt /261/. 

A 2760/920. sz. rendelet értelmében Bj.ttó Károly 

szili. gyógyszertárát 1920. aug. 1·-től Schurina Cyrill 

vette át. schuri.na 1887. júl. 4-én az krva megyei 

Trsztena községben született, egyetemi tanulmányait 

:BUdapesten fejezte be 1912-ben. 

Schurina az államosításig volt tulajdonosa a 

szili szent Anna gyógyszertárnak /262/. 

A község lakóinak száma a vizsgált időszakban 

kb. 3000 fő volt. 

Jlíegváltó gyó~sz~!ár 

Q~~ 

A másodi.k csornai. gyógyszertár megnyitására 

1910-ben került sor, melynek első tulajdonosa Gajda 

:Pál /263/. Gajda ezt megelőzően a locsr&4.ndi patika 

bérlője volt. 

Gajda pált Mester László l<övette az 1914. évi. 

199237. sz. belügymi.niszteri. rendelet alapján, tőle 

1928. ápr. 16·-án Chernoczy-Nagy Aladár vette át a 

csornai Megváltó gyógyszertárat. 

Chernóczy 1900. dec. 6-án Nyitrán született, 

egyetemi tanulmányait 1924-ben Budapesten fejezte be. 
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Chernóczytól 19.31. márc. 17-én Gergely István tu

lajdonába került a gyógyszertár. Gergely 1900. júl. 6-
• 

án Kisjenőn/Arad megye/ született, középiskolai tanul

mányait Aradon végezte, diplomát szegeden 1924-ben 

szerzett. 

Gergely István az államosításig volt tulajdonosa 

a csornai Megváltó gyógyszertárnak /264/. 

szentháromság gyógyszertár 

Bősárkány 

A járás ötödik gyógyszertárának létesítését Bő sár

kány községben 1929-ben engedélyezte a m. kir. népjó

léti és munkaügyi miniszter. A községnek ekkor 2100-

2200 lakosa volt. 

A bősárkányi gyógyszertár felállítását a közigaz

gatási. bizottság tarcali zombori Béla ok.leveles gyógy

szerészre bízta. A gyógyszertár 1930. jan. 10-én nyitott 

/265/. Zombory Béla 189)-ban született, diplomáját 1922-

ben BUdapesten szerezte. 

1931. ápr. l-től a gyógyszertár bérl.Wj e kaáli. 

Nagy LÓránd. KaáJ.i Nagy 1876-ban BUdapesten született. 

Középiskoláit Marosvásárhelyen, egyetemi tá.nulmányai.t 

Kolozsvárott végezte, 1899-ben nyerte el gyógyszeré-

szi diplomáját. Működött Debrecenben, Csíkszeredán, 

Kolozsvárott, Marosvásárhelyen és Balassagyarmaton 
"-'--'--------------------



- 84 -

/266/. Fia, ifj .kaáli Nagy r..:íránd szintén gyógyszerész 

lett, gyakornoki idejét apjánál. töltötte /267/. 

Idősb.kaá1i Nagy Lórand 1942-ben ha1t meg /268/. 

őt Bary Zoltán követte, aki. az államosításig tulajdo

nosa volt a pati.kának. Bary Kolozsvárott született 

1900. febr. 5-én /269/. 

Remény gyó~~!ár 

Kapuvár 

A XIX. század első felében a vármegye gyűlésein 

·többször felvetődött, hogy legalább a jár ások rencj.e1kez

zenek pati.kával. Ilyen elképzelés hozta létre a kapuvári 

"Reményhez" c.ímzett gyógyszertár ősét, melyet 1838. febr. 

27-én popovich István gyógyszerész 1.étes.í.tett .Fertőszent

mi.klóson /270/. 1842·-ben Popovich kérte a hel.ytartótaná-

csot, hogy fertőszentmiklósi gyógyszertárát Kapuvárra 

helyezhesse, mert a pati.kát el akarja adni., s a vevő 

csak úgy hajlandó azt megvenni.. Az áthelyezési. kérést 
.,,.. 

az első elutasítás után jóváhagyták, mert "• •• mint Ka-

puvárnak, mint környékének népességét tekintve, a gyogy

szertárnak Kapuvárott leendő felállítása az egész vi-· 

dékre jótékony hatású lehetne, ugyan azért annak Kapu-· 

várrá leendő áthelyezése megengedtetik ••• 11 /271/ 

"---·-----------~A-1llár--Ka;puv_áron lévő gyógyszertár tulajdonosa 
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1868. júl. 14·-ig csupor Imre gyógyszerész volt. Halála 

után az özvegy vette kézbe a gyógyszertár irányítását. 

1872. szept. :18·-·tól., az özvegy halálát követően a gyógy-

szertárat a kiskorú örökösök nevében Japp Imre gyÓg<JSZe-· 

rész-gondnok vezette. Amikor Pa:P.P Imre 1874-ben meghalt, 

vavrecskay János lett a gyógyszertár bérlője. vavrecskay 

a patikát árvaszéki jóváhagyással 1879. jan. 1-·én 7000 

forintért vette meg /272/. 

A kapuvári gyógyszertár 1893-:lg vavrecskay Ján.osé 

volt, amikor annak személyes üzleti jogát a belügymi

niszter vavrecskay Jánosról Krebész László gyógyszerész-

re ruházta át /273/. 

Krebész .László nem sokáig birtokolta az á1 tala 

megvett patikát, 1895-ben továbbadta azt }!'arkas Kál.mán 

gyógyszerésznek /274/. Farkas Kálmán 1897-ben jogátru-

házással unokaöccsének, Farkas Antal gyógyszerésznek 

adta át a gyógyszertárat /275/. 

Farkas Antal 1865-ben Ikerváron /vas megye/ szü

letett, 1893·- ban Budapesten szerzett gyógyszerészi 

diplomát /276/. 1925-ben bekövetkezett hJ!-lála után a 
• 

patikát özvegye b.írta haszonélvezeti. joggal, a gyógy-

szertár szakmai irányít ás át Kenessey Anta-1 végezte. 

Kenessey Antal 1882-ben Küngös községben /Veszprém 

megye/ született, diplomát 1907-ben Budapesten szer-

zett. 1914-től 1924-ig mi.nt segéd dolgozott a gyógy-

szertárban. 
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1931-ben jogátruházás folytán a gyógyszertár Farkas 

Antalnétól fia, Farkas Ferenc tulajdonába került. Farkas 

Ferenc Kapuvárott született 1902. dec. 20-án, gyógysze

részi diplomáját 1926-ban Budapesten szerezte. Mint se

géd, diplomája megszerzésétől ebben a gyógyszertárban 

dolgozott. A gyógyszertár volt bérlője, Kenessey Antal 

1939-ig, mi.nt segéd itt marad a Remény-hez gyógyszertár-

ban /277/. 

Farkas Ferenc az államosításig.vezette kapuvári 

gyógyszertárát. 

Isteni gon~selés gyógyszertár 

Fertőszentmiklós -· -----
A kb. 3000 fős mezővárosban Desi ts I.J.pót gyogysze

rész állított fel személyes jogú gyógyszertárat a m. 

kir belügyminiszter 1881. évi ápr. lO-én 33213. szám

mal l{el:t engedélye alapján /278/. 

1901-ben Desits Lipót Konyáry Emilre ruházta át 

a pati.kát /279/. Konyáry i}nil 1865·- ben született, ... 
gyógyszerészi oklevelét 1887-ben BUdapesten szerezte, 

a fertőszentmiklósi gyógyszertár 1901. szept. 2-án ke

rült tu:l.aj donába /280/. Konyáry .E}llil 67 éves korában, 

1932- ben halt meg /281/. 

Fia, Konyáry Béla 1889. aug. 16-án Dráva.ligeten 

"'--'-------1-s-z.i~-etv~á..nf--sz:ü~ej;<itj;. Középiskoláit Sopronban, egye

temi tanulmányait BUdapesten végezte, ahol 1911·-·ben 
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nyert gyógyszerészi. oklevelet. Jllint segéd Budapesten, 

majd 1921. máj. 20-tól apja gyógyszertárában dolgozott, 

1931-ben jogátruházás folytán átvette a fertoszentmik·

lósi. gyógyszertár vezetését, melynek tulajdonosa vol.t 

az államosításig /281/. 

!1egváltó gyógyszertár 

Beled 

1891-tol a répceszemerei. gyógyszerésznek volt Beled 

községben fiókgyógyszertára, mely a Megváltó gyógyszer

tár létesítésével 1894·-lYen megszűnt /282/. 

Az 1893. dec. 19-én kelt belügymini.szteri engedé1y

lyel a beledi Megváltó gyógyszertár elso tulajdonosa 

Vörös Gyula, melyet 1894. máj. 2-án nyi.t meg. 1897-ben • 

a gyógyszertárat Takács Ignácra ruházta át /283/. 

1903. máj. 15-tol Réman Béla Gyula a gyógyszertár 

tulajdonosa. Réman 1878-ban született Szanyban. Közép.:. 

iskoláit veszprémben, egyetemi. tanulmányait BUdapesten 

végezte, ahol 1901-ben szerzett gyógyszerészi oklevelet 

/284/. Fia, Réman Béla dr. okleveles gyógy'fi'zerész, bak

teriológus, segéd.ként dolgozott apjánál 1938. ápr. 15-

tol 1939. júniusáig, ami.kor J;:atonai gyógyszerész lett. 

Dr.Réman Béla 1910. aug. l-én született Beleden, cli.plo-

mát 1932-ben BUdapesten szerzett /285/ • 

. __ _l~~ai,a,1113_._Gyula bet_egsége miatt 1940-ben a helyet

tesítést Gei.szt Kálmán és ömböli Attila gyógyszerészek 

látták el. 
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Réman B. Gyula 1944-ben bekövetkezett haláláig 

volt tu:lajdonosa a beledi gyógyszertárnak. özveg;ye ha

szonélvezeti joggal birtokolta a gyógyszertárat. Meg·

ál.lapodást kötött Kelen Gusztáv soproni. alkalmazott 

gyógysz eréssze.l a patika bérletére 1946-ban /286/. 

Kelen Gusztáv ungvári. születésű /1906. szept. 19 ./, 

diplomát 1951-·ben Prágában szerzett /287 /. 

A beledi Megváltó gyógyszertár tulajdonosa az ál-

lamosításkor özv.Réman Bé.láné, bérlője Kelen Gusztáv 

volt. 
A község lakói.nak száma a vizsgált időszakban 

2400-rÓl 2900-ra emelkedett. 

Angyal gyó~~tár 

Mihályi 

• 

Az 1400 lakosú községben a járás negyedik szeme

lyes üzleti jogú gyógyszertárát 1897. júl. lo-én Ka

tona Antal nyitotta meg /288/. 1900-tól Kreutz Károly 

vezette a gyógyszertárat. Kreutz Károly halála után 

fia, Kreutz valdemár 1920. máj. 15-én vette át apja 
""' 

gyógyszertárának vezetését. Kreutz valdemár 1894. 

szept. 26-án született Temesmórán, gyógyszer:észi ok

levelét 1920-ban nyerte el. A gyógyszertár özvegy 

édesanyjától 1942. jún. 17-én került tulajdonába, me-· 

lyet az államosításig vezetett /289/. 
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Páduai szent Ant~2: ...... ~zógyszertár 

A kb. 770 .lakosú Eszterházán /ma Fertőd/ 1909-ben 

létesült nyilvános gyógyszertár, melyet ez ev oktÓberé-· 
• 

20-án Mester Ferenc nyitott meg /290/. 

A patika kezelője 1920. dec. 24-től Janthó :rivadar, 

majd 1922. ápr • .l-től Medreczky Márta. Janthó 1888-ban 

Turóczszentmártonban született, dip.lomát a kolozsvári 

egyetemen szerzett 1910·-ben. Medreczky Márta ungvári 

születésű /1891/, gyógyszerészi ok.levelet a budapesti. 

egyetemen nyert. 

A Népjóléti. Min. 52.593/1923.IV. sz. rendeletével 

megengedte, hogy a gyógyszertár személyes üzleti. jogo

sítványát Mester Ferenc Medreczky Márta olc.1. gyógysze-

részre átruházza. 

1925. máj. l-től, újabb jogátruházás folytán Nindl 

János gyógyszerész kezébe került a patika, aki az álla

mosításig tulajdonosa volt a gyógyszertárnak. Nind.l 

János .1899-ben Kismartonban szü.letett, diplomát Kolozs

várott szerzett 1911-ben. Lánya, Nind.l Eleo:n,.óra gyakor

noki. idejét részben Beleden, majd Eszterházán, apja 

gyógyszertárában töltötte. Szegedi e'gyetemi tanulmányai 

után 1940. júl. 1-tő.l segédként dolgozott apja gyógy

szertárában /291/. 
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1~~ gondviselés gyÓ~~~tár .• 

Kal2.~ 

A m. kir. népjóléti és munl{aügyi miniszter 1929-ben 

engedélyezte a kapuvári második gyógyszertár nyitását, 

melynek jogát Jeszenszky valér 50 %-os hadirokkant gyógy

szeresz kapta meg. A gyógyszertár 1930. márc. 6-án nyílt 

meg /292/. 
A Jeszenszky házaspár segítette ki. többek között 

Sopronban a szt. Erzsébet gyógyszertárban Lelovitsnét, 

míg tanulmányait végezte. 

Jeszenszl{y va.lér .lakompaki születésű /1894. júl. 

21./, diplomát Budapesten 1921-ben szerzett. Felesége, 

Kocsis Katalin Somogyváron született 1900. jún. 9-én, 

egyetemi tanulmányait 1923-·ban :sudapesten fejezte be. 

1932. febr. 1-·től Schönfeld l,P.jos, 1939. ápr. 1.

től Kenessey Antal volt bérlője a patikának. Kenessey 

Antal ezt megelőzőleg a kapuvári Reményhez gyógyszer

tár segéde volt. Kenessey Antal 194~-ban halt meg. 

Fia, Kenessey Ferenc kapuvári születésű /1914. 

júl. 16./, gyógyszerészi oklevelét 1936-b1!fil. Budapesten 

nyerte el. 1939. jún. 19-től mint segéd dolgozott eb

-oen a patikában, egyébl{ént gyakornoki. idejet 1952-1934 

l{özött szintén Kapuváron, a Reményhez gyógyszertárban 

töltötte • 
.__.--~------lC-"-" , , , L '"l , t LL , t , t , e' L •• L .,."-.----il-W'l~~.L ... _.,,Q, __ <3.: vecce a gyogyszer ar veze· es "• 

tulajdonosként az államosításig Jeszenszl1:y valér sze-
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repelt a kapuvári. .Isteni gondviselés gyógyszertárban 

/293/. 

3. A_gógyszertári hálózat. fejlődésé~~tatisztikai 

!~~lgozása_ és településen _belüli e:U-~elyezkedé

sének vizsgálata 

A gyógyszertári hálózat fej .lő dés ének vizsgálatá

hoz szükséges adatokat táblázatokban foglaltam össze, 

az értékelés könnyítéséhez a mellékelt térképek nyúj-· 

tanak segítséget. 

A 3. sz. ábrán a megye gyógyszertárral rende:lkező 

helységeit tüntettem fel, egyúttal jelezve az .egy 

helységben lévő gyógyszertárak számát. 

A III. táblázatban a gyógyszertári hálózat fejlő

dését mutatom be létesi.tési. év, hely,a gyógyszertár el.

nevezése és jogvi.szonya alapján. 

A két megszűnt soproni gyógyszertá11B.t leszámítva 

a megyében 40 gyógyszertárból. 

l szerzetesrendi 

- 8 reáljogú 

- 31 személyjogú gyógyszertár volt. 

A reáljogú gyógyszertárak 1832 előtt létesültek, 

számuk a szemé.lyjogú gyógyszertó.rakéhoz képest magas 
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volt. Figyelemre méltó az a tény, hogy az 1827-ben ala

pított csornai gyógyszertár reáljogát 1897-ben, az 1832-

ben alapított lakompaki gyógyszertár reáljogát 1893-ban 

ismerte el a belügyminisztérium, annak ellenére, hogy 

a Bach-korszak alatt, 1853-ban a patikák tulajdonosai 

reáljoguk elismerésére kötelesek voltak kimutatni, hogy 

patikájuk 1799 óta folytonos adás-·vétel tárgyául szol

gált, az 1876. évi XIV. t.c. ped.i.g kimondta, hogy re

álj og többé nem adományozható. 

A iv. sz. táblázat a I.LI. sz. táblázat adatai a

lapján számí.tott stati.sztikai adatokat tartalmazza, 

melybe belevettem a Sopronban megszűnt két patika, az 

Arany sas és a J!'ekete ;;;lefánt gyógyszertárakat is • 
• 

A stati.sztikai. értékelésnél figyelembe kellett 

vennem a trianoni. szerződés tényét, mely á vármegye 34 

gyógyszertárából 14-et Ausztriához csatolt. Az Auszt·

;ciához került gyógyszertárakat az v. sz. táblázatban 

mutatom be. Ebből adódik, hogy a korszak gyógyszertiár

há.lózati fejlődését egyszer 1920-ig vettem egy egység·

nek, 100 76-nak, majd a megmaradt gyógyszertárak számá-.., 
nak alakulását vizsgáltam az 1950. évi államosításig. 

Tekintettel arra, hogy a gyógyszertárak alapítási. i.-

deje nem ad egyenletes idősort, a gyógyszertárak szá-

mának változását 10 évenlcénti. időközben vizsgáltam. 

A gyógyszertári hálózat számszerű valamint %-os 
---.-„„-- -- -· 

növekeö.ését vi.zsgaiva négy fej lő dési·· szakaszt külön-
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böztettem meg. 

Az I. sza}~asz - a gyógyszerészet megjelenése - az 
• 

1680-ig terjedő időszak, melyben, ha rövid időre is, 

de 4 gyógyszertár szolgálta Sopron városában a közegész··· 

ségügyet. Ennek oka a város országosan ki.emelt jelentő-

s ege. 

A II. szakasz a lassú fejlődés szakasza, 1680-tól 

1830-ig terjed. Ebben az időszakban a megye egyes vá

rosaiban létesültek gyógyszertárak. 

A III. szakasz az intenzív fejlődés szakasza. A 

vizsgált i.dőszakban, 1830-.1920 között már a városok 

mellett a községekben is megjelentek a gyógyszertárak. 

Ebben az időszakban alakult ki a megye gyógyszertári 

hálózatának háromnegyed része. 

A IV. szakasz az egyenletes fejlődés szakasza. 

Az 1920-1950 között terjedő időszakban a gyógyszertá-

rak száma a megye nyugati. részének elcsato1ása miatt. 

megcsappant, de fejlődése tovább fokozódott. 

A VI. táblázatban Sopron vármegye gyógyszertári 

hálózatának fej 1ődési. szakaszait mutatom )le, jelezve 

az egyes időszakok alatt létesült gyógyszertárak szá-

mát. 

Az egyes járások nagyságát, népességét, népsűrű-

ségét, a gyógyszertárak számát és az egy gyógyszertár-

ra jutó lal,ossé.g számát az 1910. évi adatok alapján 

/294/ a VII. sz. táblázatban mutatom be. A három sza-
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bad ki.rá.lyi várost - Kismarton, Ruszt,·-SOpron - az 

összesítés után külön i.s megadtam. 

A táblázatból .látható, hogy a .legsűrűbben lakott 

járás a Nagymartoni. járás. Ezt követi a Soproni. járás, 
• 

a többi jár ás megközelíti, illetve gyére.bben lakott, 

mint a megyei. átlag. Az egy gyógyszertárra jutó 'lakos-

ság számának adatait áttekintve a Soproni és Kismar

toni. jár ások a jobban ellátott területek, hiszen itt 

találhatók a szabad királyi városok. A megyei. átlaghoz 

képest a csepregi és pulyai. járásokban a gyógyszertá-

rak száma a lakossághoz viszonyítva kevés. A három 

város adatai a megyei. átlaghoz képest az egy gyógyszer

tárra jutó lakosság számát tekintve városi mi.voltuknál 

fogva természetesen jobb. 

Ugyanezen vizsgálatot elvégeztem az :1941, évi 

adatok a.lapján is /295/. Itt természetesen csak négy 

járás szerepel, valamint Sopron szabad királyi város. 

Az 1941. évi adatokat a VIII. sz. táblázatban össze-

geztem. A megyei. átlaghoz viszonyítva a csepregi j á

rás gyógyszertári. hálózata a legkedvezőbb, 30 év alatt .... 
az utolsó helyről a legjobban el.látott járás lett. 

' 
összességében sokkal egyenletesebb elosztás.tapasz-

talható, mi.nt ami 1910-ben volt. 

A gyógyszertárak településen belüli elhelyezke-

dését sopron városában vizsgálom, mivel a megye többi 

-h.-eiysegében a.ltalaoail. egy, két-két gyógyszertár csak 
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csornán, Kapuvárott és Kismartonban volt. 

A soproni. nyo.lc gyógyszertár közül 4 reál-, 4 

szemé.lyjogú. A négy reá1jogú gyógyszertár településen 

belüli helye többször változott. A gyógyszertárak nván

dorlásátn mutatja a 4. sz. ábra. A gyógyszertárak el

sősorban a belvárosba koncentrálódtak, melyben keres

kedelmi érdekek is domináltak, három gyógyszertár - az 

Angyal, oroszlán és Megváltó gyógyszertár - egymáshoz 

viszonyítva igen közel helyezkedett el. 

Ezen a helyzeten az Angyal gyógyszertár tulajdo

nosai két ízben i.s akartak változtatni. Először Botfy 
' 

Kálmán kérvényezte gyógyszertárának kedvezőbb helyre 

való áthelyezését. !Ii vatkozott a pa ti.ka helyiségei·

nek nem megfelelő voltára és alacsony forgalmára. Még 

az 5. gyógyszertár felállítása előtt felszólították 

arra, hogy költöztesse át pati.káját máshova, de ezt 

akkor nem tette meg. Az 1900. aug. 5-én beadott kér

vényében a széchenyi. tér - Erzsébet utca környékére 

szerette volna patil<áj át tenni .• A tanács a kérvényét 

elutasította, viszont javasolta az :svangé1J,.kus templom 

környékét. Bo tfy ezt a mego1d2st a környék rossz meg·

kö ze.líthetősége miatt e1utas.ította /296/. 

!'iásodszor Dobsa Mihály á1lt elő gyógyszertár át-
• 

helyezési kérvénnyel 1955 körül. A Kis János utcai 

OTI székház megépülése után kérte a Mátyás ki.rály 

utca - De2k tér sarkára való áthelyezését. Lelovi.ts 
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• 

Józsefné és ]3.inder Ottó, akiket az áthelyezés fD"rgalmuk

ban érintett volna, a kérelem visszavonására beszélték 

ra Dobsa Mihályt. 

Sopronban a 4 reálj ogú gyógyszertár utá.'l több, 

mint 100 évig nem létesült patika. A XIX. század végén, 

a xx. század e lej én alapított gyógyszertáraknál már fi·

gyelembe vettél' a város terjeszkedését, a város külső 

' ' területein jöttek .létre gyógyszertárak. Igy az Ujteleki 
/ 

utcai gyógyszertár felállítG.sával az Ujteleki-külváros, 

a bag-y-ar utcai Irgalmasság gyógyszertárral a Balfi- és 

Győri külváros, az Erzsébet utcai. /ma Köztársaság utca/ 

gyógyszertár a Deák tér és környékét, majd legvégül a 

Riikóczi Ferenc gyógyszertár megnyitása megoldotta a 

r,ővér negyed ellátási. gondjait is. A gyógyszertárak 

településen belüli elhelyezkedését az 5. sz. ábrán 

mutatom be. 
' 

A megye 3 városában, Kismartonban, csornán és 

Kapuvárott volt 2·-·2 gyógyszertár. Kismarton a :lí.'VII. 

század közepétől emelkedett nagyobb jelentőségre: 

1622-·ben került az .r;szterházyak kezére, s a család 
"" 

itt építette ki egyik uradalmi központját, ebben az 

időben, 1648-ban lett szabad ki.rályi város •. A városnak 

csak az egyik gyógyszertára vo1t nyilvános, a másik 

az Irgalmasrend tulajdonában lévő szerzetesrendi 

gyógyszertár. A település lakosságszáma sem indokolta 

újabb patika letesítéséi;-; aváros lakóinak száma 1910-

• 
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re sem érte e.l a 3000 főt. 

A három város lakosság számának alakulásáról a 

következő ki.mutatás tájékoztat, melyet a hivatalos nép

számlálástól, 1869-·től .1930-·ig 20 évenkénti időközben 

vizsgáltam. 
1869 1890 .1910 1930 

csorna 4.853 6.090 7.666 8.498 

Kapuvár 4.749 6.078 6.669 6.966 

Kismarton 2.476 2.972 2.951 

• 
A két mezővárosl csorna es Kapuvár lakosság szá-

mát tekintve, Kapuváré mindig valami.vel kevesebb volt, 

a két település kö zü1 osorna volt a gazdaságilag is 

gyorsabban fejlődő város. Itt jött létre előbb, 1910-

ben a város második gyógyszertára, Kapuvárott 20 évvel 

később, 1930-ban nyílt meg a település második gyógy·-

szertára. 
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4. A gyógyszertárak szakmai műkö.dés.ének_vizsgálata 

A gyógyszertárak szakmai működésének vizsgálata

kor először ennek feltételeit kell áttekintenünk. 

Ezek részben tárgyi. feltételek: helyiségek, berende

zés, felszerelés, részben szakmai feltételek: a gyogy

szerészek és a gyógyszertári segédszemélyzettel szem

ben támasztott követelmények, a gyógyszertárak sze

mélyi ellátottsága. Másodszor vizsgálnunk kell magát 

a gyógyszerkészítő és ellátó tevékenységet, melyre a 

rendelkezésre álló gyógyszertárak forgalmi adatai. és 

a gyógyszertárak ellenőrzési. jegyzőkönyvei adnak 

felvilágosítást. 

4.1 A_ gyógyszertárak működéséhez szükséges tárgyi 

feltételek -------
4.1.1 A gyógyszer!,árak helyiségei 

A gyógyszertárak helyiségeiről a gyógyszertárak 

ellenőrzési jegyzőkönyvei. adnak felvilágosítást. En-· 

nek értékeléséhez a soproni négy gyógys2l'§rtár: Angyal, 

oroszlán, Kegváltó, Magyar király gyógyszoctárak XIX. 

század végi. j egyzőkönyvei.t teki.11 tet·tern. át~. szek s ze-

rint a soproni gyógyszertárak rende:lkeztek az alapve

tően szükséges helyiségekkel: officina, magát a 

~~----··-·gy_cí_g;y.szertárat értették alatta, la bora tó~, a jegy-· 

zőkönyvek szerint műterem, gyógyszerészi műhely, 
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anyagraktár, vagy másként materiális kamra, gyógyszere~ 

pince, fil::Ógys~~_;eadl~~' drogpadlás, fűpadlás. 

A jegyzőkönyvek külön kitérnek a helyiségekkel 

szemben tái11asztott követelményekre, mint a hE>lyi.ségek 

tágassága, megvilágítottsága, száraz volta. 

A Megváltó gyógyszertár pincéje 11 bár nem fekszik 

nagyon kényelmes helyen, de elegendő nagy • • • a drog-

padlás a harrnaii.ik emeleten van, amely cseréppel van 

fedve, es így az időjárás befolyása ellen jól védettn, 

Az Angyal gyógyszertár helyiségeiről a követlezőket 

írja a jegyzőkönyv: A laboratórium a hálószoba mellett 

van, célszerűen berendezve. A materiális kamra közvet-· 

lenül a patika mellett lévő száraz szoba. Az Oroszlán 

gyógyszertár laboratóriuma közvetlenül az officinához 

csatlakozik, a materiális kamra a második emeleten 

egy tágas szobában van, a ,pince a laboratórium közvet

len közelében ta.lálható, a drogpadlás a ház harmadik 

emeletén az időjárás befolyásától tökéletesen védve 

van, A nagyar Király gyógyszertár laboratóri.uma tágas, 

az officina mellett. A materiális kamra részben a ház 
"" 

hátsó udvari traktusában, részben az első emeleten két 

szobában található, A pince közvetlenül a patika alatt 

van, nagyon tágas és tiszta. A drogpadlás a második 

emeleten i.gen nagy, a lakóterület fölött annak egész 

hosszát és szélességét kitölti. 
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Mind a negy gyógyszertár gázvi.1ágítássa1 rendel.-

kezett /297/. 

4.1.2 ~ógyszertárak bere~~~~ 

A gyógyszertárak berendezési tárgyainak megőrzése 

es védelme tekintetében Sopron igen szerencsés hely

zetben van. A 13/1949·-es törvényerejű rendelet alapján 

műemléki. védelem alá került az Angyal gyógyszertár múlt 

század e lej érő 1 származó berendezése és angyalos 11A1 t

wi.en" gyártmányú edényzetének maradványai, Hasonlóán 

védettséget kapott az 1880 körül átalakí.tott, romanti.

kus l;:ori bútorzattal és a pécsi. zsolnay-·gyár oroszlános 

majolika portáléj ával díszített oroszlán gyógyszertár 

berendezése és régi eszközei. A megye többi gyogyszer

tárának berendezését, felszerelését az idők folyamán 

kicserélték, a gyógyszertárak többsége nem eredeti 

helyén működik. 

Az Arany Oroszlán ,patika bej ára tát virágokbÓ.l és 

vázákbó1 álló csempézett díszítés borítja. Az ajtótól 

jobbra eső nagy felületen pálmafa alatt álló oroszlán 

látható csempékből kirakva /298/, 

4.1.3 A gyó~szertárak felszerelése. 

A gyógyszertárak felszerelésének vizsgálatához 

részben a vizsgá1ati jegyzőkönyvek, részben a megma

-radt-eszk-0-zi:*,--mBJ.-yBk-a :tatitamúzeumban láthatók, ad-
• 
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nak némi útmutatást. 

A jegyzőkönyvek vizsgálták a mérlegeket, súlyokat, 

mely utóbbi.t esetenként ellenőriztek i.s. Pl. 1869-ben 

az Oroszlán gyógyszertár súlyait egyeztették a normál 

súlyokkal, 1876-·ban ugyanezt a vizsgálatot az Angyal 

gyógyszertárban végezték el. 

Desztilláló készülék 1869-·ben a: Magyar király es 

a Hegváltó gyógyszertárban volt. 

Mind a négy gyógyszertár vizsgálata kitért a 

gyógyszervizsgá.ló eszközök meglétére. A XIX. század 

első felében a gyógyszerek minőségi. vizsgálatánál az 

organolepti.kus vizsgá.1.atokon túl megjelentek az első 

kémiai és f.i.zi.kai ellenőrzési módszerek. Ebben az idő

szakban megjelent gyógyszerkönyvek előírják az azono

sítás kémiai, a mennyiségi ellenőrzés fizikai. módsze-

reit /299/. 

A Meissner-féle fajsú.lymérőket, a víznél könnyebb 

és nehezebb folyadékok mérésére mind a négy gyógyszer

tárban rendben találták. Volt a gyógyszertár~kban a 

kémiai vizsgálatokhoz szükséges reagens-s~ekrény, mely

ről a Magyar király gyógyszertár jegyzőkönyvében a 

vizsgálatot végző tiszti. orvos a következőket írja: 

"• •• továbbá található itt egy jól berendezett és ele·

gans reagens-szekrény az előírt reagenselcke.1, epru

vettákkal /kémcső/, üvegpohár, amelyeket a kémiai 

·-·-·- -vTzsga.IafOknfilnasznaTta.m'1. 
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Egyébként a felszerelések, eszközök vizsgálata in

kább csak a tisztaságra tért ki., pl. a Magyar király 

gyógyszertár esetében: Az expediáló asztal mérlegei jók, 

és tisztán tartják azokat. A súlyok nagy részben újak 

és telj esek, a porcelán menzurál<, a használatban lévő 

edények, tartályok, pilulagépek tiszták. 

A Patikamúzeumban megtalálhatók a gyógyszerkészí

tés es :..vizsgálat különböző eszközei, többek között 

kúpöntő formák, dörzscsészék, pi.petták, űrmértékek, re-

gi. súlysoroza t /lat/. 

Bár nem tartozik szorosan a gyógyszertárak felsze

relésének vizsgálatához, de szükségesnek tartom megem

líteni, hogy a gyógyszerek eltartásának ellenőrzésekor 

különös figyelmet szenteltek az erős hatású szerek tá-

rolására. Fl.: az oroszlán gyógyszertcí.r esetében: a 

mérgek, amelyeket előí.r2.s szerint eD1:ülönítve és zárva 

kell tartani, egy különösen jól záró szekrényben ke-· 

rültek elhelyezésre, benne mérleg, kanál, dörzsmozsár, 

a kulcs a tulajdonos őrizete alatt áll. Ugyancsak ki-. 

térnek a j egyzőkönyvel{ arra, hogy a ,gyógysj;erek tárolá-· 

sá.':loz használt fiólrnl·:, üvegek, tégelyek felirata jól 

olvasható-e, és a felirat egyezik-e a tartalommal. 

Az 1876-ban végzett gyógyszertár vizsgálatok ide-

j ében már érvényben volt az I. !f;agyar Gyógyszerkönyv, 

mely előírta az erőshatású szerek edényzetén a legna-· 
-+-~--------~------------
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gyobb adagok feltüntetését, azoknak részben teljesen 

külön és elzárt helyen, részben pedi.g a többiektől el

különített helyen tartását /300/. A jegyzőkönyvek te-
' . 

hát erre is kitérnek, pl. a Megváltó gyógyszertárban: 

"A mérgek elzárt helyen tartatnak. Arzén r.észére külön 

mérleg és kanál használtatik. A legnagyobb adagok az 

edényzeten rajta vannak. A XIX. tábla szerint külön 

tartandó gyógyszerek és a xx. tábla szerint elkülöní

tendő gyógyszerek szabá1y szerint ellielyezve vannak" 

/3ooa/. 
A gyógyszertárak felszereltségéhez hozzátartoz·

nak a szakkönyvek. A gyógyszertárakban 1869-·ben az 

akkor hivatalos osztrák Gyógyszerkönyv 5. ki.adása, az 

ehhez tartozó taxa, va.lamint a defektuskönyvet minden

hol rendben találták. 

A gyógyszertárak rendelkeztek szakkönyvtárral, 

járattak gyógyszerészi folyóiratokat. Az Angyal gyógy

szertár könyvtára 200-nál több kötettel rendelkezett, 

elsősorban a természettudomány, a kémia, a gyogysze

részet tárgyköréből. A tulajdonos járat~ a "Die 

Wiener Pharmaceutische Zeitschrift 11 e. bécsi szakfo-

lyóiratot. Emellett még két folyóirat segítette a 

gyógyszertár munkáját, melyet a soproni. orvos·-· gyógy

szerész egyesület járatott, és a tulajdonos, mint az 

egyesület pénztárnoka, elősi;iör kapott kézhez. 
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4.2- személyi~tételek vizsgálata 

E tárgykörben figyelembe vettem a gyógyszerészek 

es aJkalmazottak képzését, annak változásait az idők 

folyamán. Vizsgálom a gyógyszertárak személyi. ellátott-

ságát, annak ki.hatásait. 

4.2.1 A gyógy§,~~szek szakmai felkés~tségével szem

_ben támasztott ~ete~mények vizsgálata 

1770-ig a hazai gyógyszerészképzés csak a gyogy·

szertárakban történt, a jelöltek a tiszti orvosok el

nöklete alatt álló orvosi-gyógyszerészi bizottság e-· 

lőtt vizsgáztak. Mária Terézia az 1769-·ben feJállított 

na[;"Yszombati orvoskarra bízta a gyógyszerészek vizs

gáztatását. Ezzel a gyakorlatban i.s megvalósult a Ge

nerale Normati.vum in Re sanitatis rendell:ezése, mely 

a képzés mellett a gyógyszerek eltartását, készítését, 

sőt az orvosi. kézi.gyógyszertárak működését i..s szabá

lyozta, továbbá előírta a gyógyszerészi eskü szövegét 

/301/. 

1777-ben a nagyszombati egyetem átl{erüfi BUdá.ra, 

majd II .József idejében, 1784-ben .Pestre telepí.tették 

át hazán!{ egyetlen egyetemét / 302/. 

A tanulmányok illeje 1775-·től kezdődően két félév. 

Az 1835·-ben ki.adott vallás„ és közoktatásügyi i.ntéz-· 

,~----- -- ------ .k.edés sz.erin:t .. e~yetemre ?-Z ira tl{O zha t be, aki. gyakor-

noki majd segédi vizsgát tett és ezt követőleg J.eg-

! 
1 
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alább két évig hazai nyilvános gyógyszert2.rban szol

gált. A gyakornok előírt előképzettsége magyar, latin 

és német nye1vtudás, va1amint 4 algi.mnáziumi. osztály. 

Hár az 1830-as években a gyógyszerészek körében moz

galom indult a 6 gimnáziumos e1őképzettségért /303/, 

melyi1ek megvalósu1ása 1888·-ban következett be. Az é

rettségit elő.író szabályzatot 1913. szept. l-től ve

zették be /304/. 

Az első magyar egyetem orvos.i. és gyógyszerészi 

diplomái csak átmenetileg - II .József uralkodása ide

jén - jogosítottak a Habsburg bi:r::odalom örökös tarto

mányaiba való praxisra. Ezt a megkülönböztetést 1860. 

nov. 30·-án szüntették meg. A diszkriminatív intézkedés 

folytán növekedett hazai szakembereink száma, mert meg

nehezült e.l vándorlásuk. Négy évti.zeddel később - az or

vosi és gyógyszerészi megé:Jl'letési viszonyok rosszabbo

dása miatt - 1899. jan. 1-i. hatállyal a 93.289/1898. 

B.M. sz. rendelettel kölcsönösen visszaállították a 

nosztrifikálás kötelezettségét. 

A képzési idő az egyetemen 1850-i.g 2 fj.lév, 1940-

ig 4 félév, 1940-ben vezették be a 8 féléves eg-yetemi 

oktatást /305/. 

A történeti résznél emlí.tett gyógyszerészek dip-· 

lomáj ának keltét és heI.yét, ahol erre adatot. talál

tam, felti.i..'ltettem. A több, mint 100 gyógyszerész ez 

irányú ~d~t~i~-t áttekintve: a megyében dolgozó gyógy·-
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szerészek 2/3-a a pesti, 1/4-·e a bécsi egyetemen vég-· 

zett, csak néhány gyógyszerész rende:lkezett kolozs

vári, szegedi. és prágai diplomával. A nosztri..fi.kálás 

kötelezettsége miatt a pályára lépők a közeli. bécsi 

egyetem helyett inkább a pesti. egyetemet vá1asztották. 

Az 1920:XXV. t.c. korlátozta az egyetemekre való 

felvételt, a gyógyszerészeti. szakképzettsé~ megszer

zésére is megszorításokat alkalmazott •. Ennek következ

tében a 104.895/1921.V.K.M. sz. rendelet alapján a 

Hagyarországi. Gyógyszerész Egyesület kebelében megaJ.a

kult a "numerus clausus 11 -bizottság, amely 1932. aug. 

1-i.g a gyógyszerészi pályára való felvétel kérdésében 

döntött. Az 1932. jún. 20-·án kelt 20.031/1932.V.K...M. 

sz. rendelet a gyógyszerészgyakornoki kijelölő bizott

ságot szervezte meg, a gyógyszerészgyakornoki felvé

telt új és részletes formában rendezte /306/. A vár

megye terü.letén oktatott gyógyszerészgyakornokok név

sorát, a.lkalmazásuk helyét, munkába lépésük idejét a 

IX. sz. táblázat tarta1mazza 1912-1950 között. A ki

mutatás szerint közel 40 év alatt 44 gy~ornok kezdte 

tanulmányait a megye 16 gyógyszertárában; a megye 

gyógyszertárai. nagy számban vettek részt a gyakornok

képzés munkájában. 

Gyógyszerészdoktori értekezést a Semmelweis Or

vostudomán.yi Egyetemen - ákkor Pázmány :Féter Tudomány

egyetem - a gyógyszertárak történeténél említett gyógy-
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szerészek közül hatan készítettek. A disszertációk ké

szítőinek nevét, a di.sszertáció címét, az intézet nevét, 

ahol a doktori értekezés készült, a x. sz. táblázat 

tartalmazza /307/. 

4.2.2 !_.fil:.Ógyszertárak személyi~.:!;látottságának 

vizsgálata 

A gyógyszertár vizsgálati jegyzőkönyvek tartalmaz

zá..l{ a segédszemélyzet adatait i.s. Ezek közül csak egyet 

említek, az oroszlán gyógyszertár segéde 1869-ben Mer

sey Sándor, 75 éves, megszakítás néllcül 44 éven keresz·

tül ebben a gyógyszertárban dolgozott. 

A XIX. században a soproni gyógyszertárak mindegyi.ke 

tartott segédet. 1869-ben a Negvál tó és a Magyar ki.rály 

gyógyszertárban 2-2, az Angyal és az oroszlán gyógyszer

tárban 1-1 segéd dolgozott • .1881-ben csak a Magyar ki.·

rály gyógyszertár tartott két segédet. Gyakornok az An

gyal gyógyszertárban volt: 1876·-ban csupor Henrik, 1881-

ben r.Iiháli ts József személyében /308/. 

A megye többi gyógyszertára sokkal ro~zabbul állt 

segédszemélyzet telö.ntetében. Amíg 1881-ben 11 gyógy

szertárra 5 segéd, 2 gyakornok jutott, 1901·--ben 21 gyogy-· 

szertár-oól csak 2·-ben dolgozott segéd /309/. 'Ezzel ma

gyarázható, hogy az egyesület mu.,.'1.kájába.n .szinte csak 

soproni g;>rÓgyszerészel<;:. vet·tek rész·t 0 
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4. 3 A_Efi.§;I_sZ ertárak f,;f_Ógys~erellátó __ tevékenységének 

vizsgálat'.;'.: 

A gyógyszertárak gyógyszere.11.átó tevékenységéről 

részletes adatok nem állnak rendelkezésre, a gyógyszer·

tár magántulajdonábó1 eredően a nyilvántartások - pénz

tárkönyv, méregkönyv, defektuskönyv, számlák, receptek 

- az idők fo.lyamán részben megsemmisü.ltek. 

A soproni gyógyszertárak hozzávetőleges forgalmi. 

adataival az 5. gyógyszertár felállításakor fog.la.lkoz-

tam. 
• 

A gyógyszertárak forgalmának jelentős tényezőjét 

adta a hitelforgalom. A hitelforgalomnak e.lsősor'ban 

Sopronban egyik tételét szolgáltatta a megyei tisztség

viselők gyógyszerellátása, akik ingyenes gyógyszere1-

látásban részesültek. A ki.adó gyógyszertár évenként 

összesítette a vények bemutatása mellett a gyógyszerek 

értékét, mely összeget a helytartótanács ellenőrzése 

után a vármegye kasszá.j ából fizettek ki. Mive.l ez biz-

tos jövedelmet jelentett, a soproni gyógyszertárak en

nek egyenletesebbé tételére évenként felvá<ii..tva szol-

gáltatták ki a gyógyszereket, 

A soproni. kórháznak, melynek netn volt ·önálló 

gyógyszertára, évenként felváltva szállították a gyógy-

szereket, az elszámolás negyedévenként történt • .Pl. a 

:;ax. század másodi.k felében Reckert Dánielnek, a Meg-

váltó gyógyszert2.r tulajdonosának. a városi közkórház 
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reszere kiszolgáltatott gyógyszerekért a városi házi-

pénztárbó1 1872. I. negyedévben 109 Ft 92 krajcár, 

II. negyerlévben 109 Ft 71 krajcár, 

III. negyedévben 96 Ft 90 krajcár, 

IV. negyedévben 82 Ft 38 krajcárt 

fi.zettek ki /310/. 

A soproni. gyógyszertárak a xx. században az ügye-· 

1etet sokái.g úgy látták e.1, hogy 2-·2, illetve 3 gyógy

szertár egyszerre ügyelt 2 hetenkénti váltásban: 

Erzsébet ··· Megváltó 

Irgalmasság - oroszlán • 

Angya1 - Aranykereszt ·- Magyar ki.rály párosításb'.3-n 

/311/. 

Amikor a gyógyszertárak száma 8 lett, a belvárosi. 

gyógyszertárak egyedül, 2-2 perifériás pedig párosan 

ügyelt: I. Angyal :- Rákóczi 

II. J.O;rzsébet 

III. Megváltó 

IV. Arany kereszt - Irgalmasság 

v. Magyar király 

VI• oroszlán 

csoportosításban, hetenkénti váltásban /.312/, tehát 6 

hetenként lterül.t egy gyógyszertárra sor. 
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5. A ~gyszerészek he~érdekképviseleti szervei, a 

.gyógyszerészek reformtörekvései, 

Az önálló érdekképvi.selet - az országos illetve 

megyei egyesületek ·- létrejötte előtt a gyógyszerészek 

részt vettek a már korábban megalakult Magyar orvosok 

és Természetvizsgálók összejövetelein, valamint az e

gyes területenként alakult orvos-gyógyszerész egyle

tek munkájában. 

A hazai gyógyszerészek első érdekképviseleti. szer

ve a BUda-Pesti Gyógyszerészek Testülete volt, mely az 
• 

1800-as évek elején jött létre. A gyógyszerésztestület 

a tagok közvetlen érdekvédelme mellett országos·felada-

tok ellátására is vállalkozott, hosszú i.dőn át mi.nt vé

leményező ha tó sági szerv i.s szerepelt /313/. 

Az országszerte létrejött orvos-gyógyszerész egy

letek a két rokon pálya tagjai. között lehetővé tették 

a kapcsolatteremtést és -tartást, az orvosi. karral e

gyütt követelhették a közegészségügy feltétlen és mi

előbbi rendezését. A közegészségügyi. törvény sürgetése 

"" kapcsán rámutattak a gyógyszerészet fontosságira, a 

gyógyszerészi. ügy rendezésének j e1entő ségér,e. A megala

lcul t egyesületek legfontosabb fe.ladata az orvosok és 

gyógyszerészek közötti jó viszony ápolása, ami a köz

egészségügy rendezése szempontjából i.gen fontos volt 

-------1~"3..-4.+f-.-- ·---·-"--~-----------------------------
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Az 1860-as években többfelé alakultak orvos-gyogy·

szeresz egyesületek, így például szatmár-·Máramaros-·Ugo

csa megyében, Bács·-bánsági szervezésben, Békés megyében, 

Lőcsén, Temesvárott. E társu.lások összetétele heterogén 

volt, a többséget kitevő orvos-gyógyszerészi összefogás 

mellett helyenként természettudományos képzettségű ér

telmiséget i.s felölelte /315/. 

A soproni. orvos·-gyÓ[;YSZerész egylet alapszabályter

vezetét 1868. máj. 9-én hagyta jóvá a belügyminiszté-

rium /316/. 

A magyar orvosok és természettudósok - a tudomá

nyos tapasztalatszerzés és egyben a tudományok népsze

rűsítése érdekében - az 1840-es évektől kezdődően esz·

tendőnként más·-más hazai. városunkban talá.lkoztak. A 

nagyar orvosok és '.l:ermészetvi.zsgálók Vándorgyűlése ma

gánkezdeményezésbő 1 ·- Bene Ferenc és :ougát Pál javasla

tára - létesült, az orvos- és természettudományok ma

gyar nyelven való művelésének előmozdí.tása, fej leszté-. 

se, terjesztése és népszerűsítése érdekében /317/. 

Az 1847. aug. 11-17. között tartott ~I. nagygyű

lés 483 résztvev-őjének Sopron adott otthont, Sopron e

gyik főorvosa, ~'oepler Károly 11so11ron városánal' tör

téneti vázlata eredetétől. kezdve a ~fvI. századig" cím

mel tartott előadása nyitotta meg a vándorgyűl.ést, Az 

előadások öt szakterületre tagozódtak. 



- 112 - • 

1. orvos·-·sebészi. szakoszts.ly 

2. Egyesített természettani, fö.ldraj zi., csillagászati 

és archeo:lógi.ai. szakosztály 

3. Ásvány-, föld-, vegy·- és gyógyszertani szakosztály 

4 •. i1et-, állat-· és növénytani. szakosztály 

5. Gazdasági, állatgyógyászati és műipari. szakosztály. 

Az orvosok a leggyakoribb betegségek és az elle

nük való védekezés kérdései.nek megvitatása mellett köz

egészségügyi kérdést i.s felvetettek. Arra kérték a vá

rost, hogy rajzi.skolájában ne csak díszépületek ter

vezését tanítsa, hanem célszei'ú, egészséges lakóháza·-· 

két is. 

A kongresszus második szakosztálya a földrajz-· 

természetrajz kérdései mellett régészettel és történe

lemmel i.s foglaJl:ozott, a soproni vándorgyűlésen ala

kult meg a földtani és régészeti társulat. 

A harmadik szakosztály keretén belül került sor 

három gyógyszerész-előadásra: Nurrmann Károly a soproni. 

bor vegytani vizsgál.atával foglalkozott; Wágner Dáni.el 

vegytudor és pesti gyógyszerész két el~adásj. tartott: 

a mesterséges ásványvizek és azok gyógyszerekkel tör-

ténő helyettesítését, mási.k előadásában a tarcsai ás-

ványvíz mennyiségi vegytanát tanulmányozta. 

A negyedi.k szakosztály ülésén Skofitz Sándor bé·

csi gyógyszerész és füvész a Bécsben létrejött növény

csere-·egy1et rövid vázlatai terjesztette elő, és a je

lenlévőket felszólí.totta annak pártolására /5.18/. 
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A XIX. század első felében Sopron kézműipara ha-· 

zá.nkban az elsők között volt. Az ötödik szakosztály 

munkáiba a céhek képvi.selőin kívül a "kebelbeli .gyá:r

nokok11·-at i.s meghívták. A nagygyű.1és ideje a.latt egy 

nagyszabású ki.állítást rendeztek, az i.pari és művészeti 

alkotásokat a Fövényverem utcában mutatták be. Az erről 

készült magyar és német nyelvű katalógus 296 tételszám 

alatt 500-nál több tárgyat sorol fel, többet, mint a

mennyi az öt évvel korábban, Pesten rendezett kiállí

táson szerepelt /319/. 

A gyűléseken a legújabb eredmények ismertetése 

mellett lehetőség adódott a kirándulások kapcs<fil egy

egy földrajzi terület megismerésére, alkalom nyílt ta

pasztalatol-;: ki.cserélésére, barátságok kötésére. 

pnálló gyógyszerészi szervezet kialakulása 

A Magyar orvosok és Természetvizsgálók 1863. évi 

Pesten tartott IX. nagygyűlésén önálló gyógyszerészi 

szakosztályt állítottak fel Já:rmay Gusztáv és Ráth Pé·

ter elnökletével. Itt határozták el~ hogy az egyesület 

"Országos Gyógyszerészi Testület" néven a:r'a!tul meg, 

négy fióktestülettel: Dunáninnen, Dunántúl, :ri.szá.'linnen 

és fi. szán.túl. Az alapszabályok részletes kid.9.lgozásáva.1 

a }esti Gyógyszerész Testületet, va.lami.nt 25 vidéld. 

gyógyszerészt kértek meg /320/. 

1867·-ben a Testület folyamodására a belügyminisz-

ter órszágos értekezlet összehí.vás2.t engedélyezte. Az 
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augusztusban összeült kb. 150 gyógyszerész előkészítő 

bizotts8.got választott, me1;y-nek feladata volt új alap

szabály és gyógyszerészi reformjavaslat szerkesztése. 

AZ 1870. júni.usában tartott r:r:. országos értekezletnek 

már 250 résztvevője volt. 1872. máj. 6·-án, a III. or

szágos értekezleten alakult meg az országos Gyógysze

resz _;;;gy1et /321/. 

Egyes vidékeken i.gen nehezen n;ient a szervezés, 

ehhez az országban dú1ó kolerajárvány is hozzájárult. 

Az 1872·-es országos értekezlet megválasztotta a jár á

sok ideiglenes elnökeit, aki.knek feladata volt a kerü

letek és jár ások megalakítása. 

Az V. kerület első jár ás ához tartozott Sopron, 

vas és vesz;prém megye, melynek megbízott elnöke Hart

mann József csepregi gyógyszerész lett. Hartmann Sop--· 

ronban az alakuló közgyűlést ugyan meghirdette, de 

tekintettel a megjelentek kis számára, ez akkor nem 

sikerült. Az V. kerület első járása Szombathelyen 

alakult meg Pillich }!'erenc elnökletével. Az egylet 

üléseit a következő években felváltva, ho,;l. ~opronban, 

hol szombathe1yen tartották egészen 1884-ig /322/. 

:!L_~oproni szervezet megalakulása 

1884 tavaszán került sor a 11Sopron szab. kir. 

városi. és megyei gyógyszerész testület" megala}~ít á

+~----~ __ ::;g<;i! __ Brrő 1 a Sopron című közlöny i.s megemlékezett: 

"Gyógyszerészek egyesülete alakult meg városunkban 
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februá:r 25·-én, melynek tagjai. a városunk és megyénkbéli 

gyógyszerész urak lehetnek. Az alapszabályi.!< kidolgozá

sával. és az ideiglenes elnökséggel csathó József gyógy

szeresz úr bí.zatott meg 11 • 

Az 1884. máj. 15-·i alakuló ülésen a megye 18 gyogy

szertá:rából 14-en jelen voltak, i . .lletve képvi.seltették 

magukat. Hartmann József üdvözlő szavai ut2.'1•csathó JÓ

zseI' beszédében rámutatott a kezdeti. nehézségekre, mely-

1yel minden intézménynek küzdenie kell, biztosította az 

országos egyletet, hogy annak tagjai maradnak a jövőben 

is, munkáját támogatják, s viszont hasonlót kíváimak 

tőle /323/. 

Az e.lnök á.lta.l emlí.tett nehézségek már a beküldött 

alapsza bá.lytervezet elfogadása kapcsán jelentkeztek. 

Az alapszabály 39 pontból állt, részletesen tárgyalva 

~ testület célját, a tagok jogait és kötelességeit, a 

tisztségviselők teendői.t, a testület becsületbíróságá;t 

és feloszlatását /324/. A Sopron szab. kir. vá:rosi. és 

megyei gyógyszerész testület alapszabályai. másolata 

a Függelék részben található. 

1884. decemberében Glozer JÓzseí városkapi.tány 

ki.fogásolta az 5. §-ban a kötelező taggá avatást, mi

vel ilyen kényszert törvényeink nem ismernek; a 13.§ 

1. és 2. pontj 6iak azon intézked.ésé,t, mely szerint a 

fennálló gyógyszertárak megvételekor, vag;y új gyógy

szertá:r nyitásakor a tulajdonos, vagy bérlő ún. 11 be-
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• 

kebe.lezési díjat 11 fizessen; a 1.3.§ 4. pontjának azon 

rendelkezését, hogy a gyakornokok 11 be.i.ratási díjat 11 

fizessenek, hiszen a 2. § szerint a gyakornokok nem 
1 

tagjai az egyesületnek; a .33. § rendelkezése visszássá-

gokra vezethet; a .38. §·-ban említett becsületbíróság 

létrehozását nem engedélyezte, mert ezen ügyek a tör-

vényes bíróságra tartoznak /325/. 

1885. márciusában módosí.tották az ala,psza bályza

tokat, majd elfogadásra ismét felterjesztették. Még ez 

év júniusában tartott közgyűlésen indítványozta Gráner 

Jenő soproni gyógyszerész, hogy a megyében lévő gyogy

szertárakról egy anyakönyv állí.ttassék össze, ami.t az 

Országos Egylet is szorgalmazott. 

Az alapszabályokban a belügyminiszter is talált 

kivetni.valót, kifogásolta a 8, 12, 14, .38.§·-t /326/, 

1886. februárjában ezeket megvitatták és módosították. 

Ekkor emlékeztek meg a korán elhúnyt Csathó Józsefről 

és Hartmann Józsefről. csathó Józsefnek a Sopron megyei 

gyógyszerész testület .létrehozása, elindí.tása köszön-

hető, Hartmann József az Országos Egylet S'Zervezése 

körül szerzett kiváló érdemeket. Hartmann egyike azok

nal~, akik ti.sz tán látták, hogy minden pálya annyit ér, 

amilyen mértékben meg tudja becsülni a maga nagyjai±, 

s amennyire ragaszkodi.k a múlt tisztes hagyományaihoz. 

-----~-·:§:J'JJ~E-~ezéEt az 1876. évi. közgyűlés alkalmával a Hun-

gária-szállóban tartott társas-ebéden egy ezüst serle·-

• 
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get nyújtott át az egyesület e.lnökének egy olyan fe.1-

köszöntő során, amelyben régi. lovagvi.lácra emlékeztető 

szokások elevenedtek fel. A serleg évtizedekig mint 

Eartma.'l..'1-serleg maradt fenn az utókorra /327/. A ser-

legről szóló aj éndék-·okmány szövegét a Függelék részben 

ismertetem. 

1886. júl. 3-án a belügyminiszter el.fogadta az 

alapszabályzatot, melyet a közgyűlés eljuttatott a me-

gye gyógysz erészei.hez. 

Az 1886. júl. 31-i közgyűlésen megszavazták az 

1885-ben csurgay Kálmán szerkesztésében megjelent 

Gyógyszerészi Közlöny előfizetését. A megye gyogysze

részei a szaklap útj áx1 bekapcsolódtak az országos ü-· 

gyekbe, összeköttetést, lcapcsolatot keresve más kollé

gákkal. Támogatták a gyógyszerészi kamara fe.1.álli.tását. 

Az 1895. á,pr. 23-i ülésen Kokas Mihály elnöklete 

alatt a kerület gyógyszerészei állást foglaltak a val-

lás- és közoktatásügyi mi.niszter leiratában felvetett, 

a nők gyógyszerészi képzéséről. szóló javaslatról. A 

többség a nők képzése mellett foglalt állá~t, 11 mi.nt 

női segéd személyzet" lennének all{almazhatók. 

Az 1896. aug. 11-·i ülés a gyógyszertári. jogosít-· 

ványok adományozá.sára vonatkozó tervezet megvi tatásá-· 

val foglalkozott. A soproni gyógyszerészek konkrét lé-
• 

lekszámhoz kötötték az új gyógyszertárak felá11ításá·-

nak engedélyezését: "Gyógyszertár csak ai'on J.;:örzetben 
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volna engedélyezhető, ahol ennek felállítását a község 

vagy a törvényhatóság maga kérelmezi, és annak enge-· 

délyezését bizonyos lélekszámhoz /nézetünk szerint 

6000/ köttessék 11
• 

1896·-ban Kokas Ir;ihály lemondott e1nöki tisztérő 1, 

a közgyűlés Lehmann Viktort e.lnöknek, Jehn Vilmost al

elnöknek választotta meg. 

Az 1898. máj. 28-·i. ülésen indítványozték, hogy az 
• 

okl. gyógyszerészek, mi.után a tulajdonosokkal egyen.lő 

képzettségűek, a gyűléseken szavazati joggal rendelkez

zenek, de me5"Vá.l.aszthatók ne legyenek. 

Jehn Vilmos elnöklete alatt /1900··1920/ került 

megvitatásra a segédhiány megszűntetésének módja. Egyik 

érci.ekes, és mindkét félnek hasznos javas.latuk volt az 

egyetemisták bevonása, ami legalább a nyári szabadsá

gok kiadását tette volna lehetővé. Ennek díjazását 

úgy képzelték el, hogy egész évben folyósítanak egyes 

hallgatóknak bizonyos összeget, és ennek í.ejében a ,,,. 
megye valamelyi.lc gyógyszertárában kellene helyettesí-

teni ük a nyári időszakban. ]!'elvetették a gyógyszerész

képzés reformját, annak kivite1ére javaslatokat tettek. 

Az 1902. ápr. 10-i gyűlésen tárgyalásra került az 

.sgyesületben, Budapesten felvetett, a hitelszövetkeze

. --teKrevonatktrzci----j-avaslat. Régi sér.elme volt a gyógy-

szerészi karnak az, hogy míg a legkisebb kereskedelmi 
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üzlet tulajdonosa is aránylag könnyen és tekintélyesebb 

hitelre tudott szert tenni, a nem reáljogú gyóg-y-szertá

rat a bankok nem tartották hite1képes objektumnak. Ha 

tehát egy gyógyszerésznek más ingatlan vagyona nem volt, 

hanem csak a jó forgalmú személyj ogú gyógyszertára, arra 

a bankok kölcsönt nem adtak. • 

Az 1904. ápr. 12-·i ülésen ismertettélc a "Magyar 

gyógyszerészek nyugdíjintézetének" alapszabá1yai.t. A 

nyugdíjintézet célja rendes tagjainak lcölcsönösség a·· 

:lapján nyugd.íjat, munkaképtelenség esetén rokkantsági 

járadékot, özvegyeinek özvegyi-, törvényesen .leszárma

zott árváinak nevelési j áradélcot biztosi.tani. 

1905-ben szóba került a Moson megyei gyógyszeré

szeknek Sopron megyéhez való kapcsa.lása, amit a gyűlés 

az összeköttetés hiányos volta mi.att célszerűtlennek 

tartott. Ehelyett, mint a célnak jobban megfelelőt 

ajánlja No ln ár :r.aj os a Sopron megyeieknelc a vas megyei 

szervezettel való egyesítését. Azzal érvelt, hogy ez 

1884 előtt is így volt, és amíg a gyűléseket felváltva 

Sopronban és Szombathelyen tartották, l~oga tottalc 

voltak. A segécll1ió;.'1.y a gyűléseken való megjelenést 

szinte lehetetlenné tette. 

AZ 1908. jú1. 14-én tartott rendlci.vüli ülésen a 

sopron megyei gyóg-y-szerészeken kívül már a noson megyei 

gyógyszerészek is részt vettek. AZ így lcibővült ülé

sen vitatták meg az országos Egylet elnölcségének ja·-· 

vaslatát az új gyógyszerészi törvény tervezettel kap-
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csolatban. Az 1909. májusában tartott ülésen vélemények 

hangzo"'Gta.k el a gyógyszerés:;;i pályára lépés előfeltéte·-· 

lét képező középiskolai képesítés tárgyában. 

AZ érettségit 1912-·ben tették kötelezővé. Dr.var-
-

ságll zo1t6J. a Gyógyszerészi Hetilap 1915. évi 37. szá-

mában javasolta., hogy a korábbi 6 középiskolai. végzett

ség a pályára lépőknek újból vi.sszaállíttassék. A ja·

va.slatot a soproni. gyógyszerészek egyöntetűen eluta.sí-

tottcili:, pl. Gallus: "1!'e1tétlen híve va.5-yok az érettségi. 

bizonyítvány követelésének1 a nőknek a pályára való bo-

csátás6J.a.k ellene voltam mindig, de ha már megengedték 

a pály6:a lépést, ugyanolyan elbírálásban részesülj e

nek, mint a férfi gyakornokok" ·- nyilatkozata egyúttal 

jelzi. a nől{ gyógyszerészi pályára való kerülésének vi·-

szontagságait. 

Az első világháborús események igen erő s megpró

báltatásoll: elé állított&: a gyógyszerészi kart. Hely

zetét rendkí.vül nehezítette, hogy i.gen sok gyógyszerész-

nek kellett katonai. szolgálatra. bevonu.lnia., továbbá 

akadozott a 5-yógyszerutánpótlás, főleg a ~ngerentúl·-

ról származó drogok és a.lapanya.gol{ esetében. Emiatt 

nagyon magasra szökött a gyógyszerek be sz érzési ára, 

új ársza. bvány pedig vagy egyá1ta16J. nem, vagy csak ké-

sőn j e1ent meg. A gyóg-yszerész tehát állandóan ráfi

zetett a beszerzett gyógyszerekre. A taxakérdés rende-· 
• ···-- --·--···· ---·----------

zetlensége a gyógyszerforgalom összetétele folytán kü-
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lönösen a vidéki gyógyszerészeket sújtotta. A vi.déki. 

gyógyszertárak részben recepturából, másrészt kézi.el

adásból. tartották fenn magul(at. Ezzel szemben a pesti 

gyógyszertárak több ún. specialitást forgalmaztak és 

tekintélyes részük igen jelentős pipereforgalmat is le

bonyolított. .Emel.lett sokuknak megvolt az a saját 

gyógyszerkülönlegessége, amely részére tekintélyes jö-

vedelmet biztosított /327a/. EZ volt az az indítóok, 

ami 1918 szeptemberében a Vidéki Gyógyszerészek orszá

gos szövetségének megalakulásához vezetett. Az új egye

sület nagy népszerűségre tett szert,' rövid időn belül 

több tagja lett, mint amennyi. az 1872 óta fennálló or

f!Zágos zgyesületnek volt. A megye gyógyszerészei. is be

léptek tagjai. sorába. 

A tulajdonosi. érdekképviselet mellett a XIX. szá-

zad. végén az alkalmazotti. kar is megkezdte szervezke

dését. Amint a tulajdonosi. érdekképviselet létrejöttét 

is egy évtizeddel előzte meg az ezért küzdő sajtóor-· 

gánum megj el.enése, az alkalmazotti. szövetség i.s akkor 

tudott létrejötte után végleg fennmaradni,...,.mi.kor sa

ját újságra támaszkodhatott. 1906. aug. 12-én i.ndult 

útjára a Gyógyszerészsegédek Lapja, alcímében hirdetve 
• 

programját: ua magyarországi. gyógyszerészsegédek érde-

keinek független lapja". Hég ez év december 8-án meg

alakult a 11nagyarországi Gyógyszerészsegédek országos 

Szövetsége 11. Követelésük fontosa bbjai.: a szolgálati 
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i.dőve1 arányos fizetésemelés; a lakáskérdés rendezése; 

az éjjeli ügyelet szabályozása; ebéd- és vacsorai.dő 

bi.ztosítása; fizetett szabadság; zárórakérdés; a jog

adom&~yok igazságos rendezése /328/. 

A segédszövetség követelésének egy része gyorsan 

teljesült. A munkai.dőcsökkentésre vonatkozó követelé

sek nem jártak eredménnyel az összes tulajdonosnál. 

Az 1914. jún. 6-i. országosan rendezett sztrájkhoz a 

soproni alkalmazottak is csatlakoztak /329/; Munkabe

szüntetésük csak rész1e~es eredménnyel járt, s csak a 

háború fo.lyamán csökkent 12, majd 10 órára a napi 

munkaidő. 1921. ápri.li.s á·oan ugyancsak eredmény né.lkül 

zárult az országos Gyógyszerész Szövetség Soproni. .fiók

jának az a.1kalmazott gyógyszerészek nevében Grohmann 

Viktor elnök, Kreskó .Lajos titkár és Horváth Mihály h. 

titkár kérvénye, miszeri.nt az országos Gyógyszerész 

szövetség hivatalosan megállapított skálája alapján fi

zessenek bért. 

A világháború után, 1920-ban indult meg a Magyar

országi Gyógyszerész Egylet új j ászervezéSJi. Nagy sze

repe volt ebben a szaksajtónal~, valamint a kor neves 

gyógyszerészeinek, különösen Kar1ovszky Geyzának és 

Koritsánszky Ottónak. AZ új egyesületet a soproniak 

is támogatták; az 1920. jún. lO-én tartott közgyűlésen 

határozatban mondták ki lülépésüket a yidéki Gyógysze-
--+-----·-·--·-~-·~-·-----------

részek Országos Szövetseg-éből es oeléptek a "JVIagyar-

országi Gyógyszerész Egyesület 11-be. Az újjáalakuló 
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egyesület alapszabály tervezetét megvitatták és el.fo

ga.dták. Jehn Vilmos elnöki tisztéről lemondott, me

lyet húsz éven keresztül töltött be. Tisztséget a to

vábbiakban nem vállalt, de az egylet munkájából az el

következendő időkben is rendületlenül ki.vette részét; 

1940-ig, haláláig szinte mi.nden közgyűlésen jelen 

volto 

AZ 1921. júl. 9-i gyűlésen az országos egyesület 

képviseletében részt vevő Karlovszky Geyz án es Korit

sánszky ottón kívül vendégül látták a város es a me

gye vezetőit is. A már szerdahelyi János elnökletével 

megtartott ülés teljes támogatásáról biztosította az 

országos vezetőséget, segítElégüket kérte a közegész

ségügy egyes kérdéseinek rendezésében. Rámutattak arra, 

hogy a gyógyszerész csak akkor dolgozhat lelkiismere

tesen, ha anyagi megélhetése biztosítva van, és ezt 

főleg egy igazságos taxával lehet elérni. A soproni 

jár ásnak mind a 34 gyógyszertár tulajdonosa, illetve 

bérlője belépett az országos egyesü::-etbe, Moson megyé-

'*" ből pedig a boldogasszonyi, nezsíderi és vallai gyógy-

szerészel( jelentették be a kerülethez való tartozásu-

kat. 

szerdahelyi. elnök és Níkolícs Mili voj titkár, 

majd ügyvezető elnök működésének idején napirenden 

------vo:i:t-: az----e5y~t-emi-l{cé13z€s reformja, az önálló gyógysze-
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részi fakultás felállítása, a szakmai. továbbképzés, az 

egyesületi. szaksajtó létrehozása, az alkalmazottak, az 

egyetemi. hallgatók segélyezése. Ezen problémák megoldá-· 

sában országos szinten is munkálkodtak, a fejlemények

ről tájékoztatták a kerület gyógyszerészei t. Továbbra 

i.s fennmaradt a gyógyszerészi. kamara felállításának 

kérdése. A kamara létrehozásával elkerülhető lett volna 

a pálya sok ügyes-bajos do.l.gának a hatóságok elé kerü-

lése, azok nyilvános megtárgyalása. • 

1924·- ben szóba került a Magyarországi Gyógyszerész 

Egyesület /tulaj donosol1:/ és az Okleveles Gyógyszerészek 

országos Egyesülete /alkalmazottak/ közös egyesületének 

kérdése, ez ügyben javaslatokat is tettek. Ugyanezen 

évben p.loderer Jenő és Ni.koli.cs Hili.voj szakmapolitikai 

és gyógyszerész-gazdasági cikket jelentettek meg orszá-

gos szaklapokban. 

Mi.vel a gyári készítmények a gyógyszeri.par előre-

törésével elszaporodtak - az orvosok is inkább azokat 

rendelték - a kerü.let javasolta az orvosok részére a 

gyógysz erklilönlegess égek ö s szetételének""i smertetés ét, 

hogy azok magi.sztráli.san rende.lhetők legyenek. 

Az egyetemi. oktatás reformja, az önálló gyógysze

részi fakultás fe.lá.llí.tására vonatkozó javaslatok sze

repelnek az 1924·-·25. évi. jegyzőkönyvekben is. A szak

mai továbbképzés l~hetőségei.t napi.renden tartották. 

Megoldást kerestek arra, hogy az egyedül dolgozó fa

lusi. gyógyszerészek is részt vehessenek a továbbképzé-
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seken. A harmincas évek közepén, a IV. Gyógyszerkönyv 

megjelenése utin gyakori összejövetelek vo.1.tak, főleg 

gyógysz ervizsgála ti kérdésekke1. Jebn Antal 19.38--ban 

tett approbáci.ós vizsgát, melyet el,őkészítő tanfolyam 

előzött meg. A tanfolyam anyagát a soproni kollégákka1 

ismertette gyakorlati bemutatással egybekötve. 1945 

után országos viszonylatban az elsők között indult meg 

Sopronban - saját erőből - a rendszeres szakmai tovább-

képzés. 

Gyógyszerészeink bekapcsolódtak az 1924-·ben ala-

kult Nagyar Gyógyszerésztudományi '.rársaság életébe. 

Részt vettek az orvosok és Természetvizsgálók 1929--ben 

Sopronban tartott 40. vándorgyúlésének szervezésében, 

mely-.aek egyik alelnöke szerdahelyi János volt. 

A kerület aktí.v munkáját igazolta, hogy a központ 

részérő1 többször i.s köszönthették Koritsánszky Ot

tót, aki elsőként fogla.lkozott a város múltjával. őt 

rokoni kapcsolatok is kötötték Sopronhoz. 

JÓ kapcsolat alakult ki a vas-Zalai és a Győri. 

kerület gyógyszerészeivel, akik többször,,,,is tisztele

tüket tették a kerület közgyű.lései.n. 

Az egyesületi tevékenység kiemelkedő· esemenye 

volt az 1932-ben Sopronban tartott országos közgyűlés. 

A l·iagyarországi Gyógyszerész Egyesület e rendezvényén 

170 gyógyszerész vett részt. A központi vezetést Gaál 
,, , -~------ ·-·--- ------------ -
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Endre elnök, Kori.tsánszky ottó ügyvezető igazgató -

akkori.ban a FlP ale:Inöke ·- képvi.selte. A gyűlésen e1ő

adist tartott Házi Jenő fő1evéltáros: "AdatGk a so:proni 

gyógyszerészek és gyógyszertárak múltj ábóln valamint 

:saradlay János: "Nagyar gyógyszerészek a kultúra szol-

gálatában" cí.mmel. 

A gyűlés célja az egészségügyi kérdések szolgálata, 

a gyógyszerésztudomány fejlesztése, továbbá a gyógysze

részeknek Sopron szabad királyi városa kulturáli.s, 

egészségügyi. s nemzeti. szempontból való megismertetése. 

1933. ápr. 12-én Nikoli.cs Nilivoj az ez év ápr. 

7-én a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület keretén 

belül megalakult nreformpárt 11 alelnöke felhívásban 

fordult a gyógyszerészekhez, melyben ismertette a 11re

formpárt 11 célját és feladatát. 

A 11reformpárt 11 39 pontból álló programja többek 

között: 

- a Gyógyszerészi. Kamara .létesítése 

- jogadományozás 

- jogosulatlan gyógyszerárusítás mEilgszűnt,8tése 

- orvosi felvilágosító propaganda megindítása a 

magisztráli.s gyógyszerrendelés érdekében' 

- gyógyszerészi munkadíjak és a gyógyszerárak szabá

lyozása 

- a gyógyszertárak ellenőrzésénél eszközölt mintavétel 

rendeleti úton történő szabályozása 
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- a gyógyszerészi nyugdíjintézet mielőbbi felállítása 

·- a belügyminisztérium keretében gyógyszerészi. főosz

tály létesítése 

- kiképzési rendszer reformja 

- gyakorló gyógyszerészek részére tanfolyamok szerve-

zese 

kérdésekkel fog.la.11<.:ozott. 

Az egyesület próbált az ún. tör,pe gyógyszertárak 

helyzetén javítani. Így a megyében Kocsis Jánosnak 

Nagylozson - aki. 4 gyermekével nehéz körülmények között 

élt - a kerület az adókedvezményen tú.l segélyt is nyúj-

tott. 

A gyógyszerészek nyugdíjalapja és szociális hely

zetük javítása érdekében alakult meg a Gyógyszerészek 

országos Jóléti Alapja, melynek rendelet-tervezetéhez 

az 1935-ös közgyűlésen észrevételeiket előterjesztették. 

Az együttműködés eredménye volt az adóközösség 

megszervezése. A pénzügyi. szervek hozzájárultak ahhoz, 

hogy Sopron megye 26 gyógyszertára meghatár9zott ösz

szegű adót fizessen, es ezt egymás között..,a forgalmuk 

arányában osszák fel. A felosztást közmegelégedésre 

hajtották végre. 

1935-ben a soproni es vas megyei gyógyszerészek 

közösen keresték az utat, hogy az orvosokat a rnagiszt-

rális vényírásra szorítsák, szemben a gyári készítmé-
,-------- ----
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nyekkel. Még ez évben Gazdasági szolidaritási }!'ront 

mozgalom jött létre, melynek célja a gyógyszerészek 

munkakörének visszaszerzése. A soproni.ak is csatlakoz-· 

tak ehhez, egyúttal indítványozták, ha a gyógyszerGyá

rak gyógyszereket hirdetnek, hirdetéseikben "csak 

gyógyszertárban lrn.phatÓ" felirat legyen. A NOS'.l'fül 

mozgalom keretén belül saját ta blettáz ással elő állí

tott szabvány, gyakran előforduló készítmények - pl. 

Acisal, Amidazophen - lerakatát az Arany kereszt 

gyógyszertár biztosította. 

A gyógyszerbeszerzés terén i.s jelentkezett az 

egyesületi összefogás. A YJX. században, de még a xx. 
század elején is a gyógyszerbeszerzés megoszlott Bécs 

és 13udapest között. AZ 1920·-as évektől a budapesti 

gyógyárunagykereskedelmi vállalatoktól vásárolták a 

gyógyszereket. Azért, hogy ne kelljen minden gyógyszer

tárnak mindenből nagyobb készletet tartania, megszer""'. 

vezték egyes gyógyszertárakban a gyári lerakatokat: 

Közvetlen a gyáraktól vásárolt 1-1 gyógyszertár min-

den készítményt és ellátta a helyi gyógys~ertárakat 

a pillanatnyi deí ektusként jelentkező specia.li t ás okkal 

is, megfelelő urrés ellenében. AZ oroszlán· a Richter 

Gedeon, a l(egváltó a Chinoin, a Magyar király a wan-
• 

d.er, az Erzsébet az _sgger gyár készítményeit tartot·-

ta /330/. 
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i 9-·7 ..... ) . ápr. 4-én szerdahelyi. János lemondott elnöki 

tisztéről, 1947-i.g Narinczer Jenő kerületi. elnök es 
• 

Iiikolics Ni1i.voj ügyvezető e.'Lnök munkálkodott az eg;:1-

let élén. 

1944-45 te.lének nyugatra menekülő emberáradata a 

gyógyszertárak forga1mát is jelentősen megnövelte, u

gyanakkor a gyógyszerutánpótlás terén nehézségek je-

lentl~eztek. A háborús események során egyes gyogyszer-

tárak is jelentős kárt szenvedtek. A károkat fokozato

san helyrehozták, s a gyógyszertárak hamarosan normá-

lis körülmények között műl{ödhettek. 

A soproni. gyógyszerészek az érdekvédelmi munka 

mellett néhány szakmai. és tudományos összejövetelt is 

tartottak. A gyári lerakatok mellett több galenikum 

közös gyártását is elkezdték, így p1. az Oroszlán 

gyógyszertár tinkturákat, a lövői gyógyszertár külön

féle tablettákat készített. 

Az 1947. febr. 23-án tartott tisztújító közgyű-

lésen a vezetőség számot adott a háborús évek munkái.-
' 

ról. J.íegemlékeztek az e1húnyt szerdahelyi. J"ános sopro-

ni, :B'1oderer Jenő csepregi, B.éman Béla beledi gyógy

szerészekről, akik hosszú évti.zedek alatt eriibersé-

gükről, szakmaszeretetükrő1 adtak tanubi.zonyságot. 

A közgyűlés eli.smerően á11apította meg, hogy a kerület 

tagjai példás magatartást tanusí.tottak a 1egvá1ságo-
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• 

sabb időkben. A közgyűlés köszönetet mondott az ügyve

zető elnök több évtizedes munkájáért, melyet örökérvé-

nyű szavakkal köszönt meg Ni.koli.cs Milivoj: ncsak a 

szakma érdekképviseletét fogom szolgá.lni, csak a beteg 

emberek érdekeit ke.11 tekintenünk, párt, va.11.ás, osz

tálykülönbség nélkül, mert törvényes kötelességünk vá

logatás nélkül gyógyszert kiszolgáltatni az arra rá

szorulóknak. Ettől eltérni bűn! 11 

l.949-·ben Sopron elvesztette megyeszékhelyi rang

ját, ami a város életében jelentős változásokat oko
l 

zott. A Gyógyszerész Egyesület megyei szervezete még 

1950-i.g .Binder ottó és Dr.Nikol.ics Károly vezetésével 

megmaradt /331, 332/. 

• 
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6. :!),_~szertációs munka •eredményei 

1./ ~ „ 1 , 
i~1un.1:carn egyi.k célja volt megállapítani es eldönteni 

,3opron városában az első gyógyszertárak létesítési. 

idejét. Kori tsá.;.'1.szky Ottó és Házi Jenő adatai. - kik 

a század elején már foglalkoztak a soproni. gyógyszer

tárak múltjával - bizonyos mértékig ellentmondanak 

egymásnak. Adataik egyeztetése és ellenőrzése után 

megállapí.tottam, hogy Sopron első gyógyszertára a 

:Fekete Bleíánt g~ógyszertár elődje, mely a XvI. szá·

zad közepén még szakaszosan, 1573-tól folyamatosan 

működött. 

2./ j'ovábbi célul túztem ki és feladatomnak tekintettem 

a megye \SYÓgyszertárhálózat kialakulásának vizsgála

tát. Ennek kapcsán négy fejlődési szakaszt különböz·-

tettem meg. Ezek: Sopron után Kismarton szabad kirá--

1yiv8rosban létesült gyógyszertár a .X:-vIII. század 

végén: 1760--·ban az Irgalmasrendi tulajdonú Gránát-
• 

alma gyógyszertár, majd 10 évvel l'.:ésőbb, 1770-ben 

a iiegváltó gyógyszertár. Az ezt követő id.őszmkban 

"" elsősorban a jár ások székhelyei.n és nagyobb telepü-

lésein létesültek gyógyszertárak, majd a xrx. szá

za<i végétől már a kisebb községel'.:ben is. A trianoni. 

békeszerződés értelmében a megye nyugati része Auszt-· 

riához került, ami. maga uti."1. vonta 14 gyógyszertár 

:--------------thLG~atDJ.ását~_A_l!l_f:l_gy!;lu megmaradt négy járásában a 

gyógyszertári hálózat az első világháborút követő 
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időszakban is egyen:letesen fejlődött. 

3./ Megállapítottam, hogy a gyógyszertárak jogví.szonyát 

tekintve 1 szerzetesrendi, 8 reál.jogú, .31 személy

jogú gyógyszertár volt a megyében. Az első gyógy

szertárak mind reáljogúak voltak, az első személy

jogú csak 1837-ben jelent meg. 

4./ A gyógyszertárak településen belüli elhelyezkedését 

csupán Sopron városában vizsgáltam, mivel a megye 

több helységében egy, kéti-·két gyógyszertár csak 

csornán, Kapuvárott és Kismartonban volt. Sopron

ban a belvárosi 4 reáljogú gyógyszertár mellett a 

XIX. század végétől, a város terjeszkedése folytán, 

a külvárosi. részeken í.s létesültek gyógyszertárak. 

Az így ki.alakult gyógyszertári hálózat jól el tudta 

látni. a lakosság gyógyszerszükségletét. 

5./ Vizsgáltam a gyógyszertárakban a tárgyi ·és személyi 

feltételeket, a gyógyszerellátó tevékenységet, me

lyek az adott kor színvonalának megfelelőek voltak. 

6./ Megállapítottam, hogy a megyében dolgozó gyógyszeré

szek 2/.3-a a pesti egyetemen, 1/4-e a•"'bécsí. egyete-· 

men végzett, csak néhány gyógyszerész rendelkezett 

kolozsvári, szegedi. vagy prágai diplom8.val. 

A nosztrifi.kó.lásí. kötelezettség mí.att a pályára lé

pők a közeli bécsi egyetem helyett inkább a pesti. 

:---,---~~~~~~~~e'O.!'~e~t~e~m~e~·~t_v~á=l~a~s':'ztották. A gyógyszertárak nagy része 

tartott gyakornokot, mellyel elősegítették az után-
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pótlás l~épzését. Az 1852-ben bevezetett tudományos 

fokozatot 6, a megyénkből származó vagy dolgozó 

gyógyszerész ért el, közülük Dr.Floderer István ha

zánk első sub auspi.ci.is gyógyszerészdoktora. 

7./ ,B'ogla.lkoztam a gyógyszerészek he.lyi érdekképviseleti 

szerveinek munkájával, a gyógyszerészek reformtörek-· 

vései.vel. Az 1884-ben megalakult Sopron megyei gyógy

szerész testület feladatának tekintette a közegész

ségügy rendezését, a gyógyszerészet, mint önálló tu

domány e.lfogadtatását, a gyógyszerészi. kamara fel-

. á1li.tását. 

• 
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összefoglalás 

- Sopron első gyógyszertára, a :Fekete Elefánt gyogy

szertár mellett a ~{VII. század elején az 1623-ban ala·

pított orosz.lán és az 1629-ben .létesült Angyal gyógy

szertár működött. E század végén, 1676-·79 között még 

egy negyedik gyógyszertár, az Arany sas szolgálta a köz-
• 

egészségügyet. A XVII. század végére a l!,ekete Elefánt 

és az Arany sas gyógyszertárak megszűntek. A íennmaradó 

két gyógyszertár, az oroszlán és .az Angyal ma i.s működő 

gyógyszertárak, az utóbbiban létesült az ország első 

patikamúzeuma. 

- A XVIII. században további két gyógyszertár: a szere·

cseny /később Megváltó/ 1724·-·ben es az Arany Korona 

/rnaj d Magyar Korona, Jijagyar Ki.rály / 1769-ben létesült. 

Több, mint száz évig, a .x.IX. század végéig nem létesült 

a városban gyógyszertár. A város terjeszkedése hozta 

magával, hogy a négy belvárosi. gyógyszertár mellett a 

külvárosi részeken i.s a.lapítottak gyógyszertárakat: 

1893-ban az Arany Kereszt gyógyszertár az Újteleki kül

várost, az 1909-ben létesült Irgalmasság gyógyszertár 

a u-yőri. és Balfi külvárost, az 1912-ben ~lállított Er

zsébet utcai gyógyszertár a Deák tér és környékét, majd 

az 1934-ben alapított Rákóczi Ferenc gyógyszertár a 

Lévér negyed lakóit látta el gyógyszerekkel. 

- A megye 7 járásának: soproni, Kismartoni, Nagymartoni, 

}'ul ai, csepregi, csornai, Kapuvári járások gyógyszertá-

ri hálózatának kialakulása időben eltolódott. A szabad 
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királyi városokkal rendelkező Soproni és Kismartoni 

j <irásoltban .létesü.l.t e.1.őször gyógyszertár. Az egy gyógy-

szert árra jutó .lakosságszámot tel<intve is e két járás a 

.legjobban el.látott terület. AZ első világháború után, a 

megmaradt 4 járásban összességében sokkal egyenletesebb 

elosztás tapaszta.lllató, mi.nt az ezt megelőző időszakban. 

- A gyógyszerészek, mi.előtt önálló, saját egyesületbe 

tömörültek, részt vettek a helyi. orvos-gyógyszerész egy

let munkájában. Az 1884-ben megalakult "Sopron megyei 

Gyógyszerész '.Cestü.let" kapcsolatot tartott mind az or-· 

szágos szervezettel, mind a szomszédos megy.ik egyesü.le-

tei vel. Igyekeztek az alkalmazottak hi.ányán enyhíteni, 

fog1a.lltoz tak többek között az egyetemi. képzés reformj á

val, szakmai. továbbképzéssel, az egyesületi. szaksajtó 

létrehozásával, az a.llialmazottak, az egyetemi. hallgatók 

segélyezésével. A megye gyógyszerészei. a szaklap útján 

kapcsolódtak be az országos ügyekbe, összeköttetést, 

kapcsolatot teremtve más kollégákkal. A gyógyszerészek 

foglalkoztak a gyógyszertári jogosítványok adományozá

sának kérdésével, erre javaslatot is teti;;.ek, melyben 

konkrét lélekszámhoz /6000/ kötötték az új gyógyszer

tárak felállításának engedélyezését. Az alkalmazottak 

hi:.ónyán a nyári időszakban az egyetemisták bevonásával 

igyekeztek enyhíteni.. A taxa.-kérdés rendezésének ügye 

szinte végig ltísérte az egyesületi életet. Rámutattak 
~--------····--~ .. , 

arra, hogy a gyógyszerész csak akkor dolgozhat lelki-
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ismeretesen, ha anyagi. megélhetése biztos.ítva van, ami.t 

egy i.gazságos taxával lehet elérni.. A harmi.ncas évek 

közepén, a IV. Gyógyszerkönyv megjelenése után gyakori. 

összejövetelek voltak, főleg gyógyszervi.zsgálati kérdé

sekkel foglalkoztak. 1945 után országos viszonylat-

ban i.s elsők között indult meg Sopronban - saját erő

bő1 - a rendszeres szakmai. továbbképzés. 

A gyógyszertárak reformtörekvéseikkel, javaslatai.k

ka.1 elősegítették a gyógyszerészet fejlődését, a köz

. egészségügy rendezését. 

- AZ országos rendezvények: a Magyar orvosok és Ter

mészetvizsgálók vándorgyűlése, a Magyarországi. Gyógy

szerész Egyesületnek 1932-ben Sopronban tartott köz

gyűlése elősegítette a terü:let szakmai munkájának, tör

ténelmi múltjának, kulturális életének megismertetését, 

A múlt hagyományai jó ala,pot szolgá1tattak ahhoz, 

hogy Sopron az államosítás után a hazai gyógyszerészet 

egyik vidéki bázisává fejlődött. • 



- 137 ·-

IRODALOH 

1. Magyarország műemléki topográfi.ája Il .kötet: Győr-Sopron 
megye műemlékei. I .rész; szerkesztette: Dercsényi Dezső 
Sopron és környéke műemlékei .• Irták: csatkai B11dre, Der
csényi nezső, .Entz Géza, Gerő László, Héjj Ni.klós, Mol
lay Károly, Radnóti Aladár. Akadémiai Kiadó, Budapest, 
1953. 37.o. 

2. Horváth Zoltán: Sopron és a megye múltja egykorú iratok 
tükrében. Sopron, 1964. 7.o. 

3. i.d.1. 38.o. 
4. id.l. 41.0. 
5. id.l. 46.0. 
6. Sopron és Sopron vármegye ismertetője 1914·-1934. össze-

állították: Horváth .László, Madarász Gyula és zsadányi 
Oszkár. Sopron. 9-10.o. 

7. i.d.2.:. 8.o. 
8. id.2. 9.o. 
9. id.1. 47.o. 

10. id.6. lo.o„ 
11.· id.l. 50.0. 
12. id.l. 49.o. 
13. id.l. 56-58.o. 
14. id.6. 10.0. 
15. id.2. 9.o. 
16. id.l. 59.o. 
17. id.1. 66.o. 
18. i.d.2. 15.o. 
19. id.1. 72.o. 
20. i.d.6. 15.o. 
21. id.2. lo.o. 
22. id,l. 65.o. 
23. csatkai .Endre: Sopron. Magyar IiJűem.lékek. Képzőművészeti 

A.lap kiadóvállalata 1954. 11.o. 
24. i.d.6. 16.o. 
25. id.23. 12.o. 
26. id.6. :15.0. 
27. j.d.l .. 69.o. 
28. id. •. l. 7800. ~ 
29. iö..6. 18.o. 
30. i.d.23. 20.0. 
31. i.d.2. 1.2.0. 
32. i.d.23. 18.o. 
33. czellár Katalin: Sopron. Janoráma ki.adó 1982, 
34. I•Iag::,rarország fel.osztása v~-rmegyél~re és szol.ga bi.rói. 

járásokra. 1862. 
35. í(ol.lerfi'y Hihály: A magyar korona országainak helység-

névt"··0a0 Budapest 1877. 
)o. Jekelfalussy József: A magyar korona országainak hely-

~----- ~···-"1Ség:i.~~.-'BU'3.a;pest 1892. , • .. .. 
37. J.Iolnár József: várostörténet diÓhej ban. soproni szemle 

1963. 116-121.o. 
38. id.6. II.35.o. 



- 138 -

39. i.d.37. 
40. id.6. 84.o. 
41. id.2.3. 20.0. 
42. Fogarassy Lász1ó: A soproni népszavazás. soproni szemle 

1971. 
43. id.6. 26.o. 
44. Fogarassy László: Bevezetés a burgenlandi kérdés for-· 

rásaiba és irodalmába. soproni. szemle 1971. 138-145.o. 
45. id.23. 20.0. 
46. A soproni. múzeum gyógyszerészeti gyűjteménye. 

A Győr-Sopron megyei Múzeumi szervezet Kiadványai 4.sz. 
1968. Sopron. Főszerkesztő: Dávid Lajos 

47. Házi Jenő: Adatok a soproni. gyógyszerészek és gyógy-
szertárak mú1tj ábó1. Sopron, 1932. 

48. id.46. 
49. id.47. 
50. Házi Jenő: Soproni polgárcsaládok 1535-1848. Budapest, 

1982, Akadémiai Kiadó. 6296.sz. 
51. Koritsánszky Ottó: Régi. magyar gyógyszertárak. Gyógy-

szerészi Hetilap. 1907. évfolyam 
52. id.50. 2045.sz. 
534- id.47. 
54. id. 46. 
55. id.47. 
56. Házi. Jenő: Kiegészítések a soproni. patikák hőskorához. 

Kézirat. 
57. id.50. 10160.sz. 
58. id.56. 
59. id.51. 
60. id.50. 6421.sz. 
61. Bánóné Fleischman.'l Mariann - zalai Kára.ly; A gyógysze

részi eskü kialakulása és fejlődése. Gyógyszerészet. 
22.184-187 .1978. 

62. Magyary-Kossa Gyula: Magyar orvosi emlékek 1:11. Buda-
pest, 1931. 1009.pont. 264.o. 

63. id. 7. 35.0. 
64. id.56. 
65. id.50. 10315.sz. 
66. id.47. 
67. id.56. 
68. id.50. 2794. '*"' 

69. id.50. 10565. 
70. :patikamúzeum Sopron 
71. id..47. 
72. id.50. 5416. 
73. id.50. 1191. 
74. csapody István: Gensel-csalá.d története. Kezirat. 
75. id.47. 
76. id.50. 4342. 
77. id.50. 680. 
78. Nikolics Károly: patikamúzeum Sopron. Tájak, korok, 

-- ----- muz eumok ki skön:y-vt<ira 106. 
79. id.50. 8465. 
79a. id.50. 7649. 



80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 

lOO. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 

109. 
110. 
111. 
112. 
113. 

114. 
115. 
116. 
117. 

118. 

119. 

120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 

id.46. 
id.50. 9620.sz. 
id.46. 
id.47. 
id.46. 
id.47. 

·- 139 -

id.50. 9256.sz. 
Bán János: Sopron újkori egyháztörténete. 155.o. 
id.70. 
i.d.47. 
id.50. 7493.sz. 
id.47. 
id.50. 10281.sz. 
id.70. 
id.46. 
id.51. 
id.46. 
id.51. 
id.50. 10697.sz. 
id.50. 3558.sz. 
id.51. 
id.46. 
id.51. 
id. 46. 
id.50. 4373.sz. 
id.51. 
id.50. 4374.sz. 
csatkai. Endre: ádekes házak a Ki.s-Várkerületen. Uj 
sopronvármegye 1940.XI .10. 
id.46. 
id,51. 
id.51. 
id.50. 4157.sz. 
Borsa Gedeon: Egy soproni patika nyomtatott hi.rdetése 
1730 táj áról. Soproni szemle 1965. 377-379 .o. 
id.50. 5570.sz. 
id.50. 12096.sz. 
iö..46. 
::Baradl.ay János -· Bársony .Elemér: A magyarországi gyogy-
szerészet története I. ]Judapest, 1930. 364.o. 
Klinger András: Sopron város demográfiai. helyzete. 
soproni szemle 1964. 26-39.o. ..., 
csatkai .Endre: Régi soproni házak, régi soproni csa-
ládok. Sopron, 1936. 45. o. • 
i.d.46. 
i.d.l. 165.o. 
i.d.50. 151.sz. 
id.46. 
id.46. 
Csatkai .:;nclre: A soproni. Benczur-család. Uj sopron-
vármegye. 1944.III.4. 

s~~.:...c.~~.---
• id.50. 748.sz • 
• id.46. 



129· 
130. 
131. 
132. 
133· 
134· 
135· 
136. 
137. 
138. 
139· 

S. L.T. 
S. L. •J:. 
S. L. T. 
S.L.T. 
S. L. T. 
S. L.T. 
id.46. 
S • .L. T. 
id.46. 
S. L. T. 
j,d.46. 

VI .1332 .• 
VI.1380. 
D:-IT .18673. 
3009/1883. 
1006/1886. 
Eü. személyzet 

.:;;ü.személyzet 

~ü. személJrzet 

- 140 -

140. s.L.'r. VI.15.32. 
141. Thier .László: Sopron gyógyszerészi múltjának főbb 

adatai. Levéltári kézirat. 
142• S. L.'r. 653/ 1875. 
143· S •. L.T. 3009/1883. 
144. i.d.46. 
145· S.L.T. ;;;ü.személyzet 
146. id.46. 
147. id.46. 
148. id.50. 12016.sz. 
149. id.50. 1374.sz. 
150. id.50. 6916.sz. 
151. id.46. 

· 152. S • .L.'l'. VI .1008. 
153. S • .L.T. VI.1380. 
154. S.L.T. VI.1332. 
155. S.L.T. VI.1380. 
156. s.L.r. xxv.20820. 
157. S.L.T. V .18361. 
158. S.L.T. 3009/1883. 
159. s.:G.T. v.18635. 
160. Sopron szab. kir. városi és megyei gyógyszerész testület 

jegyzőkönyve. :rhan Károly gyógyszertár Sopron 
161, s.L.T. v.1s948. 
162. S.L.T. :t•olg. jel. 1886. 
163. s.L.T. Jolg. jel. 1887. 
164. s.L.T. l'Olg. jel. 1892. 
165. s.L.·:r. Iolg. jel. 1893. 
166. S• L.T. }'Olg. jel. 1894. 
167. s.L.T. polg. jel. 1895. 
168, id.46. 
169. S.L.'~. ~ü.szemé.1.yze·t 
170. id..160. 
171. id.46. 
1720 S.L.~i:. 2ü.személyze·t 
173. csatkai :;,;ndre: brtelmiségi fiatalok névtelen .i.rodalmi 

köre. soproni szemle 1967. 61-64,o. 
174. id.50. 2637. 
175. id. 46. 
176. S.L.T. VI.1008. 

'--~~--"'lcLL.._;~;;.._.u.~. _r_.~18361 •. 
178. id.46. 

S. L. T. 
S. L. T. 

VI.1332. 
v .18525. 

179. 
180. 
181. s •. L.r. Polg. jel. 1890. 



id.160. 
i.d.46. 
S •. L.T. 
id.46. 
S.L.T. 
S. L.T. 
id.46. 

Eü. személyzet 

Eü. személyzet 
EÜ.szemé.lyzet 

- 141 ·-

182. 
183. 
184· 
185. 
186. 
187. 
188. 
189. 
190· 
191. 
192. 

S. L.T. Eü. személyzet 
Binder Ottó:hagyatéka. 2:han Károly gyógyszertár Sopron 
id.46. 
Klinger András: Sopron város demográfiai. he.lyze.te. 
soproni szemle 1964. 26-39.o. 
S.L.T. VIII.7670. 193. 

194. 
195. 
196. 
197. 
198. 
199. 
200. 

Lé.day Győzőnek a törvényhatósághoz intézett .levele 

201. 

&.L.T. VIII.7670. 
i.d.46. 
S. L.T. Eü. személyzet 
id.46. 
S. L.T. :sü.szer,1é1yzet 
Gallus Jenő: Gyűjtsünk 
1923.v.3. 
Gallus Jenő: Gyűjtsünk 
1937 .IV .14. 
id.46. 202. 

203. s.L.;J:. Eü. személyzet 
204. id.46. 
205. s.L.T. EÜ. személyzet 
206. id.192. 
207. E.I. 232/1934. 

gyógynövényeket! so,pronvármegye 

gyógynövényt! sopronvármegye 

208. s •. L.T. Eii.személyzet 
209. Kurt Ryslavy: Materialien zur Geschichte der .Apotheken 

und .Apothel1:er im Burgenland • .8isenstadt, 1979. 92-105.o • 
. 210." id.209. 107-117 .o. 

211·. id.209. 213·-225.o. 
212. i.d.209. 55-58.o. 
213. id.209. 168-170.o. 
214. id.209. 135-137.o. 
215. i.d.209. 230-231.o. 
216. i.d.209. 160-·166.o. 
217. id.209. 203-205.o. 
218. id.209. 226-228.o. 
219. id. 209. 180-183. 0. 
220. id.209. 157-159.o. 
221. id.209. 144-153.o. 
222. i.d.209. 49-54.o. 
223. Horváth Dénes szóbeli közlése 
224. S. L. T. Alisp, jel. 1883. 
225. S.L.T. Gy.Ny.K. 
226. S.L.T. Gy.Ny.K. 
227. Horváth Dénes szóbeli közlése 
228. E.I. 235/1934. ,-.--,-,-...,-zr.--s • i.,. '.r • Gy .1~ y • K -;--------
230. E.I. 92/1942. 
231. S •. L.T.. Gy.I~y.K. 



- 142 ·-

232. Grabarits István: Hartmann József es a csepregi. patika. 
patikamúzeum Kőszeg 187 /85. 

233· S.L.T. Alisp. jel. 1885. 
234• S.L.T. Gy.Ny.K. 
235· E.I. 136/1945. 
236. s.L.T• Alisp. jel. 1886. 
237. so:pron vármegye cí.mtára 1891. 
23s. s.L.T. A1i.sp. jel. 1891. 
239· S.L.T. Alisp. jel. 1915-1917. 
240· S •. L. T. Gy .ily .K. 
241. Gyógyszerészek zsebnaptára az 1925·-ik evre 
242. S.I,.T. Gy.Ny.K. 
243• E.I. 135/1925. 
244• S.L.T. Gy.Hy.K. 
245. S.L.T. Gy.Hy.K. 
245. id.6. II. 40.o. 
246. A Győr-Sopron megyei. Tanács Gyógyszertári. Központja 

25 éve 
247. 
248. 

id..209. 146.o. 
S.L.T. Alisp. jel. 1890. 
S.L.·r. A.li.sp. jel. 1897 • 
id.160. 
S.L.T. Gy.Ny.K. 
S.L.T •. .Alisp. jel. 1886 • 

. 249. 
250. 
251. 
. 252. 
253. 
254. 

Sopron megyei naptár és cajmtár 1889. 
Sümeghy Dezső: Sopron vármegye gyógyszerészeti. múltjának 
főbb adatai. Levéltári kézirat 

255. S.L.T. Alisp. jel. 1893. 
256. S.L.T. Gy.ify.K. 
257. id..6. II. 170,o. 
258. s. L. 1r. 
25 9 • S • L. J:. 
·260. s.L.~. 

Gy .l1Jy .1(. 
Alisp. jel. 1907. 
_sü.személyzet 

261. S.L.T. Alisp. jel • .1914-·1918. 
Gy .I~y .1:. 262. S.L.T. 

263. S.L.T. Alisp. jel. 1910. 
264. 
265. 
266. 
267. 
268 • 
269 • 
270. 
271. 
272. 

S.L.T. G:,r.J::Iy.K. 
S.L.T. Alisp. jel. 
id..6. TI. 27 .o. 
3.L.T. Gy.IIy.lC. 
.s.r. 92;1942. 
.s.1. 190/1946. 

1929. 

s .. 1. ~l'. 246.1/18 38. 
s •. L.:i.'. 45s6/1s42. 
i1Tétnetl1 György·né: G·:yóg;yszer·t{-cc a 
pál.yázat 
S.L.T. Ali.sp. jel. 1895. 
S. L. f. ~S.l.i.sp. jel. 1895. 
3.L.f • .ill.i.sp. jel .• 1897. 
S. ~.G. ~:. Gy .I~y .i\.. 

~~--<!'+4-~0~.-{t„;·--&:r .:i.i--:r- -~~---------
s. L.r. -~li.sp. jel .. l.881. 
0.L.:r . .i;.li.sp. jel. 1.901 .• 
S • .L. T. Gy .rl:{ .1:\.. 

• 

u ... -ten1ényhez a. ·1g·az'-'"a tói 
•D 0 



281• id.160. 
2a1. s.L.T. Gy.Ny.K. 

>2a2. s.L.T. Alisp. jel. 1894. 
'2B3· s.L~T. Alisp. jel. 1897. 
284. id.ti. II. 21.o. 

t<za5· •. s.L.To Gy.1~y.1~. 
286. E.I. 186/1946. 

:;y z87. s.L.T. Gy.Ny.K. 
7!; 'y288. id. 254. 
':L_;:;)-~:}:::-:~-x:;289. S. L. T. Gy .1~·y .IC. 

<>',290· s.L.T. A1isp. jel. 1909. 
291. S.L.T. Gy.Ny.K. 
292. s.L.T. Alisp. je.l. 1929. 

- 143 -
• 

293. S. L.'.l:. Gy .Ny .K. 
294· .A magyar korona országainak 1910. évi népszámlálása. 

H. kir. Központi. statisztikai Hivatala kiadványa 
]3Udapest, 1913. 
Thirring Jp.j os: Sopron vármegye községeinek újabb nép
fej lődése. soproni szemle különlenyomata 1942.évi 4.sz. 
s.L.T. 8174/1901. /Sopron v. rendőrkapitányi iratok/ 
s.L.T. vI.1332. 
Nékám li:J..j osné: Rég.i. magyar patikák. Budapest, 1971, corvina 
Blázy Árpád: A gyógyszerészet megjelenése és fejlődése 
za1a megyében 1711„„1547. zalai. Gyűjtemény l.sz. 1974. 

300. id.117. II. 175.o. 
3ooa. s.L.T. xxv.18884. 
301. Kemp1er Kurt: AZ oífici.nai gyógyszerészet fej lő dé se 

Magyarországon. Gyógyszerésztörténeti Diárium 120-130. 
174.aug. 

302. Kempler Kurt: A magyarországi gyógyszerészet rövid tör-· 
ténete. Gyógyszerészet 28.321-325.1984. 

303. Kempler Kurt: A magyarországi gyógyszerészet a század-
fordulón /1888-1914/. Budapest, 1984, Medicina. 126-127 .o. 

304. id.303. 137.0. 
305. id.302. 
306. Sztankai. István: A gyógyszerészetre és a budapesti. gyógy-

szertárakra vonatkozó adatok. Budapest, 1935. 14.0. 
307 • zalai Károly - zboray Bertalan - .b'odor Zsuzsa: Gyógysze

részdoktori.. értekezések a Semmelweis orvostudományi Egye
temen. Acta Jharmaci..a Hungarica.40.255-279.1970. 

308. S. L.T. VI .1332, XXV .18884, V, 18361. ..,. 
309. S.L.T. Alisp. jel. 1881, 1901. 
310. S •. L.T. X:X:V .16142. 
311. Sopron vármegye címtára 1931. 
312. ~.I. 129/1944. 
313. id.306. 35.o. 
314. id.117. II. 127.o. 
315. id.303. 92-93.o. 
316. S.L.T. XX:v .17602. 
3.17. Gortvay György: Az úja-obkori magyar orvosi. művel.ődés és 

egészségügJ története • .BUdapest, .1953, Akadémi.ai. Kiadó. 
41"~92;.-o; -------- -

• 



- 144 -

A i'jagyar orvosok és Természetvi.zs&ál'.ók 1847 .aug.11-17. 
sopronba:n ta~tott VIII.nagygyü1ésenek történeti vázlata 
és munkalatai. Pest, 1863. 
Kelényi Ferenc: Az első soproni. tudós-kongresszus és 
kiállítis 1847-ben. soproni szemle 1961. 78-·81.o. 

v.• ;520• ~d.llZ • ~I. 93.o • 
• ;((.321. ~d.30.:>. -'.~.o • 
••• 1, 322• id.117. I.L.222.0. 
•*·\323· j,d.160. . 
;7 2;324. S.L.T. VIII.5981. 

•; }25. s. L. T. xrv. 22410. 
;$26. s.L.T. ll'V.22747. 
•327. id.117 • II. 283.o. •e 321a. ia.111. II. 424.0. 

•>> 328. id.303. 111.o •.. 
'.329. S.L.T. XVI~ 71/1914. , 

· 550. Nikolics Karoly: A soproni es Sopron megyei. gyógyszerészet 
néhány eseménye 1920-tÓl 1950-i.g /kézirat/ 

331. id.160. 
·332. E.I. 
333. id.46 • 

. · 334. id. 78. 
355. Kocsi.s Botond: A Soproni. J?atikamúzeum könyvei. .• GyÓgysze-

részet.14.105./1970/. • 



- 145 ·-

rroda~omban használt rövidítések 

s.L.T.: Győr-Sopron megyei Levéltári Igazgatóság Soproni. 

Levéltára 

EU.személyzet: Sopron szab. kir. város egészsegugyi sze
mélyzetének nyilvántartása 

polg. jel.: polgármesteri. j e.lentések 

E.I.: Sopron megyei Gyógyszerész zgyesület iratai 
Than Károly gyógyszertár so,pron 

Alisp. jel.: A.lispáni jelentések 

Gy.Hy.K.: Gyógyszerészek Nyilvántartási Könyve 

• 



- 146 -

1. ábra: A soproni gyógyszertárak időrendi táblája a 
• 

XXI. és :X.-V.II. században 

2. ábra: A Magyar Korona országainak Gyógyszertári 

~ér képe 

2a. ábra: A Magyar Korona országainak Gyógyszertári 

Térképéről Sopron vármegye térképe 

3. ábra: A vármegye gyógyszertárai 

4. ábra: Sopron reáljogú gyógyszertárainak településen 

belüli e.ll1elyezkedése és annak változásai 

5. ábra: A gyógyszertárak településen belüli elhelyez-

kedése Sopron városában 



"95-- -t '539--- --'5'3---1' 573--16 0011601 

'! 

FEHER ANGYAL 

1629 1696 
1 

i 
1 ' 
: FEHER ANGYAL FEKETE ELEFÁNT 

1642 
1 

--------1696 

ARANY OROSZLAN ARANY OROSZLAN 

1623 1639 1676 1680 ------

; 
1676 1679 

ARANY SAS 

A SOPRONI GYOGYSZERTÁRAK. IDÖRENDI TÁBLÁJA A XVI.- XVII. SZÁZADBAN 

• 

~ 

J:>--
IJJ 
;JJ 
):>-



z ... „ 
0 

"' 

<( 
0:: 
aJ 

·<( 



·.·~ ~..&.. ~-

~0YAR.Jionön)I Onsz.;zíGAIAAI\ 

"l~óGYSZE;RI t;'ÉRK~ 
<-· ·--0JJ 1 <:> .. 
Magyarországi Oyógyszerész Egylet"járási beosztásával, 
~egyei ltözigazgatási ésjárásbirósági széhhelyehhel. stQ .. 

sz:er·heszlette 

LIPPAY KÁROLY 

JJ~4,;8' 
a .Gyógyszerészi Közlöny" bizománya 

"" '· Molszette S MOLÍ K o .. 

KOPPE A L .. müintézeténel< nyomása PRÁGÁBAN .,,. 
Minden jog fenntartva 

'\~· 
':> .. \> 

Q:- i;' 

<:;, 

.. 

.~ 

2 A""RA a. "' 



3 ÁBRA 
A VÁRMEGYE GYÓGYSZERTÁRAI 

A VARMEGYE TERULETE 
TRIANON 

SZARVKÖ 
0/1/ 

0/l1AÚJFALU KISMARTON 
0121 

K ismar!oni j. 
'"''~'"' CINFALVA 

0/1 / 

N~YMARTON ,...:;-:.;-"'"''\ 
/ 1 / (\ ,,„_ -""-'*""'"1 

,_/SOPRON 
,-, ,-' • 181 
1 "'-" , , 
'-,, Soproni j. 

'v''\, NAGYCENK 

''·--siírRONKERE'?ir6R 
LAKOMPAK 011 / 

ELOTT 
3127 KM 2 

FE TÖSZENTMIKLOS KAPUVÁR 
0/1 / 0111 \ Jv \__~· 

NAGYLOZS , 
0121 

UTÁN 
1798 KM2 

CSORNA 
0/2/ 

Csornai 

FEL.SOPULYA ~ 
0 111 

Felsöpulyai J . \ -

1?1 ~Kapu vari j 

LÖVÖ MIHÁLYI 

,,..,--... ~ELEO SZANY 
0/1/ 0/1/ LOCSMAN ~ 

/1/ o r'J 

-" 

o111 11P 71 s~711 
Csepregi j. 

SIMASÁG REPCESZE~ --....___./" 
0/1 / /1/ 

CSEf12,EG .. 

~ 

@ 

0 

MEGYEHATÁR 
JÁRASI HATÁR 
U.J ORSZAGHATAR,... 
MEGYE SZEK HELYE 
GYÓGYSZERTÁRRAL. 
RENDELKEZÖ HELYSEGEK 

• 



4 ÁBRA , 
SOPRON R EÁLJOGU GYÓGYSZERTÁRAI NAK TE L EPÚLESEN 
BELÜLI ELHELYEZKEDESE ES ANNAK VÁLTOZÁSAI 

VAROSMAJOR 

~~ 

' GYOGYSZE RTÁR A FEHER ANGYAL 

E FEKETE ELEFÁNT 
__ „_ IM EGSZUNT I 

' 0 ARANY OROSZLAN -·"- "' 
• 

M MEGVÁLTO -11·-

MK MAGYAR K 1 RALY -11-

\ 
\ 

\ 
\ 
\ 
\ 

2 9 1 
1 

J1 1 
I 

I 
\/_ { 

r 



. 
, , 5. ABl3A, . 

A GYOGYSZERTARAK TELEPULESEN BELULI 
ELHELYEZKEDESE SOPRON VÁROSÁBAN 

--J 

·1 D qÖZ1ARSAS{G u 

OoD 4 
0 [j "'" 

'•<"/ [ 

1/~ ·-... . ,<J 
• 

REÁLJOGU GYÓGYSZERTÁRAK SZEMELY.JOGU GYÓGYSZERTÁRAK 

1 OROSZLÁN GYÓGYSZERTÁR 5 ARANY KERESZT GYÓGYSZERTÁR 
' 

2 ANGYAL ·- 11- 6 1 RGALMASSAG -11--

3 
1 SZENT ERZSE BET MEGVALTO -11·- 7 -11-

4 MAGYAR KIRÁLY -11- 8 RÁKÓCZI FER E.NC -11-

o1 



-· 147 -
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sta ti.sztikai ada ta.i időszakos megoszlásban 

v. sz. táblázat: A trianoni békeszerződés alapján 

Ausztriához került gyógyszertárak 

VI. sz. táb1ázat; So,pron vármegye gyógyszertári. hálóza
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sége, a gyógyszertárak száma és az egy 
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VIII. sz. táblázat: Sopron vármegye járásainak és ;:;opron 
szab. kir. városának területe, népessége, 

népsűrűsége, a gyógysz~tárak száma es 

az egy gyógyszertárra jutó lakosság száma 
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I. sz. táblázat 

Sopron szabad ki.rá.lyi. város demográfiai helyzete 

- -----·- ----·--·-·---~ 

]!;v Népesség száma ~-os növekedés 

----- -4-------·------
1869 22.376 100 ró 

• 
. -1---·---------·---I 

1880 24.670 110 ~6 

,__ ---------- -----·--·-·---·-! 
1890 28.897 129 76 

--..._ -+----~--------

.1900 35.703 159 % 

- -



.II. sz. táblázat 

Magyarország egyes városaiban és megyéiben a gyógyszertárak száma és az egy gyógyszertárra 
jutó lakosság száma az 1885. évi közegészségügyi jelentés alapján 

1 
gyógyszertár egy gyógyszertárra Jutó vkros megye gyógyszertár egy gyógyszertárra jutó 

1 száma lakosok szá.'Ila száma lakosok száma 
1 

Temesvár 1 8 4.165 Temes 21 17. 047 
1 

• 
Győr 

1 
5 4.199 Győr 4 23. 325 

M aro svásárne ly 3 4. 326 Marostorda 3 22. 319 

Komárom l 3 4. 390 Komárom 11 13.334 

BaJa . 4 4.966 Bácsbodrog 33 17.128 

Szatmár-Ném ti 4 5.000 Szatmár 19 15.093 

Kolozsvár 6 5.055 Kolozs 8 22. 323 

Arad 7 5.177 Arad 18 15. 687 

Nagyvárad 6 5.233 Bihar 23 19. 325 

Kassa 5 5.273 Abauj 8 20.127 

Székesfehérvár 5 5.309 Fejér 20 9.816 

Wersecz 4 5.830 Temes - -
Pozsony 8 5 .839 Pozsony 15 18.766 

Sopron 4 5,973 Sopron 13 18.093 

Debrecen 8 6.581 Hajdú 13 10. 042 

Pécs 4 7.236 Baranya 16 17. 345 

Ujvidék 3 7.419 Bácsbodrog - -
Selmecz és Bélabánya 2 1. 688 Hont 7 15.136 

Pancsora 2 ' 8. 793 Torontál 44 12. 697 

Szeged 8 9. 784 Csongrád 10 11.159 

Zombor 2 12.895 Bácsbodrog - -
Szabadka 5 13.180 Bácsbodrog - -
Hódmezővásárhely 4 14.002 Csongrád - -
KecsKemét 3 15. 935 Pest 52 12.022 



létesítés 
éve 

1573 
ló23 
1629 
1676 
1724 
1760 
1769 
1770 
1799 
1827 
1832 
1837 
1838 
1842 
1852 
1872 
1879 
1881 
1884 
1886 
1886 
1893 
1893 
1894 
1894 
1897 
1898 
1902 
1903 
1905 
1907 
1909 
1909 
1910 
1912 
1914 
1922 
1926 
1930 
1930 
1933 
1934 

helye 

sop.ron 
Sopron 
Sopron 
sop.ron 
Sopron 
Kismarton 
Sopron 
Kismarton 
Nagymarton 
Csorna 
I.akompak 
s.keresz·túr 
Kapuvá:.. 
csepreg 
RUSZt 
iJa0 ycenl>: 
Wvő 
F.szt.miklós 
Felső-:tul.ya 
szany 
Répceszemere 
Sopron 
F.fehéregyháza 
Iaj taúj falu 
Beled 
Hihá.lyi 
Iecsenyéd 
savanyúkút 
szarvkő 
Locsmánd 
szil 
Sopron 
.Eszterháza 
Csorna 
Sopron 
Cinfalva 
Simaság 
Bük 
Básáxkány 
Kapuvár 
Nagylozs 
Sopron 

+ - megszűnt 1696-ba.n 
++- megszűnt 1679-ben 
sz.:::-. - szerzetesrend 

eJ.nevezése 

:b"'ekete :r;:lefánt 
J.rany o::::-oszlán 
Fehér Angyal. 
.Arany sas 
Eegváltó 
Gránátalma 
t-Iagyar Kixá.ly 
Ii:egváltó 
I•iegvi .. ltó 
Kő sas 
sas 
szentlélek 
Remény 
szt.háxomság 
rv;agyar Király 
r-;agyar Korona 
segítő !íária 
rst. gondvis. 
Szerecseny 
Sz en t Anna 
I.Szt • .Antal 
Arany Kereszt 
Védangyal 
védangyal 
' , lt, l'jegva o 
Angyal 
rst. gondvis. 
rst. gondvis. 
Kígyó 
véda.ngyal 
szt. i'~argit 
Irgalmasság 
}'• Szt .Antal 
Viegvá..ltó 
szt.Erzs~et 
Üdvözítő 
szt.:Péter 
Megváltó 
szt .háromság 
Istv. gr;indvis. 
szt.rstván 
Rákóczi Ferenc 

jog~ 
viszony 1 

+ 
reál 
reál 

++· 
reál 
sz. r. 
reál 
reál 
reál 
reál 
reál 
személy 
személy 
személy 
szetnély 
személy 
személy 
személy 
személy 
személy 
személy 
személy 
személy 
személy 
személy 
személy 
személy 
személy 
személy 
s.zcmély 
személy 
személy 
személy 
s~emély 
személy 
személy 
személy 
személy 
személy 
személy 
sz imély 
személy 

' 



A gyógyszertári hálózat fejlődésének statisztikai adatai 

időszakos megoszlásban 

5.fÓ gy szert árak 

időszak .,__ 

száma 76-os növekedés 

1620-ig 1 2,9 
1630-ig 3 8,8 
1640·-ig 3 8,8 
1650-i.g 3 8,8 
1660-ig 3 8,8 
1670-ig 3 8,8 
1680-ig 4 11,8 
1690-ig 3 8,8 
1700-ig 2 5,8 
1710-ig 2 5,8 
1720-ig 2 5,8 
1730-ig 3 8,8 
1740-ig 3 8,8 
1750-ig 3 8,8 
1760-ig 3 8,8 
1770-ig 5 14, 7 
1780-ig 6 17,6 
1790-ig 6 17,6 
1800-ig 7 20,6 
1810-ig 7 20,6 
1820-ig 7 20,6 
1830-ig 8 23,5 
1840-ig 11 32,4 
1850-ig 12 35,3 "" 
1860-ig 13 38,2 
1870-ig 13 38,2 
1880-ig 15 44,1 
1890-ig 19 55,9 -
1900-ig 25 73,5 
1910-ig 31 91, 2 
1920-ig 34 100,0 
------- -- -----· 
1922- 20 76,9 
1930-ig 22 84, 6 

--1'94-B-1'~--- .. -.2-Ó- -- - - 100,0 
1950-ig 26 100,0 



v. sz. táblázat 

A trianoni békeszerződés a.lapján Ausztriához került 

gyógyszertárak 

Ki s marton 11Gránátalma11 

Kismarton "Megvá.ltón 

Ruszt 11Magyar Király" 

Fertőfehéregyháza 11védangya111 

Lajtaújfalu 11védangyal" 

szarvkő "Kígyó" 

ci.nfalva 11üdvözí.tő n 

Nagymarton "Megváltó" 

:Pecsenyéd 11Isteni. gondviselés 11 

savanyúkút "Isteni gondviselés 11 

Felső-pulya 11szerecseny 11 

LOcsmánd nvédangyal" 

I.akompak 11sas11 

Sopron-Keresztúr 11szentlélek" 

gyógyszertár 

- " -
-· rt -

- 11 

- n -

- 11 -

- 11 -

- 11 ·-

- • lt -

- 11 -

- ti -

- 11 -

- 11 -

- 11 -



r. 

II. 

III. 

IV. 

VI.sz, táblázat 

Sopron vármegye. gyógyszertári háló<rntának fejlődési 

szakaszai, az egye s időszak alatt létrejött 

gyógyszertárak száma 

Fejlődési szakasz Időszak 
Gyógyszertárak 

száma 

Gyógyszerészet 1680-ig 4 megjelenése 

Lassú fejlődés 1680-1830 6 szakasza 

Intenzi v fejlődés 1830-1920 26 szakasza • 

Egyenletes fejlődés 1920-1950 6 szakasza 



VII.sz, táblázat 

S~pron vármegye járásainak és szabad kir. városainak területe, népessége, népsürüsége, 

1 a gyógyszertáral' száma és az egy gyógyszertárra jutó lal,osság száma 1910-ben 

1 

1 

Járás~k 
] 

i 

Csepregi 1 járás 

C~or11ai J 8.1"8,s 

Pulyei j krss 

I
r ,.1.,, \.8,pu.vari, J 2_ras 

I
r. . 1 • . , , 

~1 sma.rto:p.i J E\I'B,s 

Nagymartbni 
Soproni járás 

Összesen 

Sopron 
Kisn1srton 

Ruszt 

" 

Terület 
/kat. hold/ 

Népsürüség 
1 kní'-re 

Gyógyszertárak 1 Egy_ gyógyszertár-,. 
szán1a, ra jutó lalcoss8.g 

száma • 
1 

! 
76.573 68' 3 2 15.110 

)9.186 1 80,1 4 9,797 
424 70,8 2 14,212 

103,210 42. 425 72,1 5 8. ~85 i 
81.998 38. 393 81,0 5 ' 7, 679 1 

36.515 26.325 125,3 3 8,775 1 
114.430 78,538 118,7 j 10 7,854 

563.826 1 283.510 1 87 32 8.860 1 

---------------~----------------~--------------- ---------------- ----------------~ 

23.196 1 33,932 253 1 6 1 5,655. 
3,032 3.073 175,6 1 2 1 1.537 

,3.8151 1 1.535 69,5 1 1 1 1.535 

A l , . , 1910 , . , , l"l, magyar :orona. orsz[1e;a1n8~:_\: _ evi l1l-~:pszo.:n ct_ u.sa .• 

M, Kir. Központi St2tisztikai 1-Iivatale. kiadvé.nya. Budo.pest, 1913. 2.J.apJ{n, 



VIII. t8.blázat 

~opron vármegye j:irásainsl~ ás Sopron szabad kir. városainak területe, népessége, népsürüsége, 

1 

JáJások 

1 

1 

e 1 , . ' ' se:p1'eg1 J aras 

Cs_0~'1aj~ J ár·ás 

ICe.pv_vári jár ás 

Soproni j árá.s 

Összes811 

, t , ·1 /' „ , - , - . , l 1 ' ' e. g;,rog;'./SZer ~aI'8.X: szan1a es az egy gyogyszeI'tarr8.. Juto 2 cosso,g szar11a 1941-be:.0. 

Terület Népesség 1 /ks.t. hold/ 

6l.853 24.8l8 • 

88. 8 45 4l.l46 

107.ll9 1 46,247 

80.767 ! 7l.815 

338.584 1 l84.026 

Né-osürüség 
• 2 

1 lnn-re 

69' 7 

80, 5 

75, 0 

l53,8 

94, 4 

Gyógyszertára};: 
száma, 

4 

5 

6 

ll 

26 

1 
1 

Egy_gy~gyszert~r-1· 
ra Juto lakossag 

szélma 

6. 205 

8.229 

7.708 

6.529 

7.077 

----------------;----------------+----------------;---------------;----------------+------------------
Sopron 22.5l6 42.205 325, 7 8 5.276 

1 
• 

A Soproni Szemle különlenyomata l9 42. évi 4. száma alapján 

--------------- -- ---



IX.sz. táblázat 

Gyógyszerész gyakornokok SopTon vármegyében 1912-1950 

között 

Gyógyszerész 
gyakornok neve 

Alkalmazás helye 

Angyal Antal Sopron, Arany kereszt 
Binder Ottó Sopron, ffagya.r király 
Bizell Alice Sopron, Szt .Erzsébet 
Dienes I:1iklós Sopron, Arany kereszt 
Dobsa Ervin Sopron, Angyal 
Floderer István Csepreg 
Géhei0 Eulália Sopron, R:::íkóczi F. 
Grohma.n_n Henrik Sopron, R:::íkóczi F. 
Haas Frigyes Sopron, Arany kereszt 
Halászi Ilona Sopron, Arany,kereszt 
Hell Aranka Sopron, Oroszlán 
Horváth Dénes Lövő 
Horváth Éva Sopron, f·.~agyar kir:::íly 
Horváth Z suz smma Lövő 
Hruska Ant8.l Nagycenk 
Incze Elemér Csepreg 
Jehrt Antal Sopron, Arany kereszt 
Jeszenszky Sarolta Sopron, Arany kereszt 
Jeszenszky Valér Sopron, Arany kereszt 
Kenessey Ferenc Kapuvár 
Krikler Károly Eszterháza 
Lachne Mária Sopron, Irgalmasság 
Lelovi.ts Józsefné Sopron, Szt.Erzsébet 
Liptay Tibor Sopron, Szt.Erzsébet 
Nagy Irén Beled 
ifj .kaáli Nagy Lóránd Bősárkány 
Németh György Csorna 
Németh László Sopron, Arany kereszt 
Nikolics Károly Sopron, Oroszlán 
Nindl Eleonóra Beled 
Papp Anna Karolina Sopron, Szt.Erzsébet 
Rausz István Sopron, Angyal .,. 
Ré:nm Béla Beled 
Schurina Márta Szil 
Simon Anna Kapuvár 
Szalay G. Janlrn T.!i.há.lyi 
Szőlősi Jenő Csorna 
Tarr Magdolna Sopron, Arany kereszt 
Thiering A.Hári.a Sopron, Rákóczi F. 
Tóth magdoLD.a Csorna 
ifj. Töpler Lajos Sopron, Oroszlán 
Vertan r,~agda, Lövő 
j'lesse_l~ Erik Sopron, Arany ken~szt 
Vlinl:-ler Dén e s Sopron, Ir[;al.1n2os2Lg 

• 

Szolgálatba 
lépés ideje 

1912 
1919 
1937 
1915 
1948 
1926 
1934 
1942 
1914 
1925 
1923 
1931 
1941 
1947 
1925 
1925 
1931 
1922 
1913 
1932 
1928 
1943 
1918 
1944 
1926 
1931 
1938 
1938 
1936 
1935 
1924 
1912 
1930 
1938 
1926 
1943 
1944 
1948 
1936 
1948 
1921 
1945 
1914 
1919 



X. sz. táblázat 

T8rléV Név A disszertáció cime - Az :intézet megnevezése 

1918-19 Baradla.i János 
A phosphorsav meghatározá~ára aj 8nlott 
újabb titrimetriás módszerek összehason-
li tó vizsgÉÍ.lata 

K"ózegSszségtani Intézet 

1 

Drogok, galenikus praeparátumok és alka-
1934-35 Flóde-rer István loidasók értékmeghatározása alkalimetriás I. sz. Chémiai Intézet 

titrálással 

1934-35 Réman Béla 
Bud,/Best szék~s~őváros szennyviz~nek sor-
sa ont:Lsztulasi folyamata a Dunaban bac- . KözegészségtMi Intézet 
teriologiai és chemiai vizsgálatok alapján 

' Tal{:ácsi Horváth Gyógyszerészeti Intézet 1936-37 . A sebészeti gyapot vizsgálata 
• 

Dénes és Egyetemi Gyógyszertár 

• Bromatometriás gyors eljárás a Gyógyszer-
könyvben hivatalos zsiros olajok jódbróm- Analytikai és Gyógysze-1936-37 . Tanay István számának meghatározására. Ceri sulfát mé- részi Kémiai Intézet 

• 

rőoldat alkalmazása a Gyógyszerkönyvben 
előirt oxydimetriás meghatározásokhoz 

1942-43 Nikolics Károly 
'* 

Néhlli"ly gyógyszerkönyv:!. ké szi tmény tartal- S~erves és, Gyógyszeré szil 
mi meghatározása K0r.:i.ai Intezet 

• 

Kimutatás a Budapesti Orvostudományi Karon Jcészitett gyógyszerész doktori értekezésekről 
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FÜGGELÉK. 

1. Néhány kiemelkedő gyógyszerész munkássága 

!J!RTMANN JÓZSEF 

Hartmann Józsefnek, a csepregi pati.ka tulajdonosának 

/1842-1885/ közéleti. tevékenysége, áldozatkészsége 

volt jelentős. Szerepet játszott az 1872-ben a.lakuLt 

Országos Gyó51szerész Egylet létrehozásában. Hartmann 

az e.lsők között i.smerte fel, hogy a gyógyszerészi ügyek 

rendezését nem lehet tovább ha1asztani, kívülről a meg

oldás nem várható, a szakmai kérdéseket maguknak a 

gyógyszerészeknek kel.l. mego.ldaniuk, ezért az első fel

adat az országos egyesület létrehozása. A BUda-Pesti. 

Gyógyszerész Testület fe1hívására 1867-ben a Sopron 

megyei gyógyszerészek gyűlést tartottak. A gyűlésről 

Hartman.'1. levélben értesítette a Gyógyszerészi Heti.la

pot. Közös választ küldtek szakmai. kérdésekre, többek 

között a gyógyszertár-vizsgálat állami díjazásához, a 

gyógyszerkönyv szerkesztéséhez tették meg javaslataikat. 

Az 1867-ben tartott első országos gyógyszerész-
,,.:lfl!"l' ". 

gyűlésen Hartmann a képzés reformjához es az uJ gyógy-
• 

szertárak felállításához szólt hozzá. Erőteljes sza-

val~kal mutatott rá, hogy nagy igazságtalanság lenne 

elfogadni azt a tervet, hogy alü már egyszer gyogyszer·

tárat állított, máshová nem lcerülhet tulajdonosnak, 

1870-ben a második nagygyűlésen a gyűlés közjogi. 

bizottságá..'1.ak tagjává választották. A gyűl.és után az 
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ügyel: tov~~bbi. i.nt;ézéséOen Ilar·tma.nn is résztvet·t, mi.ve.1 

bevilasztottál{ a 19 tag-ú vezetőségbe. J.Iint vezetőségi 

tag, tevékenyen vett részt az 1872-·es alakuló ül.és elő-

készitéséoen. ~:agja volt az öttagú bizottságnak, mely 

az egyesület a.lapszabályát dolgozta ki .• 

Az 1873-as közgyűlésen választották meg az egyesü-

let vezetőségét. A 12 fős vi.déki vezetőségi tagok között 

találjulc Hartmann Józsefet. 

Hartmann egyéniségére jellemző, hogy az általa 

szervezett járásban vezető tisztséget nem töltött be. 

J:;.lete végéig fáradhatatlanul vett részt a közügyekben. 

szervező készségén kívül bőkezü adakozó volt. A GyÓgy-

szerész Egy.let javára elsőnek tett 100 fo ri.ntos alapít-• 
ványt, 1882-ben, amikor még csak felmerült a f,-yÓgysze··· 

részsegédek nyugdíjának kérdése, Ha.rtmann 100 forintot 

aj án.lott fel és fizetett be erre a cé.lra. 

csathó rövid élete sor6i, de különösen a 3 éves 

soproni. tartózkodása alatt - a Hegváltó gyógyszertár 

"" tulajdonosa volt - szakmaszeretetérő.l és al;:tivitásá-

ról tett tanubi.zonyságot. 1884-ben megválasztottál< az 

al;:kor alakuló Sopron megyei egyesület elnökének. 1885-

ben ismét eL"lökké választottál<, és az i.s maradt 1886-

ban bekövetkezett haláláig. Jellemzésére idézem Gerr 

·n:u·góna5"Ymart"ni---g~'-Ógyszerész, az egyesü.let alelnöke 

méltató szavait: 11Gbenne nemcsak jó barátot, mindig 
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áldozatkész társat és az egyesület, vagyis a testület 

fáradhatatlan elnökét, hanem úgyan e testület alapító

ját, többet mondol1:, a testület lelkét vesztett'e el benne. 

összehasonlítva egy építménnyel, ő volt az-oszlop, az 

alapkő, melyre az egyesület emelkedett, ha annyira 

haladtunk már, hogy egy ilyen oszlop elvesztése után is 

megbír állni az épüiet, a testület, csakis ő neki köszön-

hetjük es az övé a legnaf,'YObb érdem". 

~DIAY JÁNOS dr. 

:sarad1ay 1873. november 16-án F'első-Olcsvárott, Kassa 

mellett született. A gimnáziumot a sátoraljaújhelyi 

piarista gimnáziumban végezte. Gyakornoki. idejét 1890·

ben Gölnicbányán '.releki Bé.la gyógyszertárában töltötte. 

1894-ben egy évig a budapesti Király utcai Török-gyógy

szertárban volt segéd, majd Bécsbe ment egyete=e. 

GyÓgyszerészmesteri oklevelet l-898-ban szerzett. 

Ezután Mezőtúron volt segéd, itt végezte el magánúton 

a VIl-VIIl. gi.mnázi.umi. osztályt, érettségi vizsgát Deb-

recenben tett. 

Ezután külföldön folytatta tanulmányait, előbb 

r.ussinpiccolóban, majd az olasz Riviérán, végül Svájc

ban segédeskedett. Közben vendéghallgatóként egy-egy 

félévet a bolognai és a zürichi egyetemen töltött. 

1901-ben tért haza, mi.kor a Gyógyszerészi. Közlöny 

---mllili~atársa lett. :szt hur-O!ll évi ausztriai segédeskedés 

követte, majd előbb Fertőfehéregyházán és Sopronkereszt

úron volt bérlő • .Ebben az időszakban változtatta csa-
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1ádnevét :saradlayra. 

1914-tő.l 1928-·i.g a dunaharaszti gyógyszertár tu1aj-

donosa volt. 

1918-ban a Közegészségtani Intézetben 11A foszfátok 

meghatározásának ti.trimetril{US módszereirő 1 11 e. érteke

zéssel doktorátust tett. 

:Legjelentősebb munkája az 1930-ban kiadott 11 Magyar 

Gyógyszerészet Története" e. könyv,' melynek első köte·-

tét írta. 

~- Vlli<iOS 

Az Arany ){ereszt gyógyszertár alapítója és első tulaj

donosa Jehn Vilmos egyik uto1só tagja volt annak a sok

o1da.l.ú gyógyszerésztípusnak, ami amellett, hogy szakrnai

.lag állandóan képezte magát, kézügyességét ki.használva 

kitanulta az asztalos mesterséget, esztergályozott, 

munkaeszközöket állí.tott össze. Elsők közt sajátította 

el a fényképezést, ő nevelte az első soproni. fotoamatő

röket1 s gyógyszertárában fotoci.kkeket i.s tartott. A 
• 

Gyógyszerész Eg-.1esület soproni kerületének hosszú időn 
r 

át, 1900-1920 l~özöt·t igazgatója volt. Nagy hozzáértés-

sel i.rányí.totta. a szakmai ügyeket. 

60 éves gyógyszerészi működése a.lkalrnával elnyerte a 

"Karlovszky Geyzau emlékérmet 1937-·ben. 
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lUKOLICS MILIVOJ 

Nikolics Ni.1i.voj a :remes megyei Karasj eszenőn született. 

Már :f:i.atalon bekapcsolódott a haladószellemű di.ákmoz-

galmakba. Folyamatosan gyara,pitotta nyelvtudását /9 nyel

ven beszélt/. Oklevelét 'Budapesten 1912-ben szerezte. 

Hint alkalrnazo tt dolgozott már a so,proni Oroszlán 

gyógyszertárban. Az .I. világháborúban végig katonai. 
' 

szolgálatot teljesített. Közben 1917-ben Béli.ts Gyula 

halála után megvette az Oroszlán gyógyszertárat. 

Hamarosan elkezdte a helyi, majd megyei. gyógyszeré-

szek szervezését a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület-

be. Fokozatosan elérte a szakmai összefogást, részben 

azzal, hogy egyes kollégákat tisztségviselőként meg-

nyert. számos szakmapolitikai cikket írt hazai szak la-

pokba. Fáradhatatlanul harcolt a gyógyszerészet szociá

lis problémáinak megoldásáért. Az országos vezetésben 

is aktívan résztvett. 1950-ben váratlanul e.lhúnyt. 

2. A soproni patikamúz.eum épületének története 
• 

A 11patika-ház11 mai alakját 1850·-·ben 11Yerte el.. 

Az épület terveit wani.tzky Ferenc készítette Spiéss 

Vince számára. A tellcen korá.bban két épület; ál.lott: 

a mai. kapua1jtól keletre egy földszintes, mely a 

XVII. századba11 rni.nt városi. kenyérbolt muköcl.ött, a 

kapualjtól nyugatra .lévő kétemeletes lakóházban műkö-

döttapatTka. Az epűict eg-j"eílleletes magassággal kö-

zépkori lábasház volt, melyet a mögötte ál.ló Gambri.-
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nus háztó.l a ~{VlI. századig 4, 8 m széles si.kátor vá-

Iasztott el. 

A mai patikatér hátsó resze ke~esztboltozatta1 

fedett volt. A keleti szárnyban, amelyet 1850-ben nagy

részt elbontottak, he1yezked-ett el az emeletre vezető 

lépcső. Az emeleten a patika fölött f el{VŐ lakóteret 

fával burkolták, ennek a sikátor felé néző oldalhomlok-

zatának érdekes nyíláscsoportja fennmaracit. Formái alap

ján a ház létrejötte a IlV. századra tehető. 1525- ben a 

város az épületet na tér tágasabbá tétele végettn 

bontani kívánta. II.I.ajos a tér szépségére való hivat

kozással kér·te a polgárokat szándékuk megváltoztatására. 

A XVII. század közepén a házat Stephan János, a 

Fekete .Elefánt patika tulajdonosa vásárolta meg. 1646-
• 

ban az új háztulajdonos Gensel Kornél a patikát átépít

teti. A beépítési. vonal nem változott, továbbra is lábas 

maradt, de kétemeletesre növekedett. A patika fölötti 

két nagy lakóteret díszes famennyezettel fedték, a nyu

gati. homlokzatot zárterkél1yel díszítették. 

A XVIII. században újra bőv.í.tették ~patikát, a 

lábas homlokzatot megszűntették, s a mai homlokzatvona

lig tolták előre. A patikatérbe eső lábas-folyosó részt 

elfalazták, s bepolcozták. A feltárt nyomok még szabad

polcos berendezésre utaltak~ 

Az 1850-es helyreállításkor az épület sokat válto-

zott. Emeleti elrendezése teljesen megújult, a nyugati, 

tér felőli homlokzatot is átépítették. A zárterké1y meg-
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maradt, az ablakkereteket azonban átalakították. 

A belváros Fő terén ál.l.ó 11Angyalu gyógyszertár 

épületén 1966-67-ben műemléki. feltárást, majd tataro

zást végeztek. A belső térben felszínre került oszlop

fők, a nagy boltíves ablak újbóli. kiképzése nem tette 

lehetővé a gyógyszertári. bútorzat eredeti helyre való 

visszahelyezését. Ezért határozták el a helyi.ségben a 

múlt emlékeinek bemutatását. 
, . , 

A gyűjtemény -· mint az ország e.lső gyogyszereszeti. 

múzeuma nagyrészt társadalmi munkával ·- Í968. jűnius 

.11-én nyílt meg egy gyógyszerésztörténe·ti. tudományos 

ülésszak keretében /33.3/. 

3. ~tikamúz~ tárgyi és iratgyűjteménye 

A múzeum két egymásba nyíló helyiségből áll, i.gy 

képezték ki. tágasabban az Angyal gyógyszertár egykori 

három helyiségét. A bejárattal szemben a régi. gyogy

szerkiadó helyiség bútorzata látható, az előtte lévő 

táraasztal e.lej e ugyancsak kiálli.tási. teret bi.ztosi.t. 

Az oszlopfők felett Kozma és Demjén, a ~gyi.tás védő-

szentjeinek képe fiigg. Az előbbit orvosnak, az utóbbit 

gyógyszerésznek ábrázolta a festő. A l<ét kép a múlt 

század közepéig az oroszlán gyógyszertár szárnyas aj-· 

tajait díszítette. 

A boltíves ablak előtti tár.lóban a soproni gyogy

szerész et néhány régi. dokumentumának másolata .látható, 

Ugyancsak az ablak előtt került elhelyezésre az 1771-
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bő.l származó bronzmozsár, mely növényi. eredetű gyógysze

rek összezúzására szolgált. llajta az oroszlán gyógyszer-

tár akkori tulajdonosának neve: Hari.a Theresia de l!;h.r-

llnger olvasható. A mozsár két füle oroszlánt ábrázol. 

Mellette egy XIX. századbeli. dekoktórium .látható, mely-

ben a főzéssel, gőzzel. ki.vont gyógyszerek készültek. 

A kiá.llí.táson az e1őbbiné.l későbbi eredetű mozsár és 

törő is elhelyezésre került. 

AZ aranyozott oszlopfőkke.l dí.szített officinai 

bútor a XIX. század e lej én készült, l{orabe.li stílusban, 

azóta többször került átalakításra. Itt látható az An-

gyal gyógyszertár XIX. század elejéről. való edényzete. 

A bécsi /Altwien/ porcelán tégelyeket és üvegeket an

gyalfej díszí.ti. AZ orosz.lán gyógyszertárból származnak 

a részben már a XVIII. századból va.ló gazdag dí.szítésű 

üvegedények, néhány oroszlánfejes állványedény, ill. 

alkimista j elzésse.l ábrázolt üveg i.s található közöttük. 

A múlt században kerültek a Storno-családhoz azok a dí

szes szi.gnálású fadobozok, melyek szintén a gyűjte

ményben 1áthatók. Egy sor bécsi. porce1ántége.ly a I~egvá1tó 

"" és az Arany leereszt gyógyszertárak edényei a múlt század 
• 

végéről, e század elejéből származnak. 

Az officinai fiókol{ cimkéin a századfordulón er-

vényben lévő II. I,·lagyar Gyógyszerkönyv nómenkla turáj á

nak megfelelő feliratok szerepelnek. 

-----A--hút"°.r'Qk_j;e_t_e_j_§n él_ gyógyítás_ Ókori isteneinek 

mellszobrai. állnak. 
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A táraszta1 köze,pén álló, a kőszegi jezsuita patiká

bÓ.l származó hordóban -· 1666·-bÓl való habán edény - cse

resznyeszárfőzetet tartottak. Ehhez hasonlók Sopronban és 

másutt is használatosak voltal{. A két táramérleget Aes

culapius, i.11. Hygieia, a gyógyításnak görög és római 

mitológia szeriJ:J.ti isteneit ábrázoló szobra d.í.szí.ti. 

A munkaasztal e lej ében a gyógyszerkészítés és ·-vizs-· 

gálat kül.önböző eszközei - kúpöntő formák, dörzscsészék, 

pipetták, űrmértékek, régi sú1ysorozat - látható. Jehn 

Vi}mos soproni. gyógyszerész saját maga által készített 

házipatikája dörzscsészét, keverőt és mérleget tartalmaz. 

A táraaszta.1 középső szekrényébe a gyűjtemény könyvanya„. 

gának néhány darabja került. 

A táraasztal me11etti prés a XIX. századból való. 

A négy reáljogú gyógyszertár - Angyal, oroszlán, 

Negváltó, Magyar király ..: egy·-egy tablója a gyógyszertá-· 

rak múltjának fontosalib adatait, működésük előző színhe·

lyeit, az egykori tulajdonosokra vonatkozó feljegyzése-
• 

ket mutatja be. 

A bejárattól ba1ra található a gyűjt@mény könyv-

anyagának nagyobbik része. Ezek összegyűjtése egy levél

tári adat a.lapján indu.lt e.1. (.Jsterreicher Jeremiás gyógy-·· 

szeresz 1855-ben kelt végrendeletében felsorolja a bir

tokában lévő szakkönyvel{et. Sopronban az 1557-ben ala

pított .EVangéli.kus Liceum /ma Berzsenyi Gi=ázium/ 

könyvtárából került elő többek között a végrendeletben 

felsorolt könyvek egy része is. 
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A könyveket tartalmazó szekrény fel.ső sorái:lan lévő 

állványedényeket Koritsánszky Ottó soproni tartózkodása 

alatt Nolnár I;:l.jostól, az oroszlán gyógyszertár akkori 
• 

tulajdonosától kapott. A gyűjtemény számára öccse, Vik-

tor adta vissza. 

Az 1535-1848 között Sopronban polgáresküt tett 

gyógyszerészek névsorát Dr.Házi Jenő főlevéltáros ál.lí·

totta össze. A nevsor alatt egy :1.'VII. századi. töredék 

idézi fel az alkí.mia, a gyógyítás és a kémia őskorának 

emlékét. 

A második terem bal.oldali. tárlójában találhatók a 

város gyógyszerészeti múltjának kutatóira vonatkozó 

adatok és fényképeik. Gensel .Adám, az európai hí.rű or

vos, botanikus, meteorológus, az Angyal gyógyszertár 

tulajdonosának, Gensel Kornélnak fia e házban született 

1677-ben. A terem szemben lévő falán látható a róla 

készült festmény. 

A jobboldali tárlókban néhány orvosi. munkaeszköz 

és pecsét tekinthető meg. Külön helyet foglalnak el a 

népi gyógyászatban régen használatos gyógyszerek re·
"' 

ceptjei. A XVIII-XI.X. században v.i.selt, szemverés és 

egyéb betegségek ellen védő amulettek, a kuruzslás és 

babona néhány tárgyi. és írott emléke i.s bemutatásra 

került. Az 1880 körüli. villanyozógép jelzi, hogy a 

mai fizikoterápiás kezelést már akkor i.s alkal.mazták. 

tást a v'"ros gyógyszerészeti és szélesebb körű egasz·-
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ségügye régebbi múl.tjába, i11. e század emlékei.be: a 
• 

város gyógyszertárai utolsó tulajdonosainak arcképei„ 

a soproni i.spotályok és kórházak, a jelenlegi kó:rház 

e1ődeinel' tervei és épületei a X:VII-·XVIII. századból. 

A ki.állítás érdekes darabja a történeti. Magyaror

szág .1888- ból származó gyógyszerészeti térképe, melyet 

egy honvéd gyógyszerész állított össze. 

Bemutatásra lrnrü.lt Molnár Iaj osnak, az oroszlán 

gyógyszertár tulajdonosának .1869-·ben ki.állított egyetemi. 

oklevele, valami.nt a soproni gyógyszertárak négy év

százados múltját bemutató néhány felvételt tartalmazó, 

1948-ban összeá.l.lított tab.ló, melyet Dr.Nikolics Károly 

lcészí.tett az Ernyey Múzeum megnyitása a.U;:a.lmábó.l /334/. 

4. A könyvgyűjtemény 

A kiállított könyvek elsősorban 

- a gyógyászat általános, összefoglaló művei 

- g>JÓgyszerkönyvek, árszabások 

- füvészl,önyvek, gyógynövényszakkönyvek 

- orvosi. művek tárgyköréből kerültek ki • ... 
Az egyik legrégibb kön:y-v Paracelsus egyi.k műve, 

me1y 1573-ban jelent meg. Bibliofil ritkas,ágnak szá-

mít Nico1aus Monartes sevil.lai orvos műve, melyet az 

nÚj világn - Amerika és Indi.a - gyógynövényeiről írt. 
' 

Első kiadása 1565-·ben jelent meg, a kiállí.táson az 

:i.57§:.ben Antwerpenben Riadott példány .látható. 
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A XVIII. századból már több ·-· orvosi., kémiai, filo

zófiai tárgyú könyv származik, melyek kapcsolatba hoz

hatók a gyógyítással, a természettudománnyal. 

Egy 1607·-ből származó német nyelvű könyY különböző 

betegségek gyógyításáról szól, :Pedemontanus olasz orvos 

munkája. szerepel Hyeronimus Fabri.cius de Aquapendente 

olasz anatómus és sebész egyik műve is 1613-ból. A 

szerzőnek számos bonctani felfedezése és sebészi. újí

tása. volt. ő végzett először összeha.son:lító bonctani, 

i.11. fej 1ődésta.ni. vizsgálatokat. 

Kémiai tárgykörbe sorolható Joha.nus Agricola 

"Chimisa.le medizi.n" c. műve, me1y .1638- ban jelent meg. 

Látható egy .Paracelsus-követő: Johannes Rhena.nus műve 

is 1613-ból, és egy alkimista tárgyú munka: Agricola 

:Poppius műve "Observa.ti.ones 11 c.ímmel. 

Nagyobb csoportokat alkotnak a ki.ál.:lításon a. gyogy

szerészeti tárgyú munkák. Ezek közül az első 1690-ből 

Scham.ler András könyve a. gyógyszerészeti. jogról. Tá-

ga. bb értelemben gyógyszerkönyvnek tekinthetők a füvész

könyvek is, hiszen a. gyógyításban használatos növények, 

növényi. részek .leirását köz.li.k. 

A kiállításon .látható egy londoni gyógyszerkönyv -
.1699- -Dő .1, valamint a. ".Pha.rmacopoea Augustana.11 167 4- ből. 

Két dispensatorium került kiállításra.: 11 _uispensa.torium 

medicopha.rmaceuti.ca. }ra.gense 11 /J:rága, 1709/, és "Dis-

'---'-----··-·--Jlens-a-t-efi-um---jlB.a.r-mac~u-ticum a.ustri.aco Vi.enense" /Bécs, 
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1772/. Iá.tható meg az 1744-ben megjelent "Nova .Fharmaco-

peosum Tax.a11, me.ly az akkoriban használatos gyógyszere·-· 

ket sorolja fe1. 1775-ben jelent meg a 11 .Fharmacopoea 

Austriaca provi.nci.a.1is 11 , mely 1779-·től hazánkban is kö-· 

telező volt • 

.8rtékes münek számít a :Pozsonyban 1795-ben kiadott 

tankönyv a József Akadémián tanuló katonai gyógyszerészek 

számára. ·:rulajdonosa si.mon :Peter \'Íeber, a .Liceum egykori 

növendéke volt, aki később orvosként .is működött. 

A kiállított tárgyak egy csoportját a soproni fü-

vészkönyvek, soproni orvosok rövidebb munkái alkotják. 

Ezek közül a legjelentősebb a Iöw-·Decard·-féle, kézzel 

írt és raj zo.lt füvészkönyv 1741-·ből, a "Flora Semproni.en-· 

.c;rdekes emlék széchényi Ferenc gróf udvari orvosá

nak, Kiss Józsefnek "Egészséget tárgyaló katekizmusa ••• , 

minden orvosnak, de kiváltképpen a köznépnek és az osko-

lába járó gyermekek számára 11. 

A soproni orvosok körül .r;bhardt Jakab orvosi. érte-

kezése /Jéna, 1755/, Neuhold Jakab műve /1733/ és Nagy-
"" 

Hegy·er.i Raics Sámuel "Elektromossággal való gyógyítás-

ról11 /Bécs, 1819/ című értelcezése, Zsolnay sámuel a 

skarlát gyógyításáról írt /Bécs, 1816/ könyve látható. 

Az Eszterházy herceg orvosán.ak, Anton We,cker von 

Roseneck rövi.d tanulmánya a kolera gyógyításáról szól 

-;szmnoa:t1nf.ty,---i-85-:tj.-1758- ban jelent meg egy rövid ta

nulmány a rákosi /Fertőrákos/ forrásról az olasz szár·-

mazású Furlani tollából. Furlani ebben az időben mint 
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hatósági. orvos működött Sopronban. 

Jelentősek a nyomtatott szentképek a XVIII. szá

zadbó.1 /Nepomuki Szent János, páduai szent .Antal, szent 

János, szent Ferenc/. • 
A kézi.ratos em1ékek száma aránylag kevés, a .legré

gibb emlék egy középkori szerzetes könyvében szereplő 

i.ma, pestis el.len használták„ Az 1600-as évekből szár-· 

mazi.k egy alki.mista kézirattöredék, néhány fém figurá

lis ábrázolásában. 

Külön ki kell eme.lni két művet, melyek az egesz

ségügy, es általában a természettudományok múltjának 

adatait tartal.mazzák: .A Magyar orvosok és Természet

vi.zsgá.lók 1847-es soprÓni. nagygyűlésének kiadványa, 

mely az összes elhangzott előadás szövegét tartalmazza. 

Az egyik tablón .B'rankovith Gergelynek 1588-bÓl. szár

mazó, gyógyítással foglalkozó könyve fotokópiáján az 

első magyar orvos-gyóg-sszerész könyv néhány részlete 

olvasható /335/. 



AJÁNDÉK-ORMÁNY 

nÉdes drága szülövárosom irányában ellenállhai;atlan és lelkemből sohe. ki nem 

téphetö vonzalomtól inditva, nemkülönben mélyen tisztelt és kedves ügytársaim irá

nyában éltem minden körülmények közt tanusi tott tiszta és szeplőtelen érzelmeimtől 

áthatva a „Magyar-országi Általános Gyógyszerészi Egyletnek" örök időre egy kis em

léket visszahagyni akarok, miért is ezen ezüst billikumot a ,,Magyar-országi Általá

nos Gyógyszerészi Egyletnek" örökös és kedélyes emléké~e mint tulajdonát ajándéko

zom, szentelem; és f'elöle következendőképpen rendeikezem1 

r.-szöT·: Mindenek előtt bizalmasan kérem a Magyar-·országi Altaláno~ Gyógyszerészi 

Egyletet, hogy ezen billikumot mint igénytelen alkalmi ajánde.B-cot j6 ée kegyeletes 

szivvel elfogadni méltóztassék! 

II-szor: óhajtásom és akaratom, hogy a Magyar--országi Általános Cjyógyazer~szi Egy·-· 

letü..""lk minden évben tartandó nagygyülése alkalmával rendezett: bat·át;ságos közös e

bé9nél a mindenkori igen tisztelt Egyleti Elnök ur ezen billikumot jó budai borral 

teli töltse és azt fenékig, mint igazi magyar emberhez illik - a Magye.r-·or·szági fu-· 

talános Gyógyszerészi Egylet megszilárdítására, előmenetelJre és javára Uritse ki. 

III-szor: Kívánom, hogy erre következőleg a második tisztelt B'lnök Or a billikumot 

ismét csak budai borral töltse meg és azt a mindenkor Ugytarai Kciztisz~eletben és 

bizalomban álló elsö Elnökünk állandó jó egészségére, boldof.$Sá~áta. és az egylet ö

römére utolsó qseppig ürítse ki. 

IV-szer: óhajtom továbbá, hogy egy vidéki igen tisztelt Senior ur a billikumot is

mét kedve szerint töltse teli jó ízletes tiszta magyar borral, aa kuti, se dunai 

vízzel keverve, és azt az Egyletünk minden egyes kedves szeretet~ tagja egészségé

re, viszonti szeretet és szép egyetértésére - egymás becsüléisere„ -· ~s korlátlan 
• 

kölcsönös bizodalom fenntartására hangos éljen közt igy_a k:;.! 

V-ször: T. Elnökünk indítványára f'olytatassék azután a ,,Hogyan V<~1t'? 11 akár haj~a-· 

lig! Ezen víg pillanatok közt szívem mélyéségéből óhajtva kdremi Egyik jó ügytár

si barátunk emelje teli poharát és hangosan kiáltsa 11 Éljen tauzer."' hogy az egyko

ri földim, és jó barátom emléke fenntartassék! 

VI-szor: A billikum megör·zését Egyletünk mindenkori T, Első Elnökére bizom • .,... 
VII-szer: Ha azon nem várt szomoru eset fordulna elö, ho~~ E~ylei:iünk akármily okok-· 

nál fogva f elbomlanék ,- szé toszlanék, és gyógyszerészi Ut{yben mUktldni megszünnék, 

akkor ezen billikum hovafordítása felett családom akkori legöre(lePP tagja, az elcö 

Elnökkel egyetértőleg határozzon. 

Isten éltesse és áldja kedves szeretett tlgytársaimatf 

Honfiui Udvbzie~te~ 

Csepr·eghben, september hó 25.-én 1876-ik évPen 

őszinte Ugytei.r·aulf: 
......,---------------- --

Hartmann .róZse?' 

pesti születésU, jeiec.teg J5 even át 
Csepreghi gyogyszer~sz, „ 
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Hálás köszönetemet fejezem ki 

Dr. ZALAI KÁROI,Y 

egyetemi tanár úrnak, a Sem.rnelweis Orvostudományi. Egye-

tem Egyetemi Gyógyszertárának és Gyógyszerügyi. Szerve

zési Oktató Csoportja igazgatójának, a Gyógyszerésztu-

d ' . K ' 'k ' . ' k omany1 .• ar a.e anJ ana , 

hogy doktori értekezésem témájára a figyelmemet felhiv·-· 

ta, munkámat nemcsak figyele!n.rnel kisérte, de értéke13 és 

hasznos útmutatá.sai.val, tanácsaival mindvé,'.';ig segitsé-

gemre volt. 

Ugyancsak há.lás köszönetet mondok 

Dr. NIKOLICS KÁROLY 

e. egyetemi tanár úrnak, a gyógyszerészeti tudomány 

doktorának, 

a munkám során mindvégig nyi:íjtott önzetlen segi.tségéért, ,.. 
a témában való gazdag tapasztalatainak átadásáért, hasz-

nos tanácsaiért, melyekkel disszertációm eredményes be

fejezéséhez hozzásegitett. 
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