
FEJÉR MEGYE GYÓGYSZERÉSZETÉNEK KIALAKULÁSA 

ÉS FEJLŐDÉSE /1688-1950/ 

Egyetemi doktori értekezés 

Irta: 

Bakos Batu 

okleveles gyógyszerész 

Készült: 

Semmelweis Orvostudományi Egyetem 

Gyógyszertudományi Kar 

Egyetemi Gyógyszertár 

Gyógyszerügyi Szervezési Intézetében 

Igazgató: Dr. Zalai Károly kandidátus, egyetemi tanár 

Budapest 

1992 



Mindenekel6tt igaz hélémat kell kifejeznem dr. 

Zalai Kéroly professzor úrnak, aki az Egyetemi 

Gyógyszertér GyógyszerUgyi Szervezési Intézetében 

a munkét nemcsak lehet6vé tette, hanem tanécsaival, 

adataival és atyai segitségével témogatta. 

Tiszta szivvel köszönöm a Székesfehérvéri Levél-

tér igazgatójénak Erd6s Péternek és munkatérsainak 

A. Magyar Zsuzsénak, valamint Hémosné Keller Teréz-

nek önzetlen, szives segitségUket, amit kUlönös 

megtisztel6 kedvességgel és figyelemmel tettek. 

VégezetUl, de nem utolsósorban a lelkiismeretes és 

sokszor éjszakéba nyúló gépelésért Jakab Ferencné-

nek, a mésolésok elkészitéséért Szacsvay Katalin-

nak tartozom 6szinte köszönettel. 



T A R T A L 0 M 

Bevezetés 1. 

1. A disszertációs munka célja 2. 

2. A disszertációs munka kitüzött feladatai 4. 

3. A disszertációs munka módszere 5. 

Irodalom 6. 

1.. Fejér megye rövid leírása 6. 

2. Fejér vármegye történetének rövid össze-

foglalása 1686-1950. 8 ,, 

3. Székesfehérvár város történetének rövid 

összefoglalása 1688-1950. 16 '' 
Tárgyalás 

24 '' 

1. Egészségügy és benne a gyógyszerészet 

története 24 .. 

a./ Magyarországon 24. 

b./ Fejér megyében 33. 

c./ Székesfehérvárt 42. 

2. A gyógyszerészet kialakulása és fej-

lődése 48. 

a ./ A gyógyszerészet megjelenése 

b ,, / A gyógyszertári hálózat fejlődése 

c./ A gyógyszertári hálózat területi el-

oszlása 

d./ Fejér megye gyógyszertári hálózatának 

összevetése Tolna, Veszprém és Bara-

49. 

52. 

56 '' 

nyáéval 63 .. 



e./ Gyógyszertéri hélózat és népesség 74. 

3. Gyógyszertérak kialakulésa, tulajdonosa 82. 

a./ Székesfehérvár 82. 

b./ Mór 91.. 

c./ Bicske 96. 

d./ Ercsi 97. 

e./ Sérbogérd 98. 

f./ További gyógyszertérak 101. 

4. A gyógyszertárak gyógyszerellátási mU-

ködése 126. 

a./ Fejér megyei gyógyszertérak tulajdon-

viszonyai 

b./ Gyógyszertér vizsgalatok 

c./ Térgyi feltételek 

- Helyiségek 

- Berendezés 

- Felszerelés 

d./ Személyi feltételek 

A megyében mUködő kiemelkedő gyógy

szerészek 

e./ Gyógyszerellétó tevékenység 

Befejezés 

1. A dissz~rtéciós munka eredményei 

2. Összefoglalás 

126. 

12 9 .. 

13 7 .. 

13 7 .. 

139. 

142. 

146 .. 

149 .. 

150 .. 

156 .. 

156 .. 

159. 

I .. Melléklet Teljes gyógyszertárvizsgálati jegy-

zőkönyv 1-5. oldal 



II. Melléklet 

IIL Melléklet 

IV .. Melléklet 

V. Melléklet 

Ábrák jegyzéke 6-8 oldal 

Irodalom jegyzék 9-21. 

oldal 

Térképek jegyzéke 22-32. 

oldal 

Táblázatok jegyzéke 33-

51. oldal 



B E V E Z E T É S 

Minden tudás kezdete a n1últ isn1eretének, a n1últ ered

n1ényeinek feldolgozása. isn1ernUnk kell tehát a fejl6-

dés álloniásait, a fordulópontokat, s az azokat kiv81-

tó okokat KeresnUnk kell azon politikai társadaln1i, 

gazdasági összefUggéseket, mely~k alapján következnek 

be az ~dott változások, s an1i vezérl6je a fejl6dés

nek .. 

A fenti általános niegállapitáshoz szakniai szenipontból 

hozzátehetjUk, hogy n1inri a gyógyszertári hálózat kia

lakulása és fejl6dése, n1ind a gy~gyszcrellátás tevé

kenysége, s annak n1últja szUkségszeril alap jelenének 

n1egértéséhez, illetve jöv6jének felvázolásához. A 

helytörténeti, valan1int az általános illetve szakn1ai 

történeti kutatások n1egbizható adatokat adnak. Ezek 

értékelése és összefo[11al8sa révén kaphat1rnk tároyi

lagos képet n1úl tunkról és fejl6désUnkr61. Igy első

sorban a történetkutatás alapján dolgozunk, de nen1 

nélkUlözhetjUk a szervezéstudon1ány pontos n16dszere-

i t, s ezek közUl is kiemelkedik a statisztii<ai érté

kelés 
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1 A disszRrt~ciós munka célja 

Munkán1 célja az, hogy felkutassan1 és ben1utassan1 Fe

jér megye gyógyszerészetének megjelenését, gyógy

szertári hálózatának kialakulását és íejl6dését az 

első gyógyszertár n1egalapitásától az 195íl-ben be

következett államositásig. Történetileg ez az idő a 

török kiüzésétől a második világháborút követő idő

kig tart. Meglehetősen hossz1l szakasz, amelyben el

térő körülmények, gazdasági és történelmi feltételek 

irányitották a fejlődést. Miután elsődlegesen a gyógy

szerészet megjelenését és a gyógyszertári hálózat 

kialakulását, valamint annak szerepét kisérem fiqye

lemmel az eltérő feltételek és korszellem ellenére 

egységesen kezelhető ez a történelmi szakasz is. 

Hasonló feldolgozás már az ország megyéinek többsé

géről elkésziil t. Fejér megye és Szé'<esfehérvcír sza

bad királyi város ilyetén ismertetése egyrészt kitöl

ti a hiányt, másrészt az eddigi sorozatot szerencsé

sen egésziti ki. Ugyanis azonos földrajzi területen, 

szervesen egybekapcsolódó fejlődésben, de mégis két 

modellt mutat. Székesfehérv~r és a meílve mezőv~rosai 

fejlődésükhan eltérnek, más törvényszerüségek mozgat

ják őket. Székesfehérvárott már 1688-ban gyógyszertár 

van, a megyében 1741-ben alakul meg az első. A különb-
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ség ugyan a késBbbiekben valamelyest csökken, de meg

marad. (Fehérvárott a második gyógyszertár 1797-ben, 

a megyében 1819-ben alakul.) A megye és város gazda

sági, közegészségUgyi feltételei és gyógyszerészeté

nek fejlődése szerves kapcsolatban ~11. Ennek bemuta

tása talán nemcsak szaktörténeti, hanem általános 

történeti szempontból is érdeklődésre tarthat számot. 
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2./ A disszertáciris munka kitUzbtt feladatai 

Első feladatom a megadott tárgykbrben Fejér megye és 

Székesfehérvár kbztbrténetének felvázolása az adott 

időszakban. Meg kell hat~roznj a tbrténeti változások 

miatt azt a területet, amelyben mozgunk, s ennek 

földrajzi jellegzetességeit röviden ismertetni. 

Második feladat ezen terület és időszak kbzegészség

Ugyi és gyógyszerészeti fejlődésének leírása. 

Harmadszor vizsgálom a gyógyszertári hálózat kiala

kulását, azt összevetem más megyék hálózatával. 

Foglalkozom még ennek tbrténetével, s a gyógyszert8-

rak elhelyezkedésével. VégezetUl vizsgálom a gyógy

szertárak személyi és tárgyi feltételeit, szakmai mU

kbdését, gazdasági szerepüket, a gyógyszerészek tár

sadalmi helyzetét és a gyógyszertárak gyógyszerellátó 

tevékenységét.Kisérletet teszek a magyar fejlődésen 

belül a népsürüség és gyógyszertárak száma kbzbtti 

kapcsolat megállapitására. 
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3./ A disszertációs munka módszere 

A választott tárgy jellege alapján egyértelmU, hogy 

a történelem- és szervezéstudomány módszereit kell 

alkalmaznom. A történeti kutatás alapján irodalmi és 

levéltári adatokkal tárható fel a gyógyszerészet meg

jelenése és fejl6dése. Ezt egyedi kbrUlmények és fel

tételek határozzák meg, a továbbiakban általánositani 

kell mindezeket és egyUttesen tárgyalni. Az eredmé

nyek elemzése és a levonható következtetések statisz

tik8i módszerrel és a szervezéstudomány eredményeinek 

felhasználásával dolgozhatók fel és értékelhet6k. 

Igy kUlönösen fontos az adatok megjelenitése grafi

konok, táblázatok és térképek segitségével. bssze 

kell azokat hasonlitani - az általános fejl6dés ér

zékeltetése céljából - más terUletek (megyék és vá

rosok) adataival. 

A fenn vázolt két módszer ötvözésével kaphatjuk meg 

azokat az eredményeket, melyeket az eddigi megyei 

feldolgozásokkal össze lehet vetni, s amelyek tel

jesebbé teszik a múltban már elkészUlteket. 
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l~ Fejér megye rövid leirása 

Mielőtt a történeti összefoglalását megkezdeném szUksé

gesnek látom, hogy röviden rögzitsem a következőket: 

Fejér megye terUlete változott. A jelenlegi határok 

1945 óta vannak érvényben. Lásd 1. számú térkép(mel

léklet). Ezt megelőzően a volt Enyingi járás területe 

és Bakonycsernye község Veszprém megyéhez tartozott. 

Ugyanakkor Érd, Sóskút, Diósd, Százhalombatta, Tárnok, 

Pusztazámor, valamint az addig Cecéhez tartozó Hard 

Fejér része volt. Több község neve is alakult az id6k 

folyamán. Igy Perkáta Nagyperkáta, Mezőfalva Hercegfal

va, Adony Dunaadony, Dunaújváros Dunapentele, Soponya 

Nagyláng, Szabadegyháza Szolgaegyháza, Mór Mdór, Vál 

Vaál. Alcsútdoboz Alcsúth, Kajászó Kajászószentpéter, 

Kápolnásnyék Nyék volt. Néhány község megszünt, néhány 

új keletkezett, Sárdbogárdba Sárszentmiklós és több 

puszta beolvadt. Egyes helységek esetében a leirás mód

ja változott, például Czecze, vagy Fejérvár, végül Alsó

Alap ma már Alap. A disszertációban a század elején 

használatban volt elnevizéseket használom. /l/2/3/4/5/ 

Fejér megye területének döntő része a Mez6földhöz 
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tartozik. Lásd 2. számú térkép (melléklet). Ez el-

sórendU mezógazdasági terUlet löszös talajjal. ~sza

ki része már a Dunántúli Középhegység terUletére nyú

lik be. Velencei hegység egész, Vértes jó részének 

terUlete a megyében van, mig a Bakonynak kicsi nyúl

ványai érintik. A Mezóföld jellemzóje a sUrU völgy

hálózat. Elsódleges iránya ~Ny-Ok. Ez határozza meg 

a felszini formákat, valamint a vizfolyások irányát. 

a telepUlések elhelyezkedését. Van négy megsUllyedt 

medence is: Velencei tómedence, Zámolyi medence, Sár

rét és a Bicskei medence. A megye K-i terUlete a Du

na-völgye. /5/ /6/ 
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2. Fejér-vármegye történetének rövid összefoglalása 

1686-tól 1950-ig 

Fejér-vármegye terUlete már a honfoglalás kezdetén 

magyar kezekbe kerLllt. Az ország els6 fejedelmi szál

lása, majd koronázó városa itt volt. István király 

egyházmegyéket alakitott ki, s nem világiakat, he

lyesebben az el6bbiek látták el az adminisztrációs 

feladatokat is. Fehérvár és a megye terLlletének több

sége az esztergomi érsekség terLlletéhez tartozott. 

IV. Béla uralkodása során - a tatárjárás következmé

nyeként alakulnak ki a megfelel6 várak körLll és er6-

södnek meg a középkori vármegyék. Fejér a 

XIV. század elejére alakul ki mai terLlletének meg

felel6en Ny-i és ~-i határa csaknem teljesen meg

egyezik az általunk tárgyalt terLlletével, mindössze 

a k~leti tér el ett61 jelent6sen. Hozzátartozik 

ugyanis a teljes Csepel sziget (valamikori fejedelmi 

szállásterLllet) és a Duna bal partján Solt szé~ 

Lásd a 3. számd térképet (melléklet). 

A megye már a XVI. század közepén török megszállás 

alá kerLll. Tényleges állandó felszabadulása 1686-ban 

a bicskei csata után kezd6dik meg és ér véget ugyanez 

év 6szén a simontornyai csatával. A megyeszékhely a

zonban még két évig a török kezén marad. ~ / ~ / a; 
/8/ /9/ 



- 9 -

celszabadulás utáni közigazgatását Győrből 

szervezték meg. Az első főispán ott is székelt. A 

terület teljesen el volt néptelenedve, jóllehet már 

a török megszállás vége felé megindult a rácok bete

lepedése, elsősorban a Duna mentén. Az első helység, 

melynek viszonyai rendeződnek 1691-ben (Székesfehér

várról külön lesz szó) Mór volt. Ekkor kapta meg ci

merét és pecsétjét./7/ /8/ /9//10//11/ 

A tisztújitó közgyülés 1692-ben jött össze, s iktat

ták be gr. Eszterházy Ferenc főispánt. A jegyző eb

ben az időben Győr jegyzője volt. Az elnéptelenedést 

jellemzi, hogy§ közgyUlésre 52 nemes jött el. 

A megye területén többen nem voltak mindössze 521 

portát számláltak össze. A kezdeti feladat a határok 

megállapitása, valamint az adózás végrehajtása volt. 

1693-ig az adó a marhaállomány és gabonakészlet alap

ján kivetett taxa volt. Ezt 1693-ban változtatták 

meg, s jus armorumot fizettek, s egyben űj tisztikart 

választottak. A megyehatárok miatt Pest és Tolna me

gyével alakultak ki viták. Végülis a vitatott Török 

Bálint Pest, Sóskút pedig Fejér megyéé lett. Tolná-

val Vajta, Dunapentele és Felsőegres okozott 

gondot. A községek hovatartozása viszonylag hamar el

döntődött, ám a határokért még sokáig folyt a küzde

lem. ·/3/ /7/ /8/ /9/ /11/ 
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A XVII. század f6 gondja az adókivetés és behajtás 

volt. Az 1649,XCVI..tc .. és az 1662, L. tc.„ 1681 

XXXVI te portánkint 6 mér6 kivetését irta el6. Ké

s6bb áttértek a dicalis rendszerre. Ez a tényleges 

termést, a munkát végz6k számát és az állatokat mind 

figyelembe vette. 1699-ben egy dika egy ökör, vagy 

ló. Három tehén, vagy csikó két dika. Egy dika lehet 

még 15 juh, vagy disznó, 36 köböl búza, 40 köböl 

rozs, 66 köböl zab, 50 köböl köles. Az egyik járás 

3268 dika, azaz 23 672 forintot fizetett, a másik 

7060 dika, ami 25 823 Ft volt, de a költségeket is 6 

viselte. Lényegében ez a rendszer volt érvényben 

1848-ig. 

Az Ujszerzeményi Bizottság (Neoacquisita Commissio) 

müködése következtében a török harcokban résztvett 

családok kapták vissza földjeiket, illetve a többi 

területet azok vehették meg, akik korlátlan udvarhü

ségLiek voltak. Igy kaptak birtokot Fejér megyében 

Heister, Hochburg, stb. Ez egyben megmagyarázza, hogy 

a Rákóczi szabadságharcban a megye kuruccá lett, s 

szembekerült a német polgárok lakta Fehérvárral, 

hosszú ideig blokád alatt is tartotta 1706-ban volt 

a móri csata. 1708-ban a megye fellép ,a pozsonyi or

szággyülés ellen, hiszen a kuruc or sz<ággyülésen vesz 

r észt . /3 ,/ ! 6 / ! 7 / / 8/ /9 / /1 O / /11 / /12. / 
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A területre a szervezett betelepülés 1691-ben kezdő

dik mikor Arzenovics pátriárka rác hiveivel megérke

zik, s folytatódi~ a tótokéval. A XVIII. század köze-

pére svábok is jöttek, akik a megye É-i részén, 

Móro~t és környékén,illetve Fehérvárcitt_éltek,1767-

ben a megyét három járásra osztják fel: csákvári, 

bicskei, sármelléki. Lásd 4. számú térképet 34. ol

dalon. 1777-ben Mária Terézia átrendezi az egyházme

gyei beosztást. Ekkor lesz Fehérvár püspöki székhely. 

A megye teljes területe az új püspökséghez tartozik. 

lakossága 1787-ben az itt tartózkodó külföl

diekkel, s az itt állomásozó katonasággal együtt 

101 214 fő. Ugyanekkor Mór 4166, 13 német, 6 tót, 5 

rác község volt a megye területén. / 3/ / 6/ / 7/ / 8/ 

I 9 I I 1 o/ I 12/ I 13/ I 1 5/ / 16/ 

A XIX. század elején a magyar nemzeti ébredés nem ma

radt hatástalan itt sem. 1818-tól a nemzeti szinját

szás és Kisfaludy Károly tevékenysége érdemel emli

tést. A megye gazdasági életében fontos szerepet ját

szott, hogy a zsidóság letelepülését kezdetben nem 

engedélyezték Fehérváro'tt,igy azok a környező megyei 

mezővárosokban laktak. A közbiztonsági viszonyokra 

jellemző, hogy 1819-ben elszaporodtak a betyárok és 

intézkedéseket kellett ellenük foganatositani, ám 

végleges megoldása a kérdésnek csak a hetvenes évek-
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ben sikerül. 1841-t61 az igazságszolgáltatást 3 f6 

és 9 albiró képviseli.. /3/ /6/ / 7/ /a;/ 9/ /16,/ , 

/17/ 

1848 márciusától a forradalom és szabadságharc lel-

kes hivei. A pákozdi győzelmes és a móri vereséges 

Utközet is a megyé-

ben zajlik Az l.sz. 

l ekmü .. 1849,-ben 

a közigazgatást 

megreformálandó a 

sármelléki járást 

6 kerületre, a 

csákvárit 5-re, a 

bicskeit 4-re oszt-

ják fel. A szabad-

ságharc bukása után 1„ számú ábra 

a Bach korszakban állandóan változtatják a határokat, 

majd kialakitják a következ6 járásokat: Fehérvári, 

Móri, Váli (a biróság később Bicskére kerül), Her-

czegfalvi (a biróság már a kezdettől Sárbogárdon). 

Igart Tolna megyéhez csatolják. Lakossága 

1B57-ben 163 017, Móré 6 700, Bicskéé 4 200, Sár-

bogárdé 3 300. 1868-ban a kiegyezés után ismét vál

toztatják a járások határait. Ezek azonban életide-
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genek, nem is maradnak sokáig érvényben. VégUl 1877-

ben Igar .visszakerül és kialakul .. a végleges beosztás, 

ami 1954-ig érvényben marad. /3/ / 6/ / 8/ /"9_/ /10/ 

/i5/ !is I fi9./ 

1880-as évektől a megyei főispáni jelentések felhív

ják a figyelmet a kivándorlásra. A megyében néhány 

uradalmi mezőgazdasági terméket feldolgozó gyáron ki

vül ipar nem nagyon alakul ki Budapest közelsége és 

elszívó hatása miatt. A nagybirtok aránya magas volt, 

igy természetesen az el- és kivándorlásnak lehetett 

talaja. 1896-ban a milleneum tiszteletére Martonvá

sárt árvaházat alapit a megye. Mindamellett az ál

talános fellendülés és iparosodás a mezővárosok arcu

latára és csinosodására hatott. A századvég épitésze

te és müvészete rányomta bélyegét sok Fejér megyei 

helységre. 1910-ben a megye lakossága 212 045. A fej

lődést a háború szakítja meg. A sorozások és a front 

szenvedései a legteherbiróbb lakosságot tizedelik. 

1916-tól a román betörésben szenvedők segitésén túl 

elkezdődik a szociális nyugtalanság, amit a megoldat

lan földkérdés csak mélyit, s aminek következtében a 

forradalom elég széles rétegben talál támogatót. A 

megye világos fejü vezeiése erre már előzetesen több

ször is felhivta a figyelmet. Lásd a 2. számú ábrát 

a 14. oldalon. Az ellenforradalom szerveződése ugyan-
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Tekintetes TOrvényhatóstlc,i Bizottsáe J 

Beszámolva az elmult év: munká,járól,Gazdálkodásárólfeseményei:ról 

/.!s er,edménveiról,a jöv<) felé kell ÍOidit.'.lni tekinb:tünket,hcgy mcgke:i:·essük és 
1
)úüzzük az··n fel11d:itol::it 1 mel;,ek a sok közül él lerrfontosabbak éu legsürgósebben 
" 
íeu ml'.!p;olJA~::ukra módot Ps e:izközöket talfllnunk,vagy lerralább meeoldiísuk,mint 

Htü::ött cél felé törekednünk 
"·\· 

}~: 
'.t Ma az egész vilá1run két ell0nséges viláv,nézlet viv élethalál 

(iréot • .A k<...nstruktiv,nemzeti alapon Glló kezesztény e:::z;-.ie és a mindent lerom-

~olni aka1ó,Is~ent Bs Ha;;át mer:tap-udó bolsevista-anarchista tanok, 

Há.lunk hála a r:iagyar ncip é;i;ett ,józanságának - rend és csend 

.hn,de a társadalmi béke hamuja alatt itt is azitják nz elégedatlenséget,izga:':<-~-':' 

L~k a fennálló társadalmi rend ellen a rubolokkel magfizetett alattomos bujt(1ga.: . 

. i6k, 

1~;: H11 a nwi;yur történet lnpitr.it fo1·:"1tjuk 1 örümmel és bilszkaséggel 

f~i;lapithotjnk mag,ho~y ?HÍ.lunk az alsöbh népréte~~Jk emberi jogait,.jobb életvi.;. 

'.l~<Jnynit i:ioha~em kellett for:radnlomrnal kivivni,hanem azt mindig önként adta meg 

~i1Uralkorl6 felsóbb népooztr;:..y az ó fujtestvéreinAk, 

A mai,évtizedck óta tartó [;lilyos f;fi:!:dasó'.gj hel.vzet bő tápot 

~1 kirn,,bb intellli;í,;nti.:íju legszegényebb népelem folizp,ntás.'.Íia,hiszen könnyii 

elhit.:.i;ni,h cy mincl1!n nyo;n:;rusác:ának ka a mai tiir3adalmi r·and, 

E7. el11'n az i;;;r,·ató.:i ellen coak egy fa~:vverünk van: a legalsóbb 

·~!préter,0król való foko?.ott i;ocfalis g::ndoskodús, 

F.nnck két eleme van: er,-yik,amelyik csak O!SZ1Í.goson,a pa:rlarncnt 

i~korm1hiy céltudatos és bölco,intézkadéseiv·ol oldható mag s a másik amelyik \ 

~!rtikulariso.n,municipnlis hn.táskorbún is inegoldhntó,Vaf{v lag::ilább el6bb1e vihető. 

Ez utóbbi teen!lók kimunk<ll:isé.t ta:rtanám é-;;. a közigazeatás leg-' . . J,'!~rg6sebb fcladutó.nuk,vár.-.vis pbntosabban mBghatá:rozva:a. gazdasrl'gi riiunkáaok és r,; 

l-;:_~lédek létminirnumának intézmén:v;,~s biztositását és a népcg4szség védelméne-k· r.-:.. . 

l
lf:~~:amszaril,kövatke>7etescn '~r.rehojt?tt kiépitését, 

~ A kettő kOz1;1 az ú:@ire mát1 a kozg lilóoünkbon el fog hangzani 

i:;; konk1ét: 1nd1tv11ny,az Ggészaél!ilgvi ké:rdések:re fl.ézve pedig~ remélem - leg .. j'· 

ftibal~bb móilornbn.n lesz az cl:ié,kezdomén;vczó lépé.;mk:r„· ~onnt.ko-:::6 j'O'Va!'<l<>taimat 
L;. 
!l ioJ.::int.~t"D J'öJvér. ·hat1'istlf~i Bizottslig el6 ta:rjeszteni r,-,' 
i'',. l!is::~~in,hoey 3:l 11 J)olitikui bölcsc~ség S OZ llZ Ó.ldozatbs haza .. 

f,~~4r:, Jmi n r.-·1!P.:'!'-ll n ~mT.cl.ct 1ninrlir, jelleir.nztP. s 1000 esztendő annyi veszadolrr:e 

~(l.:1itt f ,rmt.:111 t;t:t'1. m:g~t i3 iil r~n mc>r,' ~~~;~a ó:rizni nz o:raz.1-r: :rondét
1
nyllf;n.lm6t 

2. számú ábra Alispáni jelentés részlete 
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csak jelent6s. Ez érthet6 is a jelentős földbirtokos 

réteg miatt. Fejér megye vezet6sége legitimista volt. 

1838-ban Szent István évében fényes ünnepséget tar

tottak. 1942-ben a f6ispáni jelentések és egyéb ira

tok felhivják újra a figyelmet a munkabérekre és a 

szociális feszültségekre. /6 / / 8 / /10 / /18 / /19 / 

/20./ /21 / /22 / /23 / /24 / 

A második világháború a megyének rengeteg szenvedést 

okozott, miután a front többször ment el6re-hátra. 

A németek utolsó nagy háborús er6feszitése is ezen a 

területen történt 1945 tavaszán. 

Március 22-én a németeket végleg kiverték. A pusztu

lásra jellemz6, hogy 95 községb61 59 volt hadszintér. 

A földreform a nagybirtok miatt a megyében nagy tár

sadalmi jelent6séggel birt. A kommunisták mégsem ér

tek el jelent6s befolyást sem a parasztok, sem a n6k 

körében. ''A baloldal erőfeszitései egy a klerikaliz

mussal, nacionalizmussal, el6itéletekkel, szellemi 

elmaradottsággal fertőzött politikai terepen nem hoz

hatták meg a várt eredményeket." 

Az országban eluralkodó baloldali terror 1948-ra itt 

is elérte hatását. Megtörtént a hatalom átvétele. Az 

erőltetett iparositás pédig itt a megyében dicseked

hetett legelrettent6bb példájával, az 1950-ben meg

kezdődött vas_mü és Szta_linváros épitésével.. / 1/ / 6/ 

/10/ /18/ /19/ /24/ /25/ /26/ /27/ /28/ /29/ /"fG/ 
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3 .. Székesfehérvár város történetének rövid összefg_Q:_ 

lslása 1688-1950 

A török a várat 1688-ban adta föl. A városban ekkor 

kétszáz fából épített lakóház volt. A közigazgatás 

1689-ben kezd6dik. Els6 bírája Töttösy László. A vá-

ros sok német polgára miatt császárhU. Igy 1703-ban 

Székesfehérdr· képe a XVI. sz .. -ból. 

3. számú ábra 

visszakapja szabad királyi városi rangját. Károlyi 

kurucai 1704-ben egyid6re elfoglalják, de kivonulásuk 

után végig labanc marad. A megye kuruc lévén, több-

ször blokád alá veszik. Székesfehérvár háborús törté-

netei, sokszori gazdacseréje ekkor veszi kezdetét. 

A közbiztonság meglehet6en gyenge volt (ezért szé

kelt hosszú ideig a megyei közigazgatás Gy6rött 
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hiszen kurucok, labancok, portyázó rácok fosztogat

ták a lakosságot. A pestis 1709-ben érte el a várost. 

VégUl 436 házat romboltak le, a katonák felgydjtották 

a malmot, ám a kárt az udvar nem téritette meg. Az 

adóösszeirás 1695-től folyamatos. Iskolája 1688-tól, 

jezsuita gimnáziuma 1790-től van. A jezsuiták helyre

álli tják XIII. századi templomát, az 1195-ből való 

elrejtett harangot veszik használatba. A városi ki

váltságlevél csak a római katolikusok letelepedését 

engedélyezi. 1709-ben lebont_ják a várfalakat, 1712-

ben kereskedő társasaág, 1719-ben lövészegylet alakul. 

1724-ben kezd mUködni a latin iskola. 1731-ben lete

lepednek a karmeliták. A városnak 478 háza van, lát

ható egy 1734-ből származó festményen. Korlátozzák 

az idegen kereskedők - rácok, görögök, törökök - míl

ködését. /6/ /7/ / 8/ / 9/ /15/ /24/ /30/ /31/ /32/ 

/33/ 

A város mUködését egyelőre a mezőgazdaság biztositot

ta. 1715-ben volt az első, majd '28-ban a második 

összeirás (vetésforgó, pontos kimutatás fákról, ter

mésről, stb.). Fehérvár gazdálkodásának nyilvántartá

sa 1698-től biztositott, mert a számvitelt jól meg

szervezték. Tanácstagok"nem viselhettek olyan hiva

talt, ahol elszámolási kötelezettség lett volna. Ka

tonaságot nekik kellett ellátniok, ezért 1725-ben 



megkezdték a kaszárnyaépitést, s 1735-ben befejezték, 

igy a későbbiekben nem kellett beszállásoltatni: 

A Győr - Szekszárd postaút 1737-ben nyilik meg. Ekkor 

kap postamestert Fehérvár, s biztositja a postalovak 

legeltetését. 1767-ben már a Buda - Grác út is átmegy 

Fehérváron. 1732-től a diákok szinielőadásokat tarta

nak. 1752-től szigorúan tiltják a zsidók letelepedé-

sét Székesfehérvár szabad királyi város 

az országgyülésekre két képviselőt küldhet. 1740-ben 

Mária Teréziának megszavazott segitségre negyven gya

logost állitanak. 1745-ben megkezdődik a ciszter 

templom épitése. 1763-ban Mária Terézia 12 OOO Ft 

kölcsönt vesz a várostól, aki maga is adós, mert 

évente vesz fel kölcsönt, ám az előbbi példa szerint 

ad is. 1764-től tételes, pontos jelentés·eket. külde

nek Pozsonyba a város gazdálkodásáról és a mezőgazda

ság helyzetéről. 1773-ban eltörlik a jezsuita rendet, 

szerepüket a pálosok veszik át. 1777-től Fehérvár 

püspöki székhely. Első piispöke Séllyei Nagy Iqnác. 

/ 61 / 7/ / 8 / / 9 / / 15/ / 2 4/ / 3 0/ / 31/ / 3 2/ / '3 3/ 

1765-től a Helytartó Tanács szorgalmazza manufaktura 

alapitását, ám posztógyártó cég csak 1766-ban léte

sül, a város segiti, a megye tudomásul veszi. 1784-

ben rajziskola és szinházi társulat kezdi meg mükö

dését a városban, melyben 1787-ben 12 267 fő lakik. 
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II. József rendeleteit - tekintve, hogy a lakosság 

tbbbsége német - ellentmondás nélkUl hajtják végre. 

Kétszer tiltakoznak csupán, előszbr a pálos rend fel

oszlatásakor kbvetelik Ányos Pál és Virág Benedek 

megtartását, mert nem lehet őket pótolni az oktatás

ban, majd másodszor nem akarják elfogadni a város be-

4. számú ábra: Nádor utca látképe 

osztását a megyébe. Az uralkodó halála után a pálo

sokat azonnal visszahivják a városba. 1798-tól pol

gármester van a biró helyett. 

1807-ben nyilik meg az első nyomda. 1813-tól a gim

zázium a ciszterek kezébe kerUl, a szinházi társulat 
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magyar nyelven játszik az eddigi német helyett. A vá

rosi jegyz6könyveket is magyarul vezetik. Leányisko

lát nyitnak. A város teljesen eladósodik. 1819-ben 

földrengés pusztit. 1821-ben engedélyezik a refor

mátusok letelepedését. 1826-ban bevezetik a házak 

számozását 1830-ban új püspöke van Hor-

váth János. 1837-ben tüzvész pusztit, en-

gedélyezik református templom épitését, valamint a 

zsidók betelepedését. Artézi kútat fúratnak. 

1841-ben gazdasági egyesület, 1843-ban polgárőrség 

alakul, 1845-ben tudományos akadémiát hoznak létre. 

A 48-as forradalmat a város teljes szivéb61 ünnepli. 

A nemzet6rségbe sokan lépnek be. A városbeli rácok 

összejátszanak Jellachich-val. A pákozdi csata után 

asszonyok és gyerekek lefegyverzik az utóvédet. Az 

év végén megtalálják III. Béla és Antiochiai Anna 

sirját. Az osztrákok megszállják a várost, majd a 

tavaszi hadjárat során szabadul fel újra. Az ismé

telt megszállás után a császári csapatok 1849 augusz

tus elején kivonulnak. A városi népgyülés népfelke

lést hirdet meg, Noszlopy csapatához akarnak csat

lakozni. A császáriak visszafordulva heves csatában 

győzik le őket. Augusztus 27-én Mednyánszky újra 

megszervezi a védelmet, majd kivonul a városból. 
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Igy megismétlődik a szabadságharcban az, ami a Rákó-

czi alatt is volt, azaz a város sokszor cserél gaz-

dát és egyben a reménytelen kitartásnak is gyönyörü 
,·-, 

p é 1 dá j át adj a. /6 / /7 / / 8 / / '3 / /1 § ·; /2 O / /3 (]; / /31 / 

/32/ /3']/ 

Lakossága 1857-ben 18 399 fő. A híres ása-

tások 1862-ben kezdődtek, az ismert visszaélések 

1893-ban voltak. A kiegyezés után fejlődése 

meggyorsult. Az iparé azonban Budapest kö-

zelsége miatt lelassult. A milleneumot a város nagy 

pompával ünnepli meg. A századforduló környéki nagy 

építkezések sok épitőmunkást igényeltek. (Zichy li-

get, Vörösmarty tér, bíróság, kórház, laktanyák, vil-

lanytelep). A város egyre mozgalmasabb polgáriasabb. 

Áruházak nyílnak, infrastrukturá kiépül. A mun-

kások megjelenésével a szociális kérdés is kiélező-

dik. A világháború alatt sok erdélyi menekültet fo-

gadnak be. A forradalom Fehérvárt még lelkesedéssel 

indul, bár a város mindig királypárti marad. A prole-

tárdiktatúra alatt szentéletü püspökét kila-

koltatják. (Furcsa fintora a történelemnek, az Egy-

ház legszociálisabb lelkületü, nagybirtok ellen küz-

dő püspöke volt.) A romén megszállás a várost sajnos 

érintette. A forradalom leverése és a konszolidáció 

után ismét fejlődésnek indult. 1938-ban a 
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a "Szent István év" ünnepsorozatára állami támogatás-

sal (Hóman Bálint) került sor. Köztéri szobrokat he-

lyeztek el, megnyitották a romkertet, rendezték a 

várost. Az országgyülés kihelyezett ülést tartott, 

helyre állitották a belvárost./ 6/ /20_/ /Z4/ /30/ 

5. számú ábra: Romkert az ásatások he-

ly én 

A világháború különösen súlyosan érintette Fehérvárt. 

1944 december 22-én kezdődött meg a harc a városért. 

Másnap sikerült az oroszoknak elfoglalniuk. A németek 

1945 január 21-én visszafoglalták, azonban 

állandó tüznek, harcoknak volt kitéve, igy a lakos-

ság háromnegyede elmenekült. Március 16 és 22 között 
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többször cserélt gazdát, mig végül 23-án vég

legesen az oroszok kezébe került. A lakóházak és köz

épületek fele sérült, illetve megsemmisült. 

1941-ben 47 968, 1945-ben 38 OOO lakosa volt. 

Az ipari üzemek gépeit a németek, majd az oroszok el-

szállitották, illetve nagyrészük tönkrement, A la-

kosság a viszonyok stabilizálódásával visszajött és 

elkezdte az újjáépitést. 1947-ben ismét 49 OOO lakos 

tar tó z k o dott a 11 ár o s b a n / 1 / / 6 / /2 0 / /2 6 / /2 7 / /2 8 / 

Jelent6s er6t a szociáldemokrata párt képviselt. 

Mindez azonban nem volt elegend6, mivel itt az or

szágosnál is kisebb arányt kaptak a baloldali pártok. 

A városban a hatalom megragadása csak a megismételt 

választások után sikerült. A vallási ellenállásnak 

mindvégig az utolsó mentsvára volt a város, ami els6-

sorban az 1927 óta itt müköd6 Shvoy Lajos püspöknek 

köszönhet6. / 1 / / 6 1 /36 / 
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T Á R G Y A L Á S 

1. EgészségUgy és benne a gyógyszerészet története 

a./ Magyarországon 

A XVII. század végére az orvostudomány és annak kü

lönbóz6 ágai már jelent6s fejl6dést értek el. A fel

fedezések orvosi alkalmazása sok gyógyszerhez jutat

ta a kor tudományát. Mindezek az ismeretek eljutot

tak a korabeli Magyarországra. Európa ebben az idő

ben már nyitott földrész volt, igy a tudományos gon

dolatok és sajnos a forgalommal a járványok is gyor

san terjedtek. /7/ /37/ /38/ /39/.Végeredményben a 

Rákóczi szabadságharc befejezésének fő oka a járvány 

és főleg a miatta megtizedelt lakosság volt. Magyar

országon 1690 és 1715 között kétszer volt himl6, há

romszor pestis, egyszer tifusz járvány, s folyamato

san pusztitott a morbus hungaricus. Természetesen 

gyógyszerekkel és egészségügyi előirásokkal igyekez

tek védekezni. A gyógyszerek árusitásával ekkor még 

nemcsak a gyógyszertárak foglalkoztak. Tiltották u

gyan a kuruzslók és bábák gyógyszerforgalmazását, de 

eredmény nélkül. /7/ /38/ 

Az egészségügy fejlődésére nagy hatással volt az 

1723-ban létrehozott Helytartó Tanács. A rendeletek 

sorát hozta és hajtotta végre. Igy 1727-től kezdve 
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rendszeresitette a gyógyszertár vizsgálatokat. 

6. számú ábra: Gyógyszertár a XVIII. század-

ban 

1729-ben jelent meg az osztrák gyógyszerkönyv - Dispen-

satorium viennense, s ezt használták Magyarországon. 

Receptirás - igaz füzetbe - már a XVI. századtól van, 

s az ellenőrzést a Lex sanitaria Ferdinanda ugyan 1644-

től elrendelte, de végrehajtása csak a Helytartó Tanács 

müködésével kezdődik. /7/ /38/ /40/ /41/ /42/ 

A járványok ugyan több-kevesebb erővel, de tovább 

dühöngenek, ám az egészségügy lassan fejlődni kezd. 

1737-től müködik a Helytartó Tanács pestis ügyosztá-
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lya. 1745-ben Torkos pozsonyi gyógyszerésszel árjegy

zéket állittatnak össze, s ezt kötelez6vé teszik. 

Taxa pharmaceutica Posoniensis néven, három nyelven. 

A Departamentum sanitatis, azaz az egészségügyi ügy

osztály intézi és felügyel a gyógyszertárak állapotá-

ra - berendezés, épület, eszközök, gyógyszerek - a 

gyógyszerekre, szabályokat hoz a gyógyszerész képzésre. 

Meghatározzák a tanulók felvételét, a mester által adan

dó bizonyitványt. Minderre szükség van, hiszen az or

szágban 1747-ben 48 gyógyszertár müködik. /40/ /42/ 

/43/ /44/ 

1752-ben elrendelik a városi fizikusi állás felállitá

sát és kötelességévé teszik a gyógyszertárak vizsgála

tát. 1759 után pedig a gyógyszerészeknek is a városi 

fizikus el6tt kellett vizsgát tenniük. 

1769-ben alapitott orvoskaron 1770-ben megindult az 

orvosképzés. 1771-ben már két vizsgát tett gyógyszerész 

kapott magister pharmaciae cimet. 1774-t61 egy évet 

feltétlenül az egyetemen kellett elvégezni. /7/ /40/ 

/42/ /43/ /45/ /46/ 

Az egyetep1átköltözik Budára, majd Pestre, s a végzett 

gyógyszerészek itt vizsgáznak. Mária Terézia elrendel

te, hogy minden megye alkalmazzon orvost, majd kés6bb 

gyógyszerészt is. Gyógyszertárat csak az orvoskar el6tt 

vizsgát tett gyógyszerész vezethetett, 

1746-tól a gyógyszertárvizsgálatok kötelez6ek, s azo

kat a megyei f6orvos végzi. Formája 1786-tól Huszty 
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Zakariás jegyzőkönyve formuléjén alapul. A gyógyszeré

szet egészének pedig az 1779-ben megjelent Pharmacopea 

Austriaca Provincialis-hoz kell igazodnia. 

Az első éltalénos egészségügyi törvényt ugyancsak 

Méria Terézia hozta 1770-ben.(Generale normativum 

in re sanitatis, benne a képzést pedig a Norma studi

orum szabályozta.) Ebben nemcsak a megyei orvosokra, 

s az egyéb egészségügyi személyzetre vannak szabályok, 

hanem vesztegzérra, temetésre, stb. Mindezek jelentő

sége alig, alig csökkent hisz a jérvényok még mindig 

gyakoriak. Pestis ugyan mér valamivel ritkábban van, 

de helyét átveszi a kolera. Fel-feltünik a himlő, vör

heny, vérhas, malária, skorbut, tüdőbaj és érdekesség

ként meg kell említeni, az influenza is. /7/ /43/ /45/ 

/46/ /47/ /48/ /50/ /51/ 

A Depertamentum sanitatis megköveteli, hogy az 1770-

ben kiadott Generale normativum in re sanitatis ren

delkezéseit (tartalmazza egyébként az első hivatalos 

gyógyszerészi esküszöveget) - megyénkint legalább 

egy nyilvános gyógyszertár, szülészetből is tegyenek 

vizsgát a sebészek, alkalmazni kell járási sebészt, 

majd országos főorvosi, szemorvosi, állatorvosi hi

vatalt kell létrehozni ~tartsák be. Az egészségügyi 

helyzet ennek ellenére elég szomorú képet mutatott. 
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Folytatódtak a járványok, szUkség volt menedékházak 

felállitására. A kórházak és gyógyszertárak száma 

csak lassan n6tt, viszont mind a járványtani ismere-

tek, mind a gyógyszerek száma jelent6sen megn6tt. 

/7/ /47/ /48/ /49/ /50/ /52/ /53/ 

A reformkorban szabályokat hoztak az állatok kezelé-

sére. A Helytartó Tanács gondoskodott a taxák karban-

tartásáról. Szabályozták a pestis és a veszettség ke-

zelését, a temetési el6irásokat, a temet6k elhelye-

zését. Megvizsgálták és min6sitették az ásványvize-

ket. 1831-ben iszonyd kolera járvány ddlt az ország-

ban, ami lázadással párosult. 

A gyógyszertáralapitást a lakosság számához kötötték, 

szabályozták a gyógyszertárak dijmentes vizsgálatát, 

gyógyszerész tanulók felszabaditását, gyógyszertá-

rak felállitását. Megkötötték a gyógyszerek árszabá-

sát, kötelez6 hiánycikk jegyzéket vezettek be, meg-

szigoritották az áremelést. 

/46/ /53/ 

A szabadságharc leverése után a fejl6dés egy kissé 
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megtorpant de a kiegyezést követően alaposan megló-

dult. Dr. Wagner Dániel gyógyszerész megalapitotta 

1867-ben a ''Központi Magyar Gyógyszerészeti és MUve-

gyészeti V~llalat RT''-t. Az első magyar gyógyszergyár 

sajnos csak tiz évig állott fenn. 1871-ben megjelent 

az első magyar gyógyszerkönyv Európa korszerU gyógy-

r 4·~i · .. 
;,,.,..;, :'I .. 
til~lifö?· 1 ' 

. i· .. 1 
,, .. , j'' 

o;_,;__..;_,_;_..._;__. ~--· ____ .·J 

7. számú ábra: Daumier gúnyrajza - ''A 

mUtét sikerUlt a beteg 

meghalt" 

szerkönyvei közé sorolható, ellenőrző vizsgálatait 

illetően pedig talán a legjobb. 1875-ben kihirdetik 

a grammsúly rendeletet. Az 1876-ban meghozott köze-
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egészségügyi törvény szintén a kor élvonalán állott, 

iránymutató volt. A gyógyszertárakat közegészségügyi 

intézmények közé sorolta, magát a közegészségiigyet 

pedig állami feladattá tette. Szabályozta és egysé

gesi tette a gyógyszertárak müködését, felállitását, 

ellen6rzését. Nem engedélyezte djabb reáljogd gyógy

szertárak fcl~llitását, a régiek helyzetén nem vál

toztatott. /40/ /44/ /55/ /57/ /58/ /59/ 

Ekkor már müködnek orvosi, gyógyszerészi egyesüle

tek, jelennek meg szaklapok. Orvosi kutatást ille

t6en Európa hirü tudósaink vannak. A bakteriológiai 

szemlélet kialakulásához a magyar tudomány is hozzá

segített, letette névjegyét. 1872-ben 1606 orvos, 

1359 szanitéc, 528 állatorvos, 885 gyógyszerész és 

3998 bába müködött az országban. A gyógyszertárak 

ellen6rzése a belügyminisztériumhoz tartozott, amely 

1893-ban szigord rendeletben szabályozta azt. A jó 

törvények ellenére a végrehajtás nem mindig megfe

lel6. Igy a gyógyszerészek régi sérelme volt, hogy 

gyógyszertár alapitás főispáni protekciótól függ, 

sok a vissza é 1 és .. / 2 0' / 4 O/ / 41,' / 4 4/ / 6 0/ / 61/ 

Az I. világhábord az igéretes fejlődést megakasz

totta. A kórházak sebe~ültekkel teltek meg. Elfogy

tak a készletek és gyógyszerek. Igen sok ápolónőre 

és szükségkórházra volt szükség. Malária járvány, a 
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a frontokon tetü és rüh, illetve kiütéses tífusz lé

pett fel. A hábord befejezése után pedig a legyöngült 

lakosságot a spanyol nátha - influenza - járvány ti

zedelte. A forradalmak a helyzetet sülyosbitották. 

A menekültek vagonokban laktak pályaudvarokon, s 

az ország lassan állt talpra. 1922-től üjra alakul

nak gyógyszertárak. A gyógyszerárak meglehetősen ma

gasak. 1927-ben létrejön az DTI. és a Közegészségü

gyi Intézet. A század elejétől müködnek gyógyszer

gyárak az országban. Készítményeik törzskönyvezé

sét, engedélyezését, a gyógyszertárak és gyógysze

rek vizsgálatát ez az intézmény végzi. 1936-ban 

létrehozzák a hatósági tisztiorvosi hivatalt, s ettől 

kezdve az ellen6rzés idetartozik. 

A II. világhábord az els6nél is nagyobb károkat oko

zott. A sebesültek száma jóval több, ugyanakkor az 

ország hadszíntérré vált. Igy sem gyógyszer, sem köt

szer nem volt. 

A háborü után a gyógyszertárak egy része nem nyitott 

ki, a kinyitottak gyógyszerhiánnyal küzdöttek .. Az 

élet lassan megindult. Az üres patikákba hatósági 

kezelőket neveztek ki. 1948-ban üj törvény határozta 

meg a gyógyszerészet feladatait. Gyógyszert csak 



1 
1 

- 32 -

gyógyszertár szolgáltathat ki. Rendszeresen ellenő-

rizni kell azokat egészségügyi,igazgatási és szakmai 

szempontból. A részletes szabályozást pedig a folya-

matosan megjelenő végrehajtási utasitások ·réndelték 

el A társadalombiztositást széles körben kiterjesz-

tették, igy a gyógyszerek iránti igény hirtelen meg-

nőtt. Ennek biztositását a fokozatos államositással 

kivánták megoldani, 1948-ban a gyógyszergyárakat, 

1949-ben a gyógyáru nagykereskedelmet, s végül 1950-

ben a gyógyszertárakat államositották. 1950-ben meg-

alakult az Egészségügyi Minisztérium, ami az egész 

egészségügyet közös irányitás alá vette./41/ /51/ 

/ 5 7/ /6 2 / /6 3 / 
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b./ Fejér megyében 

Fejér megye közvetlenUl a török kiUzése után 

közegészségUgyi szempontból is szörnyü képet muta

tott. Viszonylag néptelen volt, majd a betelepUlés

sel egyidejUleg felléptek, vagy inkább szabadon ter

jedtek a járványok. Leghamarabb a viszonyok a fejlő

dő mezővárosokban változtak. Igy Mórott 1741-ben 

gyógyszertár nyilt. Kezdetben a kapucinusok tartot

ták fenn. Igény nagy volt, hiszen gyalogság állomá

sozott a városban, s a német telepesek is korán ér

keztek. A megye betartotta a Helytartó Tanács utasi

tásait. Igy a gyógyszerészettel foglalkozók megfelel

tek a kívánalmaknak, s rendben megtartották az ellen-

őrző vizsgálatokat. 

Fehérvárt mUködött, később 

A fizikus, 

a tiszti orvos szin-

tén ott székelt. Mórott a szerzetesek ispotályt is 

tartottak fenn felcserrel (sebésznek mondották akko

riban, vagy korhU szóval chirurgusnak). 

Jóllehet a járványok a XIX. század elején még gyako

riak voltak, ezektől Fejér megye kevésbé sze~vedett, 

bár a lakosság akkor már az országos népsUrUségi át

lagot meghaladta. Ez ~nnak a következménye volt, hogy 

a reformkorban a közegészségUgyi viszonyok rohamosan 

fejlődtek. A szabadságharc idején már hat gyógyszer

tár mUködött a megyében. /7/ /10/ /15/ /53/ /5b/ 
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A kiegyezést követ6en a gyógyszertárak száma rohamo

san emelkedik. A megye gazdasági erejét jellemzi, 

hogy azok ellátása az országos átlagot meghaladja. 

Az ellen6rzések tökéletes rendben találják dönt6 

többségüket. Lásd 8. számú ábra a 34_ oldalon. 

Az orvosi ellátás id6nkénti hullámzás ellenére szin

tén megfelel6. Az utolsó nagyobb járvány a megyében 

az 1872-73-as kolera. Ezzel együtt jelenti dr. Eltér 

tiszti f6orvos, hogy az újoncok között bujakor és 

rUh fordul el6. 12 gyógyszertár müködik a megyében 

és Alap valamint Bodajk vizét gyógyvizzé min6sitet

ték. /64' Mindenütt van bába, müködnek a járási se

bészek. 1880-tól külön gondot jelent a kézi gyógy

szertárak ellen6rzése és szabályozása. Lásd 9. számú 

ábra a 35. oldalon. A tisztiorvos adta ki országos 

szabályozás alapján a tartandó szerek listáját. Lásd 

10. számú ábra a 37. oldalon. /57' /58/ /65/ /66/ 

1887-t61 a forgalom csökken. Ennek oka csak részben 

rejlik a gazdasági nehézségekben, a betegségek száma 

is visszaesik. A sorozóbiztosok többször megállapit

ják a megyei emberanyag beválását katonai szolgálat

ra. A gyógyszerészek megélhetése biztositott, bár a 

jövedelmez6ség csökkerit. /671 Intézkedtek a II. Ma

gyar Gyógyszertárkönyv szétkUldésér61. Lásd 11. szá

mú ábra a 38. oldalon /68/ 
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10 „ számú ábra: A ke'zi· , t „ gyogyszer arakban tar-

tandó gyógyszerek jegyzéke 
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szerkönyvekr61 
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A közegészségügy országos viszonylatban fejlett vol-

ta ellenére a megye tisztiorvosa joggal állapithatja 

meg: "A közegészségügyi állapot javulását megakadá-

lyozza a szegényebb nép és cselédosztály lakásainak 

hiányossága. A lakások légtere csekély, alacsonyak, 

zsűfoltak, nedvesek, dohosak, penészesek. Nincs mód 

elkUlönitésre. A közegészségügyi szolgálat javulóban 

van." /65/ 

A megyében három kórház müködiitt, a "Szent Gyiirgy" 

székesfShérvlri várm~gyei~ csákváti uradalmi, móri 

. községi kórházak. A fehérvári helyett djat ~pitettek, 

s az 1900-ban nyilt meg. /66/ /67/ 

1896-tól állandósul a gyógyszerészek panasza, hogy a 

szigord 1892-es 35 985. számd rendelet miatt kevés 

gyakornok van, mert nem lehet a feltételeknek megfe-

lelő embereket kapni. /b8/ 

1913-ban megállapitja a jelentés, hogy 10 OOO lakos-

ra 2,5 orvos jut, ami Európában a török, orosz és 

svéd viszonyokat nem számitva a legrosszabb. 1912-

ben Bicskén nyilik a negyedik kórház. Fejér megye 

ezzel a kórházak számát illetően az átlagnál jobb, 

de az orvosok esetében csak átlagos. Az I.világhábotd 

kezdetén 30 gyógyszertár müködik, a gyógyszerészek 

megkapják munkájuk fontossága miatt a behivótól való 

mentességet. A háborű alatt a megyében szükségkórhá-



r 

1 

1 

1 

1 

- (l(l -

zak sorét rendezték be. 1916-ban befogadták a szé-

kelyföldi kiUrités menekültjeit. Hadifoglyokat alkal-

maztak a mezőgazdaságban, de helyenkint a betegépo-

lésban is .. /63' /64/ /'65/ 

Az 1920-as alispáni jelentés megemliti, hogy a megyei 

kórházon kivül Csékvérott és Récalméson mUködik kór-

héz. Jérvény kórhéz pedig van minden községben. Ezen 

utóbbiak végeredményben elkülönito helyiségek vol-

tak. A háborút követően Kazay Endre megveszi a vér-

tesacsai gyógyszertárat, s a hamarosan bekövetkező 

haléléig a megyében müködik. 1931-ben az etyeki 

gyógyszertárat az özvegy viselkedése miatt bezérat-

ték. Illusztrációként az 1936-os alispéni jelentés 

egy oldalét láthatjuk a 12. ébrén a 41.oldalon. 

1938-ban a bodajkihoz hatósági kezelőt neveztek ki, 

mivel 14 vizsgált mintából négy nem volt megfelelő. 

A héború alatt a közegészségügyi viszonyok teljesen 

leromlottak. A héború utén Fejér megye viszonylag 

gyorsan mag éra talél t .. / 6 / 166 / 167 / 168 / 169 / ho / 



1 
! 
1 

n ..:1 

41 

.;·j 
;e 1· ír:;, ·11; clI·ilch'H u:~ 1936.lvhun clGfcn hl~ tli~;r_!5Cdek D?iit.:lia:"'-·"" 

1 ~tiiholy tüz 
'fctó tiiz 
Jc(;mtlny tüz 
laká3 tuz 
Ka.znl tl:z • , 
Ist<illó tüz 

"' 1, 
Jo. 
.;:„ 

'7, 

-- ~::vőb t:.il::_._._._._._~,1. __ . 
08szeson: .• , 14a, 

:Er;yéh tüzcr>ctck rovat<ibc.n előfordult 
·:s l-'.e1i{ 5s tilz csctekból ad'dtnk ki. 

-~i 
'..:t\i~ 

tii zc se t ck: tr ~ÍCY a. 1 to.rl~,t~ 
. ,.;...!;.~·•ii 
:1~ .... Tu' 

KÖ7.B<::t's1,s1~G:JGYJ~3 NÉPE::>r~Dfi:S. ~ff~ 
.f!_..:::__~mcr,-.Yl' p.i_p;no~.c~~l~ 1-;datait nl:.ibbiakbr.m jelentem: ~Yi?S,'~{1 

l!ri:zas::i~got kö:;:öt t 1750 JI9457i)il.r •. Elveszülct ctt 5017 /552 7 /1D't>rr.1.0k,halva 119/U(J.j 
;„:Qr;hlilt i.isfl;;f:'Dc11 3142/3260/u1n·.3n,tiz éYcn n.luli korbnn 1ei/169/,i::.gy évend~ll_~ 
nz'lz csecncr.15 679/flO/.A zi:írj<:lb1~n for;lalt :J7.1ímok nz 1935.!!Vi adatok, .. ':~·~~) 

A tel'l:rf:ozctco sz:iporodri.s tclvit n. vármcf-ye tcrülct6n 187;/2~.i)J-~1 
lr!l(•k.,Hn frnti nd11tokut n vnlós~\inü lnkos létszri.mhoz viszonyitva,a.kkor &?jl~i 
;;!'j r~vd:l:ol :J;>,<:r.ihen :1 kövctJ.:-1·:::6 1.·1od111<'nvt 11Í.thritjuk: ·;:?W1 

1920-23. 1924-·21. 1920-32, 1935./or:::z .• ótl/ 1936„ },~:l 
.f.:!'1:•m·.i!.l.;t.::oi 3•1 4 20 O 26„6 23„01?4, 7/ 21 7, .;V~:.· 
Etl:~lo:::.r.r-: <'0.2 lG. Q 1,, 9 J.1, O/lG.9/ 13 G „:;~·:::, 
e d' /t / -'4 ?. !.• ... 2 10 / '' J/ J .11/ 8„J. /·);':;.•,,;•;··'l „?,:1p01·0 :n: .[~!1.1. „ , 

c~·,,c:"·''.1'3 hnl:í.lr~;:.-\:1: 1/.,8 lG,.1 lG.l 12.J/17,l/ 13,5 -.:.:; 
T·.,hl.~,o.mi'.: o. lwl-ilor.:k:i n1föt,\•sz1tr.i 1í.lla.1Hkí j<>.vul,J:st rmt:it 1a ~~·~1 

l r t ,; ·, k ~"' :1 L<~_ni ~ ·;:~1cb··:o; oz.:1poi oclAs r~lir:r~o::: csökkenő i.tri.nyzr~tri 1~er;döbbc11t~,:O:~,;.i 
f~iJ:lnuk i;~:-.,:r'int a l:.\:lltüntú~vc: ' ·'-~'::l 

1:;J·1p~;;;iil1.:t,~~;bc11 lc·e,ioblJ :l r.10r1 ,Jé'.n~s .•. 24„7-r~l,lcr-:ros~>z:i.bll n vrlli iq,(~nJ,_ 11 
)i-:l:-.1('7.,!sbun. " ll. s!rboc:11rli ,jtírlÍ.~J 12,4-c!, " ctz a~o~Ji. 15.€:·,~·l 
T: r :. :;:~:~prn·odr·[;bC!n ' a ." " 10. 8--::il, " a. vnli l'S ":.':':;;,1 

. szfühérváil 6, 5·«: '-! 
C1· r::>t;Tr.<iiw.liilo~;:1:ib'Ul" n r.: ll. " 12,6-e.l, " a vitli J.4,6 .. ü.~' 

E.L~:::ol:lotit ·- s:~ilmso1ok,amolyek ok~inok fcldc1iténérc és :r.r.i;-';·.;;~1· 
:::lint('ti°:::1:1l! mindc11i í!l kc:!.l kö:retnünk,lce.~"Jnck azok l:l"l7.dtt~n1;ilik,túr::addd1~;:; 

Jl"~f:'ní.lC·n:ootl (iJ„,tkö1iilmón;vek V)1;v 12r~.vebi;k,Jól k.,>pzr:'tt,hiva.túsn m3gasla.t:in élt;:." 
:.-::-:oci1ílis.fé1zéLkcl fi.th:itott r:c:;nzs{>t'.ii!r,vi szcm-il.vzet 1tdcllí::: in soknt tehet 1 ~.f.! ;::.J 
:'.'. -1;.~:tr:i,<sz,ctf•o r.;:>:.!p.:irodé.ot 1:6to5r;tclentll irn.:--i.vitú eikölcstclcu és fn.junkat va •. :·,( 
".·.::.;1. ·"'':::tct<i. t6rr;ad:ilmi folforr~:.it /;_~ykét/,hc·1yos ::.;oci:ilis 6:i népccészo~i;üg)'~ ~.·.~.'.l 
] it.:i:~:~-~·l mc:,;v~Jtoztnt,ju!:, ·,:: 

L' v:h 11H~l'.,V!.' ki:iz1,,-<éozr.61"Ü;;yi .:n:olr2.!nt.:í.'!_ ,ju1it1s 1 r;';t~ u !::.}.it, <'·!" 
ti:1zl:if''o1vo:i r:irr!n.v~tottn. u jrlrtl~<ok ~1.ki.r,tir,7,ti orvoJ:;:-ii11nk /5/a scr,-its6r,·'.,;·!,,;j 
A k.ü:::1r'i::i 8:.; kihorvosok :J7.Úíl!'.l ÖS::lZ'.locn tJ9/2,J-25/,n nmrri:norvoook~ 61 YOlt A ij~.;~~ 
e.; IH» hé'!Ja.'\ •'lhal!; lov:1::ilicrénvi köz::;é1(i 01\:oi1 h1:lyí1H.k bctölt62<.' iróiti lhi!i'.} 
r.1„:; 1;'.-tclt\~k„};x,lln1niwr Istv:í.nnrik l\(•mcsnk n kö7-q~6szsr;;•ür~ynok. it:cn Brt•~l:u; ilt.:iM 
kii:;!.1·~rctc.'l 1;~rnl:::í.S1it ve::;ztettiik el, dc cr:y o]ynn erryént i.'l,al:i a ff"f{{•vit( 1fo·\.::4 
hiv'1t;ilo::; 01v·.)~ sc;koldnlu,f1Ílu:;s:'ie"os tccndóin kivül,1~r;yikc volt vGrLJCg"Jén.\ lc:;:t 
kc:J )'.; tcvékcn:v archcolol;u~ainnk„ .:':':.~ 

A r:YÓf:'.'.i'3Z'.)rtrí.rnl:: ~zlÍ.::1a 45 volt; 33 ::;zc11•i.l;:.,jofiU, 3 rcdljoGU,} !!.·.·~ 
ók ('n 6 kózi!.:-:vó/?,v-Zzert-6.".r~AZ--~l!ilul~ (.Sztcndúbcn G·h:!.on;vbc.n rí.llittatott fcl·,Jy:~;1 
sz•.2tr.r. A vií,.-.;zctt [':yór;yszcrtár vizsr,úlatok sor::in ös:izeson 26 észlc:lt.cttitt f.H-:-<·~ 
!i}'Ok .-js 1~nluszt:i:iok, Vnli:imcr.n}'i ollen elj1~r~s in<littntott a 260, 520/1934,B,~M.';:-~ 
rondf'l•~t a1o.JJ.Jt-'.tl,A vi.zs1pilo.tok mq~cill~pit;Jtt:tk,hogy ncr~ rgy r:yür,yazczttr rll1-~·':! 
:f;cJlr.ott :iuJ.:,'o:l ld.fOl}"Úsokat tc!'!li &lhr!n:yogolt31ir.uk riültt,llc::i csJ1p6n a gi:zdasici.J 
v;íls:í1_~ kövctkc1,tében 1 han~::i ;:zért is,ncrt fol.~zcrel<'.isc for,;vat6kos é:. vez(;tÓ:•• '.-,\; 
!l~r:! i\11t hiv•tttí1Í:! mnr,anl:it;in,.A m ki:t .. tiszttfóo1vo!J "l'<'.l!;mi:n,ye :1zGrint,az öss~ü'j 
k' r;1~i ;i ~t'.11~· dk fic;yc~ le mli evet e lável, a:-: éle tk 1!pt e lGn f.YÓf;~· ~z1c J' t :\rí!k s -zám:J. viin.'l~!.Y"~~.:. ..-: 
teJ·iilr;t~n lq:<'lliíltb l\{;gvro ttla::tő.,E:z a 1:1cr:1alc-pit:íz mcirfontolanrl.ó eni;tlc~cs aj1~~~ 
r.:t<:r:~·s~!Jl'trh cnr;edf:l;v<.'7...S:wk kéx·clr:icinek 11:: r.lbir:'illiwinál. . ''.-, 

!iz eddif':' bcci;ko:rntt VC'/~yviz:;~,il:tti erodm'5nyck n 25 i:;l(5gyG::~rl!r, ~ 
bril V!l'\.t ü:-;::;z, ~"'ll 99 1:1intá:ru vonntkozóim n J:övctkc::ó cl'e:dm5n,vt adtrUo ~ 

17 t;y!Í(~ys~<-'Ité.rinil 62 ~ilntu kifcr,-'1otal·1n volt, . „.· -. 
8 G:i''Ó{cyszcrtt1llól 37 minta közül 13 n<-'r.1 fC'lelt milc e. kövotGl~ .: ~ 

' ' rn:1n C'knck 

12. számú ábra Alispáni jelentés részlete 



- 42 -

c./ Székesfehérvárt 

A város ugyan csaknem teljesen lerombolt állapotban 

volt a török kiüzése után, de a legelső nyilván

tartásban - Regestrum C~vitatis Albae Regalis 1688/89 

- már szerepel a 46 és 93 számú ház tulajdonosaként 

Sartory János gyógyszerész - pharmacopeus Papensis -

a 46 számú ház pedig - pro apotheca - gyógyszertár

ként szolgál. Miután az irodalomban elsősorban a 

gyógyszerészi almanachok, vagy naptárak adatai után, 

sokszor az első fehérvári gyógyszertár alapítási éve

ként 1743 szerepel, fontosnak tartottam ezeket az 

adatokat már itt is rögzíteni, noha a fehérvári 

gyógyszertárakról a későbbiekben még többször lesz 

szó. /Jl/ /32/ /81/ /82 / /"83/ /84_/ /85 / /86 / 

;·~7/ /88 / /89 / /90 / 

1702-1703-ban bontották le a várfalakat, közlekedési 

és ellenőrzési szerepe volt. 1710-ben himlő járvány 

söpört végig a városon. Ezért kimondatta a városi 

tanács, hogy kötelező seborvost alkalmazni, 

továbbá köztisztasági rendeletet hoztak. 

1715-ben az épitésrendészetet is szabályozták. Egy 

évvel később városi b~bát vettek fel. 

1725-ben kezdik meg a kórház építését. Két évvel ké-

sőbb kö~-kütat fúratnak. 1728-tól rendszeresen el-
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len6rzik a gyógyszertdrat, majd új városfalakat húz-

nak fel. !9 / /31/ 

1736-ban rendeletet hoznak, hogy gyógyszereket csak 

Mehler gyógyszerésznél lehet beszerezni, határozottan 

13. szdmú ábra A jezsuita 

patika alapitólevele 

tiltják a kuruzslást és a házalást gyógyitó szerek-

kel. Három évvel kés6bb pestis dUh~ng a városban, e

zért járványkórházat ~llitanak fel, szigorúan védik 

a k~zkút vizének tisztaságát. A gyógyszertárat 

1745-ben a jezsuiták veszik meg, akik HUll Mátyás 
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atyát nevezik ki gyógyszerésznek. Alapitó okiratát 

lásd a 13. számú ábrán a L/!,. oldalon. Egy évvel ké-

sóbb állandó városi orvost alkalmaznak. 

A köztisztaság szabályozása ellenére a tiszta-

sággal gondok vannak, ezért a rendelet megszegőit_ 

szigorúan büntetik. 1772-tól második _ orvost 

is vesznek fel. Miután a jezsuita rendet betiltották, 

a patikát a pálosok viszik tovább/ .... 

de ők is Hüll atyát alkalmazzák. 

1776-ban új kórházat épit a város. Négy évvel később 

részletesen szabályozzák az orvosi és gyógyszerészi 

munkát. Foglalkoznak a járványügyi szabályokkal, ne-

mi betegségekkel, veszettséggel. Előirják a recept-

könyvet, gyógyszertár ellenőrzéseket, amit a megyei 

orvos lát el vizitáció formájában. /9 / /31/ /81/ 

/83./ /84"/ / 90/ 

1786-ban kezdődik meg a harc a második gyógyszertár 

alapitásának jogáért. A jezsuiták már annak idején 

azzal a feltétellel vették meg a patikát, hogy má-

sik nem nyitható a városban. Erre hivatkozva a tu-

lajdonos hosszú ideig megakadályozza a másodikat. 

Igy az csak 1797-ben nyilik meg. 1795-től 1805-ig 

Kitaibel Pál ellenőrzi a gyógyszertárakat Fehérvárt. 

/31/ /s3 I /84 :/ 

1806-ban a tanács ismét kényszerül foglalkozni a ne-
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mi betegségek rendszabályaival, mivel azok nagyon 

terjednek, három évvel kés6bb febris nervosa járvány 

uralkodik a városban. 1810-ben Say József megnyitja 

14. számú ábra: Berendezés a Fekete Sas gyógy-

szertárban a XVIII. században 

a harmadik patikát. 1839-ben gyógyszerész egyesület 

alakul. Három évvel kés6bb, mivel egyik patika se 

hajlandó áttelepLllni a fels6 városba engedélyt adnak 

Grohmann Zsigmondnak a negyedikra, azt azomban már 

csak Schönwizner tudja megnyitni 1842-ben. /31/ 

Székesfehérvárnak 1865-ben 22 765 lakosa, négy gyógy

szertára volt, 12 orvos további 10 sebész és 21 bába 

müködött. 1874-ben pedig 24 424 lakos, öt gyógyszer

tár, 15 orvos, 10 sebész, 22 bába. A város lakóinak 

korfája egészséges piramishoz hasonló. A sorozások a 

lakosságot alkalmasnak találják. A népszaporulat a 
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katolikusoknál a legnagyobb, akik egyben a város la

kóinak többségét alkotják. /9/ /14/ /15/ /91/ 

A század végén Fehérvárt még egy gyógyszertárat ala

pitanak 1892-ben. 

Tisztasági fürdő és új kórház épül. A világháborúig 

egyenletes fejlődés tapasztalható a közegészségügyi 

viszonyokban ia. Nő az orvosok, ápolók, szülésznők 

száma. Az 1872-es kolera járvány után további nem lép 

fel a háborúig. A közegészségügy örvendetes javulásá

nak elsődleges oka a lakásállomány minőségi változása, 

ami a milleneumi évek következménye. A háború alatt 

az orvosok jórésze bevonult, az állandóan romló élel

mezés következtében leromlott a lakosság állapota, 

igy az influenza járvány sajnos sok áldozatot köve

telt. A forradalmakat leverni segitő román hadsereg 

garázdálkodásának az egészségügyi intézmények - kór

ház, gyógyszertárak, rendelők - berendezéseinek jóré

sze is áldozatul esik. /20/ /77/ /86/ /92/ 

1922-ben két újabb gyógyszertár nyilott. A város 

nyolc gyógyszertára az emelkedő lakosság következté

ben mind meg tudott élni. A kórház felszerelését fo

lyamatosan korszerüsitették. A városban 1938-ban 13 

orvosi körzet müködik éi közel száz orvos dolgozik 

azokban, illetve a kórházban és más rendelőkben. 

Az 1832-ben fúrt artézi kút vizének gyógyitó hatá-
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sat 100 évvel kés6bb fedezik fel. /24/ /34/ /76/ /92/ 

A masodik vilaghaború alatt a teljes egészségügyi 

felszerelés és épületek a harcok aldozataul estek. 

A varos 1945-ben mindent el6r61 kezdhetett. Ennek 

ellenére a kórhaz felépült és újból megnyílt, a 

gyógyszertarak néhany hónapon belül újra müködtek, 

bar gyógyszerhiannyal küzdöttek .. Az elköltözött la

kossag visszajött, s a varos gyors fejl6désnek in

dult. /6/ /92/ 
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2. A gyógyszer•~zet kialakulása és fejl6dése • 

Gyógyszertárak létesitésére ott van mód és szükség, 

ahol erre igény van. Az igény függ az adott hely e-

gészségügyi viszonyaitól, a betegek számátdl, ~ be

tegségé15· olőfordulásától és van-e letelepedett orvos,s 

az mivel ki~án gyógyitani. Az igény az anyagi javak függvé

nye is.Beteget az orvos pénzért gyógyitja. Igy orvos 
\ 

ott van, ahol a fizetőképes kereslet alapján meg tud 

élni. Ugyanez vonatkozik a gyógyszerigényre és az azt 

kiszolgáló gyógyszertárra. 

Megállapithatjuk tehát, hogy gyógyszertárra ott van 

lehetőség, ahol a gazdasági viszonyok azt megengedik. 

Végeredményben ez az elsődleges feltétel hisz ez 

szabja meg az igényt az orvosi ellátásra is. Gyógy-

szertárak ott keletkeznek, ahol kellő számú népesség 

él, s ahol erre a gazdasági fejlettség révén megvan 

az anyagi erő„ 

Az adott korban - XVII. század vége, XVIII. század -

a városok és mezővárosok rendelkeznek 

- kellő számú lakossággal. Az igényt természete-

sen növeli a vándornépesség, igy az esetlegesen ott 

állomásozó katonaság,a vásárok, kereskedések vendégei. 

Nagy valószinüséggel tehát az első gyógyszertárak a 

városokban és vásárhelyeken, nagyobb katonai egysé-

gek szállásterületén alakultak ki. 
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a./ A gyógyszerészet megjelenése 

Székesfehérvár, bár a felszabaditási harcok következté

ben romos volt, a kor viszonyai között mégis nagyobb 

helynek számitott. A török alatt ugyancsak jelent6s 

város. Igy a felszabadulás után azonnal, már az els6 

összeiráskor, találunk benne gyógyszerészt, s ennek 

olyan házát, amit gyógyszertári célra használt. 

Az irodalmi adatok ugyan ellentmondóak, de a levéltári 

források egyértelmüek, hisz nemcsak a gyógyszertár té

nye, hanem a benne dolgozók és tulajdonosok sora is 

megállapitható. Sartory után Seitz János és 1706-tól 

Mallath Ferenc, akit városi szenátornak többször is 

megválasztanak. A gyógyszerészeket majd Fehérvár gyógy

szertárai kapcsán adom meg, 

A félreértésekre okot adó jezsuita patikára kell még 

visszatérni: 1743 "Post mortem viduae Apothecariae 

empta sit Apotheca pro 1200 Fl cum privilegio ut sit 

sola et sine omni onere civili in perpetuum.'' Ez adó

mentességet és egyedüliséget, azaz kizárólagosságot 

jelentett Fehérvár területén, de azt is, hogy már lé

tez6 patikát vettek meg. 1774-ben a jezsuiták betiltá

sakor Walter Ferenc szerii meg árverésen a pálosoktól. 

Wagner Ignác, majd Schwachhoffer Ignác, utána Agnelli 
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István nyitnának másik patikát, de a fenti jog miatt 

nem sikerül. Végül 1797-ben Ruprecht János megkapja 

fellebbezése után - ''Et hinc monopolista cum iniuria 

publici vitatur" - a Helytartó Tanács engedélyét má

sodik patika nyitására. Walter Ferenc a következ6 év

ben el is adja bánatában a magáét Höflich Imrének. 

/31/ /81/ /83 / /84 / / 89/ /90 ./ 

A megyében Mórott alapitott a kapucinus rend gyógy

szertárat 1741-

ben. Mór gyalog

ság állomáshelye 

volt, valamint é

lénk forgalmú me

z6város. Piacok, 

vásárok a vándor

népesség számát 

jelent6sen emel

ték. Mór lakossá

ga a II. József 

által elrendelt 

népszámláláskor 

4166 f6 volt .. 15. számú ábra: Officinai bútorok 

a XVIII. századból (Fekete Sas 

patikamúzeum) 

A patika kés6bb uradalmi gyógyszertárként müködött. 
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1853-ban ment át világi tulajdonba, bér még akkor 

is a malom épUletében foglalt helyet. Megjegyzend6, 

hogy ugyanazok a gondok merillnek fel majd Mórott, a-

mikor a második patikát akarják alapitani, mint Fe-

hérvárt voltak. /7/ /10/ 

A gyógyszerészet, tehát Fejér megyében Székesfe-

hérvárt is megjelent 1688-ban, illetve 1741-ben. 

A fejl6dés általánosságban a XIX. században indul 

meg. 
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b./ A gyógyszertdri hdlózat fejl6dése 

A XIX. szdzadi fejl6dés az anyagi viszonyokat oly 

mértékben javitotta, hogy a gyógyszertdrak alapitd-

sdnak egymdsutdnja is gyorsabb lesz .. Mig az els6 fe-

hérvdri és móri gyógyszertdr alapitdsa között 53 év, 

aztdn a móri és a mdsodik fehérvdri között 56 év, 

addig a mdsodik és harmadik fehérvdri között csupdn 

13, a harmadik fehérvdri és az adonyi között 9 év 

telik csak el. Ez komoly felgyorsuldst jelent. 

A XIX. szdzadban tehdt egymds utdn alakulnak a gyógy

szertdrak. 1810-ben Fehérvdrt, 1819-ben Adonyban, 

1821-ben Csdkvdrott, 1830-ban Martonvdsdrt, Lovas-

berényben, 1835-ben Cecén, 1842-ben ismét Fehérvdrt, 

1850-ben Bicskén nyit Ujabb patika. Ha megfigyeljUk 

a területi elosztdst, ldthatjuk, hogy a megyeszékhe-

lyen kivUl - ahol mdr 4 van - fejl6dő mezővdrosokban 

alakultak. Mór, Bicske, Adony, Csdkvdr, Martonvdsdr, 

Lovasberény, Cece. MindegyikUk lakósszdma hdromezer 

körüli, mindegyikUkben jelentős szdmú zsidó lakik, s 

valamennyi utak mellett, azok taldlkoz~sdndl fontos 

vdsdrhelyen fekszik. /10/ /31/ /85 / /86 ! /93 / 

Az 1850-es bicskei alapitds utdn újabb 12 évnek kell 

eltelnie, mig folytatódik a fejlődés. Ekkor azonban 

a ritmus meglehetősen sebesre vdlt. Egymdst érik az 
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újabb és újabb patikák. 1862 Kálóz, 1864 Dunapente

le, 1865 Sárbogárd, 1867 Ercsi, 1869 Seregélyes és 

ismét Székesfehérvár. Mig a reformkorban egy évtized

re átlagban nem egészen két patika jutott, addig ez 

az évtized hetet hozott. Természetesen nem mindig 

marad ilyen a fejlődés, de a ritmusa az el6z6höz 

képest lényegesen gyorsabb. Ha figyelmesen megvizs

gáljuk az I. táblázatot (melléklet ), akkor észre

vehetjLik, hogy a megjelenés után folyamatos fejlődés 

van 1850-ig. Ekkor egy-egy gyógyszertár alapitása kö

zött 10 évnél kevesebb idő telik el, ám 1850 és 1862 

között 12 év. A szabadságharc leveretése és az utána 

következő abszolutizmus érezteti a hatását még egy 

ennyire politikamentes dologban is. 

A kiegyezés, illetve az elnyomás enyhLilése a provi

zórium után - októberi diploma és választások - vi

szont el6segiti a fejlődést. A további negyven év a

latt 1872 és 1913 között űjabb tizenkilenc gyógyszer

tárat alapitanak, s egy-egy alapitás között soha se 

telik el 7-8 évnél több, de az átlag csak picivel 

több két évnél. /10/ /85 / /86 / /87. / /93 / /94 / 

A táblázat világos választ ad arra is, hogy az első 

világháború újabb megakasztó tényező. Itt azonban 

csak az történik, hogy egy időre kevesebb alapitás 

esik. Az abszolutizmus alatt leállt az alapitás, u-
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tána viszont váltás következett és a fejlődés fel

gyorsult. Itt viszont a fejlődés a szUnet után az e

lőző Utemben folytatódik A két világháború között 

további 14 gyógyszertár nyílt meg, s ezzel lett tel

jes a hálózat. Mig a kiegyezés előtti időben elsősor

ban a mezővárosok és vásárokat rendező települések 

jöttek szóba, addig a későbbiekben a nagyobb és köz

pontibb helyen fekvő községek. A legvégén pedig már 

csak kiegészUl a hálózat. Sürüsödik, igy egyes na

gyobb helyeken második, illetve Fehérvárt sokadik 

nyilik meg, továbbá a még hiányzó kisebb helyek -

ahol azonban a várható forgalom elegendő és bizto

sitja a megélhetést - kapnak patikát. BővUlésre 

azután már nincsen mód, mert beállott a telitett-

ség Igy a második világháború tragikus pusztulása 

után újabb patika az államositásokig - általunk tár

gyal\; időszakasz - nem nyilik, sőt egyesek megszün

nek, illetve ideiglenesen vagy végleg nem üzemelnek. 

/85 / /86 / / 92/ /95 .; 

A II. számú táblázaton (melléklet ) feltüntettem a 

gyógyszertár alapitások között eltelt időt, az év

tizedenkinti alapitások számát, illetve az átlagos 

időt az alapitások köZött, s végül a megfelelő sza

kaszokban a gyógyszertár alapítások között átlagosan 

eltelt időt. Mindezen adatok alapján az átlagokra 
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szabályosságot lehet megállapitani, azaz három sza. 

kasz emelkedik ki: megjelenés 1688-1796, lassd fej

lődés 1797-1860, gyors fejlődés 1861-1950. Ábrázolva 

a II. számd táblázatot kapjuk a III. számdt (mellék

let). 



- Sti -

c./ A gyógyszertári hálózat terUleti eloszlása 

A mellékelt térképen - 5. számú (lásd: melléklet) 

jól látható, hogy az első szakaszban, azaz a gyógy

szerészet megjelenésekor Fejér megyében két városban 

Fehérvárt - szabad királyi város, ezt a privilégiumot 

a XVIII. század elején újra megerősitették - és a 

fejlődő mezővárosban Mór ott volt patika /lO / /ll / 

A második szakaszban a lassú fejlődés szakaszában 

további mezővárosokban alakultak gyógyszertárak. A 

fejlettebb északi területeken több, a délieken keve

sebb. Csákvár, Lovasberény, Martonvásár, Bicske egy

ben főúri családok székhelye volt, kastéllyal, cse

lédséggel. A megye északi része ezekkel a patikákkal 

viszonylag egyenletes háló szerint el volt látva. 

A Duna mellett helyezkedik el Adony, akkor még Duna

adonynak hivták, valamint Dunapentele. Ezen mezővá

rosok kereskedelmi jelentőségét és forgalmát a hajó

zás adta meg. Ercsiben ugyancsak volt kastély és cse

lédség. Mindkettőben laktak gazdag rác és zsidó ke

reskedők. A megye egyetlen déli patikája Cecén volt. 

Túl azon, hogy itt több középnemesi család, valamint 

elég népes zsidó kolónia lakott, fontos útak keresz

teződésében terUl el. Igy az átmenő kereskedelmi for

galma nagy és mindig az volt. A meglehetősen Uresen 
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maradt központi siksá~ kinálta a terepet a további 

fejlődéshez. /10/ /1s/ /19/ / 85/ / 86 1 /87 I I 93/ 

/94 / 

A teljes hálózat kialakulása után nagyjából arányo

san oszlottak meg a patikák. Ott, ahol megszakad a 

szabályosság, ott vagy nagyobb népsürüség van, mint 

például a Budapesthez közelebb eső részen, illetve 

Székesfehérvár közelében, vagy szomszéd községben a

lapitott fiókgyógyszertárról van szó. Ilyenek Kis

láng Kálóz, később Nagyláng - idővel Soponyával egy

beépült, s ma már annak is nevezik - fiókja, Sárke

resztúr Aba fiókja, Tárnok Sóskút fiókja,Sárszent

~ih,ly Nádasladány fiókja. 

Természetesen az 

is megtörténik, hogy az eredetileg fióknak alapitott 

patika később önállóvá válik, ha a népsürüség és a 

gazdasági viszonyok azt megengedik. Igy történt Al

csút, Érd, Kápolnásnyék, Etyek, Sárosd, Sóskút esetében. 

Isztimér rendhagyó abban az értelemben, hogy Bodajk 

fiókjaként nyilt meg 1894-ben, de 1915-ben megszünt. 

Igy jóllehet akkor Alapon új patika kezd müködni, a 

gyógyszertárak száma mégsem emelkedik, mivel az isz

timéri bezár. Csórott - 1923-ban alapitott patika 

1930-ban átköltözik Iszkaszentgyörgyre. /93 / /94 _/ 

A nagyobb helyek, és forgalom lehetővé tette, hogy 



egy-egy településen több gyógyszertdr mUködjék. Igy 

Székesfehérvdrt a vizsgdlt időszakban nyolc, Mórott, 

Bicskén, Ercsiben és Sdrbogdrdon kettő-kettő alakult 

ki. Az alapitdst szabdlyoztdk, dm ez nem jelentette, 

hogy minden simdn zajlott. Az új gyógyszertdrak meg

nyitdsa ellen a szomszédos patikdk tulajdonosai min

den lehetőt megtettek. Az engedélyt pedig csak akkor 

lehetett kiadni, ha a szomszédok megélhetését az nem 

veszélyeztette. Mdsrészt egyes esetekben szabdlyta

lansdgok fordultak elő főispdni protekció révén, a

mint mér említettem a történeti résznél. /41/ / 96/ 

/97 ! /98 ! 

A területi elhelyezést időnkint befolydsolta a köz

ponti akarat. Fehérvdrt, miutdn a felsővdrosban nem volt 

hajlandó egyÍk mér müködő sem dttelepUlni, engedélyez

ték egy negyedik alapitdsdt. Természetesen a vdros 

későbbi fejlődésével ez a pillanatnyi ardnytalan-

sdg aztán megszUnik. Székesfehérvdr térképén jelöl-

tem a patikdk elhelyezkedését. Jól létszik, hogy a 

belvárosban sUrUbben vannak, de aranyosan mindenütt 

taldlhatók a külső kerületekben. /31 1 Ldsd 6. szdmú 

térkép (mellékletben). 

Sdrbogdrdon a két gyó~yszertdr értelemszerUen a meg

nyúlt főutca megfelelő helyein található. A város 

végeredményben úgy nőtt össze még a múlt szdzadban 
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Bogárdból és Tinódból, majd e század elején Töbör

zsökből és Körtvélyesből, s a század közepén Sár

szentmiklósból. Lásd a 7. számú térképet (mellék

i~~b~n). 

Mórott és Ercsiben a városok közepén egymáshoz vi

szonylag közel, ott települtek, ahol a fizetőképes 

kereslettel - gazdagabbakkal - találkozhattak. Lásd 

a 8. számú térkép (melléklet) 

térkép (melléklet). 

illetve a 9. számú 

Természetesen az orvosok is inkább ide tömörültek. 

Ez a helyzet hasonlit a Tolna megyei Szekszárd, Du

naföldvár, vagy Paks akkori viszonyaihoz, ahogy azt 

Dr. Szőcsényi Julianna értekezésében megirta. 

/10/ /18/ / 62/ /94/ 

Bicske annyiban tér el a többitől, hogy ott a város 

hirtelen növekedése adta az ösztönzést a viszonylag 

késői második alapitásnak. Igy a két gyógyszertár 

messzebb is került 

térkép (melléklet) 

egymástól. Lásd a 10. számú 

Bicske robbanásszerü növekedé-

sét, de Sárbogárd fejlődésének felgyorsulását, továb

bá Pusztaszabolcs kiemelkedését és még sorolhatnánk 

a példákat, a vasút múlt századi épitése és fejlődé

se okozta. A térképre-tekintve Pusztaszabolcs, Sá

rosd, Sárbogárd, Vértesacsa, Bodajk, Iszkaszentgyörgy 

köszönhették patikájukat hasonló oknak. Gárdony és 
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Tárnok már a mai id6k megváltozott igényeit jelzik. 

Ezek ugyanis üdül6ik miatt n6ttek fel nagyobb, gyógy

szertárat érdeml6 helységgé / 9/ /18/ /19/ /20/' 

Az alapitás és engedélyezés hosszadalmas folyamat 

volt. Az eljárás során igyekeztek mindent tekintet-

be venni. Példaként bemutatom a Váli gyógyszertár a

lapitását megel6z6 folyamatot. 1872-ben Heiszler Gy6z6 

kérelmet ad be (egyébként 6 a lovasberényi patika 

bérl6je). Martonvásári patika tulajdonosa Prohászka 

Róza, valamint Bicskéé Turner Ignác nyilatkozik, hogy 

megélhetésüket és forgalmukat veszélyeztetné az ala

pitandó gyógyszertár. Az érintett helységek Vértesa

csa, Vereb, Pázmánd, Kajászószentpéter el6ljáróságai 

támogató nyilatkozatot adnak, lásd 16. számú ábra a 

61 '. oldalon - , mellékelnek hozzá térképet, ami fel

tünteti a kHrnyez6 helységek távolságát. Lásd 11. 

számú térkép (melléklet). Vál kHzség folyamodik 

gyógyszertár felállitása ügyében. Rozgonyi szolgabi

ró felterjeszti az Hsszes iratokat a mellékletekkel 

az alispánnak. A megyei kHzgyUlés javasolta, igy az 

a tisztif6orvos véleményével együtt ment fel a mi

nisztériumba. Zeyk Károly államtitkár megadja az en

gedélyt és kiiratja a 'pályázatot .. A pályázat eredmé

nyér61 a tisztif6orvos számol be. Zeyk Károly meg

adja az engedélytca tulajdonosnak. 



61 

\ \. ( 

) /! 
_// l 

! 

16. számú ábra A szomszédos községek nyi-

latkozata 



- 62 - -

A többi pályázatok teljesen hasonlóan mennek végbe. 

Az érintett helységek vezetőinek kérelmén kivül ko

moly súllyal esett latba a főispán elgondolása, a 

megyei közgyülés támogatása és a tisztifőorvos vé

leménye. Az eredmény azonban nem mindig volt pozi

tiv, számos esetben nem engedélyezték az alapitást. 

Ilyenkor az indoklás rendszerint a környezők megél

hetésének romlása, vagy a közeli és könnyen elérhe

tő másik patika (pl .. Bicske II. 1898). A vagyoni 

helyzetet pedig az érintett gyógyszertárak ötéves 

forgalmi adataival támasztották alá. Ilyen iratot 

láthatunk Mór részletezésénéll~2. oldalon. A helyzet 

itt annyival volt bonyolultabb, hogy a városban volt 

már gyógyszertár, továbbá a városi előljáróság elle

nezte második megnyitását. /100/ /101/, 
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d./ Fejér megye gyógyszertári hálózatának összev@tése 

Tolna, Veszprém és Baranyáéval 

Minden olyan doktori értekezés, amely megyei gyógy

szertári hálózat kialakulását és fejlődését tárgyal

ja, saját területét összehasonlitja szomszédosokkal. 

E munka során természetesen a gyógyszerészi almana

chok, naptárak, évkönyvek adataira hagyatkozik. A 

későbbiekben aztán kénytelen megállapitani, hogy a

datainak saját tárgyára vonatkozó részében vaskos 

pontatlanságok vannak. Az érintett megye vonatkozá

sában ezeket levéltári és más adatok alapján javit

ja, de sem ideje, sem ereje nem marad arra, hogy a 

szomszéd megyék hasonló tévedéseit orvosolja. Hang

súlyozva, hogy a téves irodalmi adatokat a részle

tes tárgyalásban adom meg az egyes gyógyszertárak

nál, már itt össze kell foglalni azokat. 

Jankó-Szabó Sándorné dr. Kiss Leóna Veszprém megye 

gyógyszertári hálózatáról irta doktori értekezését. 

A megyét Fejér és Bács-Kiskun megyével vetette ösz

sze. Munkájában Fejér megyét illetően a következő 

tévedések találhatók: 

Székesfehérvár I. számú gyógyszertárának alapitását 

1743-ra datálja, az viszont helyesen 1688, ahogy 

fentebb már emlitettem. Székesfehérvár II. számú 
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patikája 1797-ben nyilt meg és nem 1784-ben, ahogy 

Jankó-Szabóné emliti. A harmadik és negyedik gyógy

szertárat egyes évkönyvek alapján 1834, vagy 35-re 

teszi, ~mez jóval korábban 1810-ben nyilt meg. Gya

nithatta, hogy itt valami tévedés lehet, mert 1806-

ra datálta a harmadikat és 1834-re a negyediket. He

lyesen ezen utóbbi 1842. 

További hibák még: Táblázatából és felsorolásából 

hiányzik Isztimér. Ez a fiókgyógyszertár 1894-t61 

1915-ig állott fenn. Téves az 1907-es nagylángi pa

tika megnyitás után 1908-ra tenni a soponyait. Ez 

ugyanis ugyanaz a gyógyszertár. Nagyláng egyesült 

Soponyával, s a harmincas évekt61 ezen a néven sze

repel a hivatalos iratokban is. 1908-ban nem volt 

Fejér megyében új patika nyitás. Téves Sárszentmi

hály adata, mivel 1923-ban engedélyezték és a pá

lyázatot megnyerte Medzybrodszky Ignác. Ö azonban 

1927-ben jogáról lemondott anélkül, hogy megnyitot

ta volna, igy ott Nádasladány fiókja nyilt meg az 

emlitett id6pontban. Érd és Kápolnásnyék 1874-ben 

nyiltak meg, az els6 Ercsi, a második Martonvásár 

fiókjaként. Munkájában mindkett6 id6pontját az ön

állósulás idejére tesii. 

Évkönyvekben további pontatlanságok Bicske alapi

tása 1850 és nem 1857, Ercsié 1862 és nem 1867, Er-
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csi II. helyesen 1935. Végezetül egyes évkönyvekben 

az 1929-ben alapitott Sérbogérd II. Sérszentmiklós 

néven szerepel. Ennek ma nincs jelent6sége, hiszen 

a két község egyesült és Sérbogérd varos részei, de 

az alapitéskor a hatéron lév6 rész Sérbogérd volt. 

/3 / /10/ /18/ /19/ /31/ /83 / /84 / /85 / /86 / 

/87 / /94 ./ /95 / 

E talén kicsit hosszúra sikeredett el6zetes megjegy

zések utén még egy tovébbi tévedésre hivném fel a 

figyelmet Jankó-Szabóné emlitett munkéjéban félre

érthetően sorolja fel Fejér megye azon helységeit, 

ahol több patika müködik, igy Székesfehér0érott a tér

gyal t időszakban 8 és Ercsin, .Móron túl kettő van 

Bicskén és Sérbogérdon is. (Ha az 1929-est Sérszent

miklósiként jegyezné az utóbbi érthető volna, de ő 

egyébként helyesen - Sérbogérdra teszi.) /102/ 

Nem tesz különbséget Csór és Isz~asze~tgyörgy között. 

1923-ban Csórott alapitott patikét Mértonffy Séndor, 

amit 1930-ban Czollner Lészló költöztet ét Iszka

szentgyörgyre. Igaz ezt téblézatban jelölni nBm le

het, hisz ugyanarról van szó. /85;/ / 86/ / 87/ 

/103/ /104/ 

A IV. téblézaton (·melléklet_) a négy megye gyógy

szertérainak alapitési idejét hasonlitottam össze. 

Tovébbi adatok nem fértek el, de nincs is szükség 
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rájuk, hiszen Fejér megyében az uradalmi és szerze

tes jogú gyógyszertárak már régen polgáriak lettek. 

Hat ~eáljogú volt a megyében és ebből három 

Fehérvárt. 

A táblázat adatait kiértékelendő azokat az V. számú 

táblázaton ( melléklet) ábrázoltam. Itt nem tettem 

különbséget sem Baranya, sem Fejér megyében a terü

letükön lévő szabad királyi városok és a környező 

megyék között, azokat együtt ábrázoltam. Ennek egye

nes következménye, hogy ez a két megye igy lényege

sen több gyógyszertárral rendelkezik, s a gyógysze-

részet is "sokkal , hamarabb jelent meg, mint a má-

sik két megyében, ahol csak mező- és rendezett taná

csú városok vannak. 

A két szabad királyi város gyorsabb fejlődését nem 

számitva, illetve a táblázatból kivéve készitettem 

el a VI. táblázatot (melléklet),. Ebben a négy me

gye Pécs és Székesfehérvár torzitó hatása nélkül 

szerepel. Összehasonlitva a két táblázatot, azonnal 

kiderül, hogy Fejér megye még igy is mind a megjele-

nést, mind a fejlődést illetően az első. 

Ám Baranya megye - jóllehet több várossal rendelke

zik - az utolsó helyré kerül. 

A két táblázatot elemezve megállapitható, hogy a 

gyógyszerészet megjelenését az eddigi feldolgozások 
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teljes joggal tették 1800 körUli évekig terjedő id6-

re, bár némi eltérés adódott. Igy a két szabad kirá-

lyi városban az már az ezerhatszázas évek végén meg-

jelent. A három rendezett tanácsú városban pedig az 

ezerhétszázas évek közepén. 

A fejl6dő mezővárosok az ezerhétszázas évek végén 

indulnak meg. Baranya megye, részben talán az apró-

falvas telepUlésszerkezet miatt, vagy mert a török 

határhoz a legközelebb esett, lényegesen lassabban 

fejlődik. Igy még Mohácson is csak a XIX. században 

keletkezik gyógyszertár, holott az rendezett tanácsú 

város. Baranya többi mezővárosa viszont a szabály-

szerUségnek megfelelően jelentkezik. 

A gyógyszerészet megjelenésének megállapitása tehát 

egyértelmU annak ellenére, hogy mind Fejér, mind 

Baranya, mind Tolna esetében ennek befejezését né-

hány évvel előbbre lehetne tenni. Igy Fejérben és 

Tolnában öt, Baranyában hét, vagy tiz évvel. Veszp-

rémben ilyen kUlönbség nincsen, mert ott a két vá-

ros fejlődése ennél lényegesen gyorsabb lévén, már 

1760-ban három gyógyszertár van. Ha a szakaszt 

három létéhez kötjUk, akkor viszont helyes 
-

az 1000. évvel kezdeni a lassú fejlődés szakaszát. 

TerUletileg Veszprém és Tolna megyében három, Fe-

jérben kettő és Baranyában egy helységben jelent 
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meg a gyógyszerészet ebben a szakaszban. 

Nehezebb kérdés a második szakasz tagolódása, azaz 

meddig tart a lassd fejlődés. A többi megyeir61 szó

ló feldolgozások ezt 1870-ig számitják Amennyiben 

az V. és \I. táblázatot figyelmesen megvizsgáljuk, 

akkor világossá válik, hogy amint már régebben je

leztem Fejér megyében, Tolna megyében, sőt Veszprém 

megyében egyértelmUen 1860 után gyorsul fel a fejlő

dés Baranya megye esetében ez nem világos, mert a

kár Péccsel egyUtt nézzUk (V. számd táblázat) - igy 

valami kicsi fejlődés van 60 és 70 között is - akár 

Pécs nélkUl (VI. számú táblázat) az iv csak 1870 u

tán vált meredekebbre .. /85 ,' /86 I /87 / /105/ 

A terUleti elhelyezkedést illetően a második szakasz 

után Baranya megyében, 

egyenletesen helyezkedik el nyolc Pécsett 

további négy - Tolnában tizenegy - mindössze Dom

bóvár környéke hiányzik, 

ez csak később a vasdt épitésekor 

zárkózik fel mind lakosszámban. mind gazdas~gi fej

lődésben a többi tolnai vidékhez, akkor lesz termé

szetesen gyógyszertára is, sőt viszonylag gyorsan 

második és harmadik - kilenc egyenletesen elhelyez

kedve Veszprém terUletén. 
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Fejér megye tehát Tolnához hasonlit abban, hogy 

volt fejletlenebb, elmaradottabb területe, ahol a 

korszak végéig nem alapult gyógyszertár. 

A második szakasz időtartamának megállapitására a 

következő részben még visszatérek. A harmadik sza-

kaszt a rohamos fejlődés jellemzi, a patikák száma 

megsokszorozódik. Az ellátatlan területek, már ahol 

van ilyen, betöltődnek. Lényegében telitődik a te-

rület és 1930 után Baranya megyét nem számitva a 

fejlődés lényegében lezárul. Itt elsősorban az ap-

rófalvak miatt van szükség további bővülésre. A tel-

jes hálózat az érintett megyéket a népsürüségnek 

megfelelően teljesen behálózza. Nagyobb sürüség az 

üdülőterületeket jellemzi - például Veszprémben a 

" Balaton környékét -, s talán Pécs közvetlen környe-

zetét. A megoszlás tehát egyenletes. Az üresen ma-

radt területeken lakosság sincsen - lásd a Bakony 

területét Veszprémben, illetve Paks és Tamási körze-

tében a ritkábban lakott foltokat. Mindebben tehát, 

mivel a négy megyében közös, általános jelenséget 

láthatunk. 

A területi elhelyezkedést illetően, valamint a sürü

ség magyarázatában mái eljutottunk a következő feje-

zetünk témájához. Mielőtt azt tárgyalnánk egy mon-

datban foglaljuk össze a tapasztalatainkat. 
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l. A gyógyszerészet megjelenésének ideje a XVIII. 

század végéig tart. Jellemző, hony először a szabad 

királyi, majd a rendezett tanácsú, s végül a mező-

városokban jelenik meg. 

2. A gyógyszerészet lassú fejlődésének ideje a XIX. 

század kezdetétől 1860-ig tart. Ez nem általános 

szabály, m~rt akadnak kivételek is, igy még általá-

nosságban meg kell alapozni. A fejlődés húzóere-

je ebben az időszakban a mezővárosi és a városi fej-

16dés. A területi eloszlás pedig hálózatos, kevés 

lefedetlen terület akad. 

3. A gyógyszertári hálózat végleges kifejlődése 

1860.tól a második világháborúig tart. Egyetlen ki-

vétel az aprófalvas vidék, ahol még továbbiak is ke-

letkeznek. A területen már foghij nincs a sürüséget 

vagy a gazdasági fejlettség, vagy az üdül6vidék ha-

tározza meg .. 

Már az eddigiekben többé-kevésbé világos volt, hogy 

a népesség, a gazdasági fejlettség és a gyógyszertá-

rak kialakulása között szoros kapcsolat van. Mindez 

er6sen kihat a területi elhelyezkedésre. Most ezeket 

a felismeréseket kellene tovább pontositani. 

Ha a IV. számú táblázát (mellékletben) adatait szám-

szerüen tizéves csoportositásban összefoglaljuk, 

megkapjuk a VII számú táblázatot (mellékletben) 
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A gyógyszertárak 1950-re bekövetkezett államositása

kor ig kialakultak számát 100 %-nak véve 10 évenkint 

megadom ~z addig meglév6k %-as arányát. A VIII.táb

lázaton (mellékletben);) ugyanezt találjuk Baranya 

és Fejér megye esetében, ahol a két szabad királyi 

város adatait külön kezelve megkapjuk azok gyógy

szertárait, illetve azok %-as megoszlását tizéven

kint, valamint a két megyéét, mert a VII. számd táb

lázaton a két megye együtt szerepel a területükön 

lév6 szabad királyi városok adataival, valamint a 

másik két megyével. /62/ /85/ /86 ,/ 187! ó 

A fenti adatokat ábrázolva kapjuk a IX. és a X. szá

mú táblázatot ("mellékletben) ). Ez még jellegze

tesebben mutatja meg a fejl6dés szakaszait, mint az 

el6zőekben felvett görbék, melyek éves bontásban 

nem mutathattak olyan meredekségi különbséget, mint 

a 10 éves átlag a teljesség %-ában. 

A görbéket elemezve meger6sithetjük az eddig levont 

következtetéséket. 1800-ban többé-kevésbé azonos 

helyzetből indulva lassd fejl6dés következik. 1B60-

tól ennek üteme felgyorsul Ez különösen szemléle

tes Tolna és Fejér megyében, de még észlelhet6 Ba

ranyában is, ahol azo~ban a lendületes fejl6dés 1870-

től indul, mig Veszprémben efféle váltás 1880 után 

következik be. Veszprém fejlődése nem olyan egyen-
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letes, mint a többi megyéé, hanem ciklikusabb. Ha 

viszont a IX. és X. táblázat (~elléklet) 

görbéit szemléljUk, akkor ugyanez jelenik meg még 

erősebben, Tolna és Fejér a fejlődés élén teljesen 

szabályszerUen mutatja a fentebb leírt jelenséget, 

Baranya és Veszprém kissé elhúzódva követi őket. 

Az egyes korszakokban jellemző lehet még, hogy ki 

áll a fejlődés élén A reformkortól egyértelmUen 

vezet az időszak végéig Tolna megye. Fejlődésének 

hajtóerejét doktori értekezésében Szőcsény Julian

na a mezővárosi fejlődésben találta meg. A görbék 

ezt teljesen alátámasztják. /106/ 

Veszprém a két fejlett városa ellenére az általános 

fejlődésben mindaddig lemaradt, mig az UdUlővidékek 

fellendUlését nem hozta a kapitalista fejlődés. 

1900-tól kezdődik a Balaton felfedezése, s ez rá

nyomja bélyegét a környékre, igya megye az élre 

tör olyannyira, hogy 1930-ra el is éri a telitett

séget. Baranya mindvégig leghátul kullog. Ennek oka 

nagyobb távolság az ország gazdasági erejének nagy 

részét összpontosító fővárostól. Rohamos fejlődése 

akkor indul meg, amikor a kapitalizmus a vasúttal 

jobban bekapcsolja az ~rszág vérkeringésébe. Pécs 

szerepe jelentős. Amig a közlekedés miatt a távol

ságok szerepe nagyobb volt Baranya csaknem teljesen 

/ 
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Pécset jelentette. Később ez mérséklődik, vizont az 

ellátatlanság szivóereje g~orsitja fel az utolsó 

szakaszban a fejlődést. A harmadikban ami-

kor a mezővárosi fejlődés már másodlagos jelentőségLi, 

Fejér átveszi a vezetést, s azt az első világháború-

ig meg is tartja. Minedennek oka a Budapesthez való 

relativ közelsége, valamint az elsőosztályú közleke-
.., / I 

dés. /6/ /44/ /62/ /85/ /86/ /87/ 
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e./ Gyógyszertári hálózat és népesség 

Az eddigiekben megalapoztam a gyógyszertári hálózat 

kialakulásának, fejlődésének szakaszolását, s annak 

időhatárát .. Mindezt négy megye adataiból építettem 

fel. Most szükséges ennek általánosabb, az ország 

egészére vonatkozó bizonyítása. 

A XI. táblázaton (~elléklet) összeállítottam a ren

delkezésre álló - meglehetősen szükös - adatokból a 

gyógyszertárak számának alakulását Magyarországon 

mégpedig mind a történelmi területen 1917-ig, mind 

a jelenlegi területen 1938-ig. Ezt egészítettem ki 

a megyéknél már alkalmazott %-os adattal, azaz tíz 

évenkint megadva a teljes szám százalékában az a

dott évben létező patikák számát. 

A XI. táblázat (melléklet) értékeinek ábrázolása a 

XII. táblázaton (melléklet) látható. Mind a gyógy

szertárak abszolut számának görbéje, mind a %-os 

megoszlás 1850 és 60 között törést mutat, s a mere

dekség 1860-tól nő. Az adatok: elégtelensége és a 

kicsi szám miatt ugyanezt a törést az első és máso

dik szakasz határán nem lehet kimutatni. Néhány 

gyógyszertár ilyesféle statisztikai vizsgálatra nem 

alkalmas hiszen ezek a törvényszerüségek csak meg

felelő számó mintánál érvényesülnek. 
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Az mindenesetre úgy tünik, hogy a második és harma-

dik szakasz között a határ nem 1860 körül mozog, a-

mit az általam összevetett négy dunántúli megye ada-

tai igazolnak. Miután az első szakasz a gyógyszeré-

szet megjelenése az adott területen, - legfeljebb 

három gyógyszertárat, bár ugyanakkor egyet is je-

lenthet - elhatárolása a második szakasztól már ne-

hezebb. 

Véleményem szerint a szakaszokat a görbe meredeksé-

gének változásán kivül a megszakitó évek száma jel-

lemzi. Ha ezt kisérelem meg ábrázolni, ahogy a XIII. 

táblázaton (melléklet) tettem, akkor látható, hogy 

az első és második között legalább 20, bár előfor-

dul 96 is!, a második és harmadik között pedig szin-

tén van tiz, esetenkint néhánnyal több, évkülönbség. 

Az ábra pedig világosan mutatja: ezek az üres évek 

összeesnek oly értelemben, hogy azok összeköthetők, 

az ábrán világosan mutatva a szakaszok tagolódását. 

Tekintetbe véve az alapitott gyógyszertárak számát 

a lefedett területek még szembetünőbben jelzik a 

szakaszok eltérését. 

A XIV. táblázat (mellékletben) számokban fejezi ki 

ugyanezt. Természetesen a világos képhez a szakaszok 

időhatárának módositását kellett elvégezni. Igy Fe-

jér megyében a gyógyszerészet megjelenéséhez szá-
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mit a székesfehérvári és móri első gyógyszertár. A

alapitásuk között 53 év telik el, s 56 év a két sza

kasz között. Baranya megyében, helyesebben Pécsett 

ez a különbség 94 év! Ám nem lenne logikus a második 

és harmadik pécsi gyógyszertárat is a gyógyszerészet 

megjelenéséhez számitani, amikor alapitásuk között 

csak két-három év van, s utána a megyében megjelenő 

is csak néhány évet várat magára. Tolna megyében az 

elhatárolódás nem ilyen világos. Az első gyógyszer

tár a szekszárdi 1767-ből való, a paksi 1787-ből és 

a dunaföldvári 1796-ból. Ha ezt a hármat számitanánk 

az első szakaszba, akkor nem lenne szakaszhatárunk. 

Igy lényegesen logikusabb az általam követett út, 

hogy a gyógyszerészet megjelenésének időszakába a 

szekszárdit számitva 1767 és 1787 között kapunk 20 

éves intervallumot. Ez egyben jól kezelhető 1785-ös 

szakaszvéget jelenti. Igy az általam tárgyalt idő-

ben a gyógyszerészet megjelenésének szakasza ponto

san 100 évet tesz ki. Miután Veszprém megye első 

három patikája 1740-1757 között keletkezett, de a 

következő már a XIX. században, igy a fentieket meg

erősiti. Eltér a többiektől annyiban, hogy már a 

megjelenés időszakába~ három gyógyszertára van. 

A második szakasz időtartama Fejér megyében 53 év, 

s ezt 12 év szünet követi. Baranyában 60 év 10 év 
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szünettel, Tolnában ez 63 és 11, mig Veszprémban 52 

és 10. A szakaszban kilenc, tiz patika alakul, kivé

ve Veszprémet, ahol csak hat. Igy meglátszik a meg

jelenésbeni különbség. Az ottani többlet itt hiányt 

hoz magával. Veszprémet nem számitva a három megyé

ben az igy megállapitott időszakasz végére egysége

sen 11-11 gyógyszertár müködik. Mindez teljesen vi

lágossá teszi, hogy az általam felvetett szakaszo

lási határ sokkal kézenfekvőbb, mint az eddig alkal

mazott volt, nem beszélve a mindenütt meglévő határ

ról. Lényegében két dolog okoz a későbbiekben némi 

bonyodalmat: a két világháború pusztitása, s az an

nak következtében lelassult fejlődés, illetve az igy 

megszünő, s a későbbiekben újra meg nem nyiló gyógy

szertárak. Ezek ábrázolása gondot jelent., 

Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy itt nincs szó 

további szakaszolásról. 

A XV. táblázat (~elléklet) amikoris bemutatja a 

jellemző számokat, vagyis az egy évre eső gyógy

szertár alapitásokat, még jobban aláhúzza az ed-

dig elmondottakat. A táblázat alsó felében a teljes 

szakaszokra számitottam ugyanezt az értéket. A nagy

ságrendek világosan érzékeltetik a szakaszok létét 

és minőségi különbségét. Az első százados nagyság

rendü, a második közel tizszerese (Veszprém kivé-
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telével), mig a harmadik további három-négyszerese. 

Az eddig látott különbséget tehát más szempontból 

megerösitve is szemlélhetjük. A több oldalról körül

járt szakaszbeosztás azt hiszem további bizonyitásra 

nem szorul. 

Gyógyszertárak ott alakulnak, ahol arra igény van. 

Az igényt pedig a népesség jelenti. Igy a társada~ 

lom fejlettségének jellemzője lehet, hogy adott te

rületen egy-egy gyógyszertárra mennyi lakos esik, 

azaz a gyógyszertári hálózat sürüsége fontos muta

tószám. Természetesen nem állandó ez, mert az idő

ben előrehaladva mind a lakosság, mind a müködö 

gyógyszertárak száma változik. 

A XVI. táblázaton ( melléRlet) összeállitottam 

a tárgyalt megyék és két szabad királyi város, vala

mint Magyarország lakos-, gógyszertár- számát és 

gyógyszertár sürüségét 1870, 1910 és 1941 évekre. 

A nagy területi változások miatt az ország lakos

sága 1910-ig a történelmi országban, 1941 helyett 

pedig 1938-ban a jelenlegi területen szerepel. 

Természetesen a gyógyszertárak számát is ennek meg

felelően adtam meg. Nem jelent lényeges eltérést, 

azaz egész kicsivel sürübb a gyógyszertárak száma 

1941-ben, mint 1938-ban. 

Baranya az egyetlen olyan megye tárgyalásomban, me-
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lyet érintett a Trianoni békeszerződés. Amikor apró

falvas jellegére hivatkoztam csak részben magyaráz

tam meg a lassd fejlődést. Végeredményben 1918-ig 

Baranya nagyobb területtel és lakosszámmal szerepel, 

ugyanakkor az ebben az időben határon tUlra került 

patikáit nem számitottam be a békeszerződést mege

lőző időkbe sem. Ez lényeges eltérést eredményez a 

gyógyszertár sürüség területén, ami egyben javitani 

kényszeriti a gazdasági fejlettségről mondottakat, 

hiszen ez a sUrUség egyben gazdasági mutató. 

Az elmondottakat szem előtt tartva vessünk egy pil

lantást a táblázatra. 1870-ben már Fehérvár eléri 

azt a sürüséget, ami máig elfogadható. Igaz nemcsak 

a saját lakosságot szolgálják ki ezek a patikák, ha

nem a környező falvakét is. Pécs ugyancsak eléri a 

mai fejlettségi szintet. A megyék, s különösen Ba

ranya - ld. a fentieket - azonban meglehetősen rit

kán vannak ellátva. 14 és 32 ezer fő körül esik egy 

gyógyszertárra. 

1910-re a fejlődés ezen jelentősen változtat. Fehér

vár és Pécs miután az ideális viszonyokat már csak

nem elérték1 nem változtak, de a megyékben a sürü

ség komolyan nőtt. Hét és tizenegy ezer fő között 

esik egy patikára. Ez a korabeli Európában nagyon 

jónak mondható adat. 
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Miután a legfejlettebb területek maradtak az or

szág részei, természetes, hogy az arány az európai 

élvonalba kerül 1941-re. Baranya ugyan ekkor ismét 

teljes területével szerepel, de ezt nem veszem fi

gyelembe ezúttal a lakosság számában sem. Az ország 

általános adata viszont 1938-ból való a mai terUlet

r61. Székesfehérvár, Pécs az eddigiekhez hasonlóan 

áll, felzárkózik hozzájuk teljes telitettséggel Fe

jér megye, s ettől alig-alig maradnak el a többiek. 

Igaz az országos átlag megközeliti az ideálisat, an

nak ellenére, hogy 38-as adat egy kicsit alatta van 

a tényleges 1941-esnek. 

A XVII. táblázat ("melléklet) bemutatja az egy 

gyógyszertárra eső lakosok számát Európa néhány or

szágában. Magyarország igy a középmez6nyben helyez

kedik el. Ennek azonban nincs túlzott jelent6sége, 

mivel ezen a szinten már nem az ellátatlanság, ha

nem az egyes országok törvényei szabják meg a pati

kák sürüségét. Vannak ugyanis országok, ahol telje

sen szabad a gyógyszertár alapitás, itt a patikák 

számát a verseny szabályozza. Vannak viszont orszá

gok melyek - igy pl. Németország, Ausztria, s hazánk 

is idetartozik - bizo~yos számú lakoshoz kötötték az 

új patika nyitás~hoz az engedéiyt. 

Magyarországon belLil, jóllehet a törvényi szabálya-
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zás itt egységes volt, elég nagy szórás tapasztalha-

tó, hiszen van olyan megye, ahol 8457 fő esik egy 

patikára, s van olyan ahol csak 5585. Fejér megye a 

maga 6377 főjével az élmezőnyben foglal helyet, a-

hogy az eddig leirt történelmi adatok alapján kö-

vetkeztethető. 

Az egyes gyógyszertárak tárgyalásának megkezdése e-

lőtt összefoglalhat0m, hogy a gyógyszertári h8ló-

zat mind a területi eloszlás, mind a lakossági i-

gényt illetően a második világháború elejére tel-

jes sürüségében kialakult. A háború következtében 

ugyan néhány részlegesen, vagy teljesen bezárt, de 

ez az összképen nem változtat. A fejlődés nem volt 

teljesen egységes, de már az első világháborút kö-

vető időkben kialakult az az állaoot, mRlyben el-

látatlan terület nem maradt. /7/ /2d//44//62/ 

; bs/ ; 86/ ; 87/ 11011 11oa/ 1109/ /110/ /11v/ 

/112/ 
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3. Gyógyszertárak kialakulása, tulajdonosa 

Itt most csak a gyógyszertárakkal kapcsolatos ada-

tokra térek ki. 

a./ Székesfehérvár 
1 

Fekete Sas 

A város első pa-

tikáját illetően 

sok ellentmondásos 

adat van, ezért 

történetét forrá-

sok megjelölésé-

vel részletesen 17. számú 2bra Patikabútor 

tár gyal'tam a XVIII. század elejéről 

Ahogy a történeti részben már jeléztem az alapitás 

pontos dátumát nem ismerjük, de a török ki~erése 

után felvett épUlet regiszterekben szerepel pa

tikus tulajdonos és p~tikának szolgáló épUlet is. 

Az 1688-ban van. Igy az alapitást joggal feltéte-

lezzUk legalább ~bben az évben. Az évkönyvek és e-
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gyes a patika múzeummal foglalkozó leirások kivéte

lével az összes többi források megegyeznek a fenti

ekben. 1701-ben gyógyszerész és tulajdonos Seits 

János. 1706-ban pedig Mallath József, akit ismétel

ten megválasztanak a városi tanács tagjának. Ez egy

ben társadalmi megbecsUlésére is utal. T6le 1717-ben 

a patikát Grimtrus József veszi meg 500 Ft-ért. Ha

lála után özvegyét61 Besenecher Sebestyén - Kállay 

szerint 1718-ban, Szabó L. szerint pedig 1720-ban -

vásárolja meg, aki ugyanabban az évben meghal, s igy 

az özvegye Kleiner Éva adja el Puell Jánosnak 800 

Ft-ért Szabó L. szerint 1720-ban, Philipp és Kállay 

adatai szerint 1727-ben. Kállay szerint 1730 és 36 

között Mehler Menyhért tulajdona, Szabó ezzel szem

ben azt állítja, hogy 1733-ban veszi meg Mehler Já

nos Puell Jánostól szintén 800 Ft-ért. Ugyancsak az 

6 adatai szerint 1746-ban Mehlerné már 1800 Ft-ért 

adja el Preind Ferencnek, akit61 a jezsuitákhoz ke

rUl. Ezzel szemben Kállay okiratokkal bizonyítja, 

hogy 1745-ben kerUl a jezsuiták tulajdonába 1200 

Ft-ért.1746-ban már HUll Mátyás atya vezeti. Ennek 

ellentmond Kovács Péter adata, aki szerint Vanossi 

Antal jezsuita el6ljár~ Maschner Jakabot kUldi a 

gyógyszertár vezetéséhez, s 6t követi 1748-ban HUll 

Mátyás atya, aki a gyógyszerészi és betegápolói te-
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end6ket a feloszlat~s után is ellátja. 1773-ban a 

jezsuiták betiltása után vagyonukat a pálosok kapták 

meg, akik a patikát 1774-ben elárverezték, igy az 

djra polgári tulajdonba kerUlt. 

1773-ban a pálosok költöztetik át a patikát a mai 

helyére, az akkorival szemben lév6 házba a Nádor 

ma Március 15.-e utcába. Nékám Lajosné szerint 

ezt Valter Ferenc teszi 1773-ban. Az viszont ellent

mond az 1774-ben történt árverezés tényének. Minden

esetre Valter Ferenc olyan joggal vettR meg, hogy Fe

hérvárt nem nyitható másik gyógyszertár. 1792-ben Ba-

kos János patikus van még ott. 1795-ben pedig 

SzUcs Károlyt alkalmazza. 1797 végén a Helytartó Ta

nács mégis engedélyezi másik nyitását. Ezért Valter 

Ferenc 1798-ban eladja Höfflich Imrének aki ugyan

csak foglalkoztatja SzUcs Károlyt ö • 1804-ben ve

szi meg, majd t6le 1811-ben Braun Ferenc. Lényegében 

1891-ig a Barun család, majd l907-t6l a Lukáts csa

lád birtokában van a gyógyszertár. 

1843-ban engedélyezik Braun Ferenc számára, hogy ki

tegye a Fejér megye Gyógyszertára táblát. Ekkor te

hát még 6 a tulajdonos. 1865-ben viszont Braun:Jó

zsef. Pontosan mikor veszi át a gyógyszertárt el6d

jét61 nem tudjuk. Ugyanigy nem tudjuk mikor adja to

vább Braun Lajosnak. 1873-ban még 6 a tulajdonos, de 
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1886-ban már Barun Lajos. A gyógyszertárat ő adja el 

Eisenbart Ágostonnak 1891-ben. Lukáts Lajos 1907-ben 

veszi meg és vezeti 1942-ben bekövetkezett haláláig. 

A tulajdonjog örökösére Lukáts Bélára száll, aki 

egyben kezeli is az államositásig. A gyógyszertár ma 

patikamúzeum az eredeti bútorzattal és felszerelés

sel. Az épUletről, berendezésről, a közbeni gyógy

szertárellenőrzésekről a későbbiekben lesz még s~ó. 

/31/ /81/ /82 //83 / /84 / /85 / /86 / /87~/ /88 / 

/ 89/ /20./ 1112/ /158/ /159/ /~60/ /161/ /162/ /163/ 

/164/ /165/ /166/ /167/ /168/ /169/ /17Q/ 

~§9Y§~_~g~gQ§_~yggy~~~~!§~ 

Az alapitásra vonatkozó adatok szintén nem egyértel

mUek. Egyes évkönyvek az alapitási kisérleteknek 

megfelelően 1783-ra teszik. Helyes viszont a Hely

tartó Tanács engedélyének - 1797 - dátumát alapul 

venni. 1783-ban Vagner Ignác, 1786-ban Schwachhof

fer Ign~c, 1792-ben Agnelli István paksi patikus ki

séreltek meg' gyógyszertár-alapitást. Ezt Valter a 

városi tanácsban még meg tudta akadályozni. Nem si

kerUlt azonban neki Ruprecht János kezdeményezését 

kivédeni. Ruprecht 1794-től kezdve folyamatosan min

den fórumot megjárva, a városi tanács ellenkezését 

legyőzve 1797-ben elérte, hogy megkapja az engedélyt. 
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Patikája 1798-ban nyilt meg a városháza épületében 

a mai Kossuth utcában Lásd 31. számú ábra. 

Gyógyszertárát maga vezeti 1815-ben bekövetke

zett haláláig. Akkor özvegye Fri t" Antal patikusra 

bizza az üzletet. 1825-ben 8rozmann Tóbiás veszi 

meg, s vezeti haláláig. 1866-ban a tulajdonos 8roz

mann Tóbiás örököse, a bérlő pedig Pfisterer Károly. 

1873-ban Brozmann Ede 

vezeti az üzletet, s tő

le 1886-ban Rieger Béla 

veszi meg. 1891-ben el

adja Czollner Vilmosnak, 

aki kezdetben maga keze-

1 i, majd 1907-ben Ács 

Albert gond~okoskodik, s 

1908-tól a vezető Czoll

ner László .. 1909-ben 

Szücs Róbert veszi meg 18· számú ábra Városháza 

és vezeti 1935-ig, amikor Gefferth Dezső tulajdonába 

kerül. 1947-ben felelős vezetője ifj. Gefferth Rezső. 

/31 / / 1i:1 ' /8 3 / .8 5 / /s 6 / /s 7 / /1 71' ! /1 7 2 / /173 / 

/174/ /175/ /176/ /177/ 

§~~~!~§~Q~§§g_~YQ9Y§~~~!§~ 

A harmadik székesfehérvári patika megnyitását ille-
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t6en ugyancsak ellentmondó adatokat találtam. Egyes 

források 1806-ra teszik (nyomukban Jankóné Kiss Leo

na is). Ezzel szemben Kállay pontos forrásanyagra 

támaszkodva a megadott engedély id6pontja alapján 

áll ki az elfogadható 1810 év mellett. Az biztos, 

hogy a megye nyomására kellett engedélyezni. Ekkor 

nyitotta meg Say József, a későbbi Sz6gyén 

Mar ich, ma Liszt f; utca 11 szám alatt .. A gyógyszer

tárat maga vezette. Nem tudjuk mikor adta át Say 

Rezs6nek. 1848-ban még 6 kezelt~ 1867-ben már Say 

Rezső. 1865-ben a gyógyszertárban müködik Kiss Ká

roly. 1873-ban Say Rezs6 vezeti gyógyszertárát, 

1886-ban a tulajdonjog örököséé, s gondnok Kovács A. 

Sándor. 1925-ben a tulajdonos Say Rudolf, bérlő Say 

Móricz. 1935-ben a tulajdonos változatlanul Say Ru

dolf, kezelő viszont Kalmár Zoltán. A tulajdonjog 

már nem változik az államositásig, a kezelő viszont 

1'42-t6l Fodor S~ndor, ~ki 1945-t~l felelős vezet6. 

/ 31/ ;l35 / ;l36 / / 87 1 ,IL78 I /1.79 / /LbU / 

§~~~!_!~!~~~-Q~~g~~~~~!~~ 

Alapitását illet6en ugyancsak eltérnek a különböz6 

források. Sokan évkön~vek alapján 1834-re, vagy 35-

re teszik. Ám ahogy Kállay pontosan meghatározza az 

engedély és a nyitás 1842-ben történt. Grohmann 
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Zsigmond engedélyért 1834-ben folyamodott, de csak 

42-ben kapta meg, ám megnyitni már nem tudta, s az 

Schönvisner Ferencre maradt, aki vezette is 1874-ig. 

Tőle Pásztory Sándor veszi meg, majd fiának ifj. 

Pásztory Sándornak adja át 1918-ban. Ő 1944-ig 1ha

láláig vezeti. 1944-ben pályázat alatt van, s azt 

1945-ben Móry Tamásné nyeri meg. Az államositásig 

tulajdonosa és fele16s vezet6 egyszemélyben. /31/ 

/85 / /86 / /87 / /181/ /182/ 

QI§~8Y§!_§yggy§~~I!§I 

1866-ban Dieballa György alapitja. A patikaépület a 

Vörösmarty téren volt. Imrich Viktor veszi meg tőle 

1889-ben. A vármegyei szolgák részére ő szolgáltat 

ki gyógyszereket. Lásd 19. szám8 ábra ( 89. oldal). 

1918-ban Fényes Emil lesz a patika tulajdonosa és 

kezelője. 1928-ban kerül Magyari Kossa Sándor tulaj

donába, aki haláláig vezeti, 1945-ben a tulajdonos 

Magyari Kossa Sándorné, a felelős vezető pedig Ma

gyari Kossa Katalin egész az államositásig. /85./ 

/86 / /87 / 

I§!~~~_§g~g~~§~!§~_§yggt§~~I!§I 

1892-ben alapitotta és nyitotta meg a Buday - később 

Zita királyné - ma ismét Buday utca 24-ben Takácsi 
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19. számú ábra Kisérőlevél számlához 
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Nagy József. 1924-ben a tulajdonjog fiára száll át, 

aki az államosításig vezeti a gyógyszertárat. (Taká

csi Nagy Lóránd). 

§~~~!-~9~§~!-~~ggy§~~~!§~ 

1922-ben alapította és nyitotta meg Csitáry G. Oli-

vér a Rákóczi u. - ma is az - 8/a alatt. Maga vezet

te az államosításig. 

§~~~!_§~~~§!~~~-~~ggy§~~~!§~ 

1922-ben alapítja és nyitja meg Bierbauer János az 

Öreg utca 2-ben - később Havranek - ma Móri utca. 

1930-ig maga vezeti, majd 1930-tól 38-ig Farkas Ist

ván bérli. 1938-42-ig kezelő Pithó Mihály. 1942-ben 

Bierbauer János elhalálozik, a tulajdon az özvegyre 

száll, aki Vanyur Lászlónak adja bérbe. 1945-től a 

gyógyszertár nem müködik. / 85/ /86 / /87 //185/ 
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b .. /~Mór 

Mór városa már a XVIII. században élénk forgalommal 

rendelkezett, miután a Fehérvár-Gy5r dt - postaút -

20· számú ábra: Móri Láncos kastély 

mentén feküdt. Német és magyar lakossága, beszállá

solt gyalogsága, Láncos C20. ábra - oldalában a pa~ 

tika -) és Lamberg család kastélyai, kapucinusok 

rendháza, vásárok és kereskedelem lehet5vé tették a 

gyógyszerészet korai megjelenését. Lakóinak száma 

4166 f5 a korszak elején. A második patika alapitá

sakor pedig 4930 magyar és 5701 német polgár lakja 

1328 házban .. 



21. 

- 92 -

/ 

jbra Kisérőlevél jövedelmi kimu

tatáshoz 
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§~g~!g_§~~~§~Y§_§y9gy§~~~!§~ 

1741-ben alapitották a kapucinusok saját uradalmuk 

patikájaként. A 329 sz. épLlletben mLlködött, mig 

1854-ben Angerer Lajos bécsi fényképész meg nem sze

rezte a tulajdonjogot. Ettől kezdve a központban lé

vő később Szent Imrének nevezett téren van magyar és 

német felirattal. A gyógyszertárat Jeney József ve

zeti, 1865-ben a tulajdonjog Angerer Máriára száll, 

Jeney József bérlő lesz. Girsik Géza segéd és Begna 

Rudolf, valamint Huber János gyakornok segédkezik 

neki. 

1879-ben bérlő Jeney, kezelő, vagy ahogy akkor mon

dották gondnok Girsik, segéd Devics Lipót, gyakor

nok Hederi Gyula. Ekkor kap engedélyt második gyógy

szertár nyitására Samsalovits Ferenc. Megvizsgáljáj 

a gyógyszertár bevételét, s a felterjesztés kisér6-

levele olvasható a21 számú ábrán (a 93. oldal). 

1886-ban Krucsinszky szerzi meg a gyógyszertárat és 

maga vezeti. Tőle Csató Gyulához kerLll 1891-ben, mig 

1893-ban Klázer Gyula veszi meg, s László Béla bér

li. 1899-től Tesner Gyula vezeti, 1902-t61 6 lesz a 

tulajdonos. 1909-ben veszi meg Gömbös László és ke

zelője Gömbös Zoltán. 1944-ben Gömbös László halála 

után özvegye örökli, a kezelő azonban az államositá

sig marad Gömbös Zoltán. 
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22„ sz?.mú ?.bra Móri II .. patika engedélyezése 
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Őrangyal Gyógyszertár 

Mórott az igények és a fejl6dés már a XIX. század 

közepén megkövetelte a második patikát. 1850-ben 

történtek már eredménytelen kisérletek. 

1870-ben négyszáz lakos aláirása és kérelme ellené

re a városi tanács még meg tudta akadályozni a meg

nyitást, ám 1879-ben Samsalovits Ferenc megkapja az 

engedélyt. Lásd a 22 . számú ábra a 94. oldalon. 

A második patika megnyitása ugyan csökkenti az els6 

forgalmát - ahogy azt 1881-ben rögzitik az iratok -

ám a megélhetést igy is biztositja, hiszen az erő

sen fejlődő városban szükség van kettőre. Az Őran

gyal a város központjában a Szent István téren kapott 

helyet, a Láncos kastély mellett a képen (20. számú 

ábra, 91. oldal) látható épületben. 

Samsalovits 1892-ben elhalálozván a tulajdon örökö

sére Braun Kornéliára szállt, s a bérlő Girsik Géza 

és Major Elek lettek. 1895-ben Flesch Emil 

veszi meg. 1904-ben a tulajdonos Oswald Kálmán, 

1906-ban Szkitsák Róbert bérli, majd 1908-tól Szücs 

Róbert szerzi meg a tulajdonjogot és kezeli is 1914-

ig. Tőle Rácz Rezsőhöz kerül 1914-ben. Ő maga keze

li, majd 1924-ben Cziia Jen6 és 1927-ben Pikó Zoltán 

bérli. 1929-ben Ouhon Alfrédé lesz a patika, 1944-

ben az államositásig Breuer Béláé. /85 / /86 / /93 / 

/94./ /11~/ /113/ /114/ /115/ /11~/ /117/ /llé/ /119/ 
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c„/ Bicske 

Mezőváros a Buda-Bécs útvonalon„ A múlt század köze

pén 3035 lakója volt. Mikor második gyógysze~tárát 

alapitották ez a szám már 8318-ra nőtt„/120/ /121/ 

Q~§~BY§!_Qy~gy§~~~!~~ 

A patikát 1850-ben alapitották. A források ellent

mondóak, mert egyes adatok ezt a dátumot 1857-re te

szik. A Helytartó Tanácstól jött engedélyező leirat 

azonban 1850-ben kelt. Első tulajdonosát nem ismer

jük. A gyógyszertár a Rákóczi u. 2. szám alatt volt 

magyar és német felirattal„ 1865-ben Tumler Ignácé 

bérlő Biedermann Károly, segéd Nagy József. 1879-

ben Göllner Károly szerzi meg a tulajdonjogot. Al

kalmazza Nagy Józsefet és Biedermann Károlyt. 1887-

ben folyamodik Pest megyéhez, hogy ott Bián fiók

gyógyszertárat nyithasson„ Ezt azonban nem engedé

lyezik számára. 

1914-től a tulajdonos és kezelő egy személyben egész 

az államositásig Göllner Aurél„ 

~~g~~!!~-~y~gy§~~~!~~ 

Jóllehet már 1898-ban·megkisérelték alapitását, az 

csak 1934-ben nyilt meg„ Lényegében a város közepén 

a Kossuth téren helyezkedik el. Egyetlen tul;a1jdonosa 
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és vezetője volt az államositásig: Kovács László. 

/19' /85 / /86 / /93 / /94 / /120/ /121/ 

d./ Ercsi 

Budapesthez viszonylag közel a Duna mellett terül 

el. Fejlődését a beköltözött rác (szerb) kereske-

d6k és sajkások inditották meg még a XVIII. század 

végén. Az első patika alapitásakkor 5673 lakója van. 

~~~~!b~~~~~~g-~~~g~~~~~!~~ 

1862-ben alapitották. Egyes adatok ezt későbbre 

1867-re teszik. Ennek azonban ellentmond, hogy az 

engedélyezési leirat még a Helytartó Tanácsnál kelt. 

Továbbá a gyógyszertárvizsgálati jegyzőkönyvek több-

sége az első dátum mellett van. 

1862-ben a Fő utcán nyilt meg háromnyelvü - magyar, 

német, szerb - felirattal. Alapitója Dieballa György. 

1873-ban második tulajdonosa Kurucz István, aki La

bár József gyakornokot alkalmazza. 1874-ben ~rden 

fiókgyógyszertárat nyit. 1875-ben az dj tulajdonos 

Megyeri Géza, nála segédkezik SzabadyJános és gya-

kornak Havarik Géza. 

1888-ban Tscheppen Dezső veszi meg. Saját maga veze-

ti 1931-ig, mikoris utolsó tulajdonosára Lugosi Bé-

lára száll, 1950-ben államositják. 
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!§!~~~-Q~~g~~§~!~§_QY98Y§~~~!§~ 

Egyes évkönyvek Madonna néven emlegetik, ám a fehér-

vári naptárak, illetve a helyi adatok szerint a fen

ti néven müködött Szent Imre út 87 szám alatt. Ala

pitásakor Ercsi lakossága már 8464 f6. 

1935-től az államositásig tulajdonosa és kezelője 

Haffner Ferencné Adorján Mária. /85/ /86/ /93/ 

/109/ /112/ /122/ /123/ 

e./ Sárbogárd 

Több községből nőtt össze. 

Az első gyógyszertár alapitásakor lakóinak száma 

6479 fő. 

!~~9g~-h~-~~~~§!Y~~-QY98Y§~~~!§~ 

Sárbogárd főutcáján az Andrássy - ma Ady Endre - út 

129 szám alatt található. Az épület képét lásd a 23 

számú ábrán a 99. oldalon. Az 1864-ben kelt Helytartó 

Tanács-i határozat alapján 1865-ben megnyitotta 

Trsztyánszky Károly. 1868-ban a tulajdonos Korlát 

Ferenc, majd 1871-ben Kiss István. 1875-ben szerzi 

meg ~liássy Imre, s maga vezeti. 1891-ben kezelője 

Pesthy Mihály. A gyóg~szertárat 1892-ben pályázatra 

irták ki. Ehhez szükséges volt a 100. oldalon látha

tó (2 ~ számú) ábra, ami a patika öt évi üzleti 

forgalmát mutatja. 
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A tulajdonjogot Vaskovits bdön szerzi meg 1897-1902-ig 

fiókgyógyszertár a van Sárosdon. 1895-ben kezel6je 

Kokas Mihály. 1912-ben Miklós Aladáré lesz, de csak 

1922-ig. Balázs Ármin birtokosa és kezel6je egyben 

1938-ig, akkor 

Telkessy bdö

né két évig. 

Utolsó tulaj-

donosa és ve-

zet6je Sárkö

zy Mihály 

1940 és 1950 

között. 

23. számú ábra Sárbogárdi főutca 

§~~~!-~§~9!!_§~gg~~~~~!§~ 

1931-ben alapitotta Kovács Gyula. Ekkor Sárbogárd 

lakossága 7068 f6. A patika ugyancsak az Andrássy 

úton nyilt meg a 161. szám alatt. Kovács Gyula veze

ti 1946-ig, attól ~z államositásig Balogh Kornél a 

felelős vezető. /18 / 7 85 / / 86 ! / 93 / /94 / /112 / 

/ l 2'Y 
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··r···.·.··· .. ·.· ... · .. ·.··· 

1 

~ 

' 1 

- 101 -

f./ További gyógyszettárak 

A kbvetkez6 Irodalom az összes gyógyszertárra vonat-

kozik. /15/ /85 / /86 ! /93 / /94 / 

/129/ /133/ /139/ 

,., .·.-

" 

25. számú ábra 

' -
/110/ /112/ /122/ 

. 

Gyógyszertári pályázat (Abán) 

/,:,~/;„.:.,- ,: 
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Aba 

Alapi táskor 3800 lakos .. Lásd 25. ábra alOl.. olda-

lon a pályázati kiirást és a résztvEvőket .. 1893-ban 

Német Péter nyeri meg. A patikát maga vezeti. 1922-

től Keresztes Béla, 1926-tól Krisár Sándor, 1927-

től Kenyeres György, 1930-tól Dávi: István tulajdo

nában van. Ő 1931-ben fiókgyógyszertárat alapit Sár-

keresztdron. Ekkor a községnek már 4200 lakója van. 

1933-ban kerül Scheffler Antal tulajdonába és keze-
~ 

lésébe, aki az államositásig ellátja azt. / 125/ li26 I 

Sárkeresztdr 

1931-ben alapitja Dávid István. Kezelő Faith Olga. 

1933-ban Scheffler Antal lesz a tulajdonos és a ke-

zelő Sóbányai Gyula„ 1945-től a gyógyszertár nem mü-

ködik„ A község lakóinak száma 2840 fő„ 

Adony 

A mdlt század elején járási székhely a Duna mentén„ 

Forgalmas kereskedő mezőváros 4426 lakossal. 

A patikát 1819-ben Wehner Ede alapitotta„ Egyes far-

rások szerint 1829-ben. Ám a Helytartó Tanács leira-

ta 1819-ből való. Második tulajdonosa nem ismert. 

1865-ben már Eckert János tulajdonában van. 1886-

ban meghal, a tulajdonjog az örökösökre száll, ke-
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zelő pedig Eckert László. 1879-ben segéd Kovács Ig

nác, gyakornok Peckard László, 1892-ben Cséby Lász

ló. Az 1895-bs gyógyszertárvizsgálat tulajdonosi bi-

zonytalanságot talál. 1903-ban Bohumitczky Sándor 

szerzi meg a patikát. 1906-ban Vajda Gyulának adja 

át, maga pedig megveszi a ceceit. 

1942-ben Vajda Gyula meghal, a jog feleségére száll, 

a patikát 1945-ig Matolcsyné szUletett Vajda Ilona 

kezeli, 1945-től Jovián Pál. /127/ /128/ 

Pusztaszabolcs 

1932-ben nyitja meg Vajda Gyula. 

Kezelője Matolcsy Gábor. Ö veszi át a tulajdonjogot 

1933-ban, s marad egyben kezelője is az államositá-

sig. A kbzségnek ebben az időben 2525 lakója van. 

Alap 

Az első világháború alatt Fejér megyében egyetlen 

patikát alapitottak 1915-ben, ez van Alapon a 3100 

lakosú nagykbzségben. 

Az alapitó tulajdonos és kezelő Gergely Jenő, aki 

az államositásig gondozta gyógyszertárát. /130/ 

Alcsút 

Az 1876 fős kbzségben 1882-ben uradalmi gyógyszer-
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tárként Bicske fiókja nyilik meg. Els6 kezel6je 

Fleischmann Ferenc. 1892-ben Scholtz Jen6 veszi át. 

1895-tól megsszUnik uradalmi jellege és anyagyógy

szertárrá válik. 1911-ben Vajda Károly szerzi meg, 

t6le 1914-ben Kiss Ern6, majd 1931-ben Gorka Árpád. 

1945-t61 a patika nem mUkHdik. /131/ /1321 

Baracs 

A 3043 f6s kHzségben 1928-ban irják ki a pályázatot, 

amit elnyerve Mészáros Imre 1929-ben nyitja meg pa

tikáját. 1931-ben Popovits István tulajdonába kerül. 

1938-ban Miovácz Imre tulajdonos vezeti. 1944-t61 

Medgyessy GyHrgy lesz a birtokosa és kezel6je is 

1950-ig. 

~~~~-~~~~§-~~~g~~~~~!§~ Bodajk 

Kastélyát lásd a 26. számú ábrán a 105 .. oldalon. 

1892-ben alapitja a 2374 lakosú bdcsújáró kHzségben 

Jeszenszky Lajos, német és magyar felirattal mUkHdik. 

1894-ben Isztimérben fiókot nyit. 1924-ben Hoffmann 

Géza veszi át a bodajki tulajdonjogát és kezelését. 

1929-ben Patakfalvi Sándor tulajdonába megy át. 

1935-t61 kezel6je Tótn József. 1938-ban hatósági ke

zel6t kell kinevezni (nem megfelel6 a gyógszerek mi

n6sége). 1940-ben Tapfer Sándor veszi át és birto

kol ja, valamint vezeti az államosi tásig . ./ 134/ / 135/ 

/ 136/ 
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Isztimér 

1894-ben alapitja Jeszenszky Lajos Bodajk fiókja-

ként, 1915-ben megszUnik. /136/ 

Z6 .• számú ábra: Bodajki Lamberg kastély 

Cece 

A múlt század els6 harmadában Fejér megye déli végé-

ben fontos utak keresztez6désében, élénk kereskedel-

mi központban a 3156 lakosú Cece nagyközségben ala

kult egyedUl gyógyszeitár. A járás székhelyén is 

csak jóval kés6bb. 

Az alapitó személye nem ismert. Második tulajdonosa 



27 · számú a'bra e · · ecei gyógyszertár-

vizsgálati jegyz6kónyv 
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Mateovits Pál. Tőle 1860-ban veszi meg Koller Fe-

renc és müködteti magyar, valamint német felirattal 

( 1885-ig található az épületen). 1877-ben eladja 

Leskó Gyulának. Alatta a gyógyszertár változó szin-

vonald. Egy izben még árdrágitás miatt is folyik 

vizsgálat, ahogy a 27.-es számQ ábrán (106. oldal) 

olvasható. Ugyanakkor Leskó Gyula saját készitmények 

engedélyezését kéri. ~lénken bekapcsolódik a 

gyógyszerésztársadalmat foglalkoztató kérdésekbe, 

például a kapszulanyitó körüli vitába. 1907-ben el-

adja a gyógyszertárat Bohuniczky Sándornak. A tulaj-

donjog 1913-ban Killer Zsigmond Ernő kezébe kerül, 

aki 1925-ben Roch Miklósnak adja el. 1926-ban Vár-

day Miklós a tulajdonos, akitől 1929-ben Kellner 

Vilmos veszi meg. Ő 1930-ban nevét Káldor Vilmosra 

magyarositja. 1938-ban kezelőnek felveszi Steffner 

Jánost. 1940-től 1944-ig ismét maga vezeti a patiká-

ját. 1944-ben rövid ideig Gaál Dezső kezeli, majd 

1947-től Thurzó György. Államositáskor tehát a tu-

lajdonos Káldor Vilmos, a felelős vezető pedig 
' 

Thurzó György. /l37/ ;138; 

Csákberény 

1929-ben alapitja az 1709 lakosd községben Orosz 

János. 1935-ben Miovácz Imre veszi meg. 1938-tól a 
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tulajdonos Harr János, s végLll 1944-ben Gaál Dezs6 

veszi meg utolsó tulajdonosként. A forrásokban a 

gyógyszertár nevét illet6en sincs teljes egység. E

gyes források szerint Szent Mártonnak hivták. Ugyan

igy eltérések vannak 45 utáni sorsát illet6en. Egyes 

évkönyvek szerint akkor már nem mLlködött. 

28. számú ábra: Csákvári Ester

házy kastély 

Csákvár 

A nagy múltú mez6városban hamar megteremtődött az 

igény patikára. A múlt század elején 4396 lakosa 

volt, s hasonlóan népes községek voltak a szomszéd

ban. A század végére a lakosság 8848 f6re n6tt. A 

XX. században már visszafejlődés és a lakosság fa-
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gyása következett. A község f6 látnivalója az Ester

házy kastály ( 28. számú ábra a 108. oldalon) 

A gyógyszertárt 1821-ben alapitották személyes jog

gal. Az alapitó nevére nem sikerült rábukkannom. 

1858-ban reáljogú lett. Tulajdonosa ekkor Donáth 

József. 1865-ben Lukáts Gyula veszi meg. 1886-ban 

Jeney József birtokába kerül. 1888-tól 1900-ig 

Trsztyánszky Károly tulajdonában van. 1903-ban Ká

posztássy Géza, 1911-ben Ács Albert, 1913-ban Ács 

Mihály a tulajdonosa és kezel6je. 1914-ben veszi 

meg a Jirovetz család. Kezdetben tulajdonos és ke

zel6 Jirovetz Emil, 1925-t61 Jirovetz László vezeti. 

1938-ban tulajdonosa Jirovetz Károly és l942-t61 az 

államositásig Lahner Gyula. 

Csór 

1923-ban a 3840 lakosú nagyközségben Mártonffy Sán

dor alapitja. T6le Czollner László veszi meg 1923-

ban, s 1930-ban átköltözteti az 1342 f6 lakosságú 

Iszkaszentgyörgyre. A legtöbb forrásban eleve Isz

kaszentgyörgy-i patikaként szerepel, de eredetileg 

Csórott alapitották. 1936-tól Mártonffy Sándor bér

li 1940-ig. 1945-ben K·rochner Pál veszi meg és ke

zeli az 1950-ben bekövetkezett államositásig. 
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Dunapentele 

Duna menti mezőváros, a patika alapitásakor 4023 la

kosa volt. Az erős forgalom miatt lényegesen nagyobb 

igényre lehetett számitani, mint az a lakosság szá

mából következne. 

A gyógyszertár alapitásának pontos dátuma 1862, bár 

több évkönyvben 1864 szerepel. Ennek oka valószinü

leg az, hogy a pályázat elnyerése után Árvay Gyula 

eladta Visorocky Bélának, aki 1874-ben elhalálozván 

djabb pályázat után Wagner Béla nyert tulajdonjogot. 

Segédje Drgon Sándor. 1879-től bérlője, majd 1892-

től tulajdonosa lesz a patikának. 1904-ben kerül a 

Szücs család tulajdonába. Szücs Ernő tulajdonos és 

kezelő. 1922-től Szücs Kálmán kezeli, majd 1925-ben 

a tulajdonjog is az övé lesz. 1931-ben veszi meg 

Albert Rezső. Ő 1942-ben meghal, özvegyétől Németh 

József bérli, majd 1947-től Zlinszky Endre. 

!§!~~!-~g~g~!§~!~§-~yggy§~~~!§~ Etyek 

A 4036 lakosú községben 1894-ben alapitja Braun La

jos sóskúti patikus, bérlő ekkor Wotroba. 1901-ben 

a tulajdonjogot Pesti Mihály szerzi meg, akitől Vida 

József bérli. 1905-ben Vida József megveszi, s egy

ben megszünik Sóskút fiókja lenni. 1931-ben meghal 
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és az özvegy viselkedése miatt be kell zarni a pati

kat 1932-ben. Az örökösök megbizzak ifj. Janovits 

Istvant a gyógyszertar kezelésével. 1942-ben meg is 

veszi a patikat. 1946-ban dr. Forgách Béla tulajdo

naba kerúl, aki egyben felelős vezetője az államosi

tásig .. /i40/ /141/ 

Érd 

Budapesthez viszonylag közel a Duna mellett terúl 

el, élénk forgalmat helyzete és a főváros rohamos 

fejlődése garantálta. Alapitásakor 4009, a háború 

után pedig 6800 lakosa volt. Ercsihez hasonlóan a 

szerb kereskedők gazdag környezete jó körúlménye

ket teremtett gyógyszertar alapitásához és múködé

séhez. Az évkönyvek szeretik keletkezését 1882-re 

tenni. Ez azonban téves, mert 1874-ben Ercsi fiók

gyógyszertáraként nyilott meg, s 1882-ben vált ön

állóvá, szintén három nyelvú - magyar, német, szerb 

- felirattal. 1874-ben tulajdonosa Kurucz Janos és 

tőle bérli Plavetzky Gyula .. A ?3. számú ábrán (110 

oldal) látható, hogy ő érdekeit védendő feljelen

tette az orvost, aki túl sok gyógyszert tart, azaz 

hatáskörén túllépve fcirgalmat bonyolit le. A vizs

gálat meg is indult az úgyben, de eredménytelen 

volt. 1882-ben az önállóvá lett patika tulajdonosa 
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Wieland Dénes, 1889-ben Nagy István, 1892-ben Katona 

István. 1911-ben Horváth Aladár veszi meg, aki keze-

lóként Szekeres Istvánt alkalmazza. 1922-ben kerül 

Tóth Ferenc tulajdonába. Ő 1943-ban elhalálozott, 

özvenye Solt En~rét alkalmazza felelős vezetőként. 
', ' - l ... 

/123/ /142/ /143/ 

Gárdony 

A század második harmadában már nemcsak a Balaton 

üdülőkörzete fejlődött, hanem az országban más te-

rületek, igy a Velencei tó környéke is. Jóllehet 

Gárdony lakossága 1936-ban csupán 2830 fő, nyári 

forgalma ennek sokszorosa. rtt patikára szükség Volt, 

amit Romhányi Gyuláné, született Thaisz Erzsébet a-

lapit a mondott időben. 1942-ben a zsidó törvények 

miatt a tulajdonjog a férjére száll, majd 1945-től 

a fenti törvények érvénye megszünvén újra ő lesz a 

tulajdonos. A gyógyszertár vezetését végig ő látta 

el az államositásig. 

Hercegfalva 

1892-ben a patika alapitásakor a község lélekszáma 

8890 fő. A korszak vé~ére a lakosság jelentősen 

csökken, de ennek oka az, hogy a hozzátartozó pusz-

ták egy része megnövekedvén önálló községgé lesz és 
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kiválik, igy pl. Előszállás, Nagyvenyim, Nagykará

csony, stb. Még igy is a második világháborút mege

lőző időben 6373 fő lakja. A lakosság egy része né

met nemzetiségU, de folyamatosan és gyorsan magya

rosodnak. Az egész terUlet nagybirtok, mezőgazdasági 

és azzal kapcsolatos ipari munkások lakják. A gyógy

szertárat 1892-ben Sir László alapitja és vezeti 

1925-ig, mikor Janthó Tivadar megveszi. Ő a tulaj

donos és vezető egész az 1950-ben bekövetkezett ál

lamositásig. /134/ 

~§9~§~-~~~~~§_Q~~g~~~~~!~~ Kálóz 

A 4165 lakosú községben Thomka János alapitja 1862-

ben. A gyógyszertárat maga vezeti, 1879-ben gondnoka 

Gál György. 1888-ban a patikát megveszi Jeges Antal. 

Ő 1908-ban fiókgyógyszertárat nyit Nagylángon, ami 

1923-ban önálló lesz. 1930-ban meghal, a patika tu

lajdonosa özv. Jeges Antalné, kezelője Adamecz Er

zsébet. 1931-ben Schmiedl Ferencné szUletett Havra

nek Karola. 1932-ben Kádas Mária. 

1933-tól a tulajdonjog és a kezelés ifj. Jeges An

talra száll. 1938-tól a gyógyszertárat Jeges Zoltán 

vezeti majd 1945-től-az államositásig maga a tulaj

donos Jeges Antal. 
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Kápolnásnyék 

A Velencei tó mellett fekvő nagyközségnek komoly ha-

gyományai és története volt már az üdülővidék föl-

fedezése és a vele járó rohamos fejlődés előtt. 

A patika alapitásakor lakóinak száma 2134, s ez nem 

sokat nő, hisz a háború előtt 2315. Igaz ez az ál-

landó lakosságra vonatkozik, a nyári üdülők száma 

ezt sokszorosan meghal~dja. 1874-ben Martonvásár fi

ókjaként nyilik meg. Tulajd~nosa Vincze Árpád, bér-

lője Goldschmidt Gusztáv, segéde Hoffer József. 

1880-ban Grimm Károly tulajdonába kerül, majd 

1889-től a tulajdonjog változása nélkül Hankóczy Ede 

bérli miközben önálló lett, mig 1914-ben Baloghy Mi

hály veszi meg és vezeti 1944-ben bekövetkezett ha-

láláig. A tulajdonjog özv. Baloghy Mihálynéra száll, 

aki kezelőként alkalmazza László Bertalant. 1947-ben 

a felelős vezető változatlan tulajdonjog mellett Beck -
Gábor. /143/ /145/ 

Lovasberény 

Már a múlt század elején mezőváros volt, vásártar-

tási joggal, igy természetes, hogy a 3308 lakosú 

helységben 1830-ban személyes joggal gyógys~ 

alakult. 1859-ben Kertész Ferenc szerzi meg a reál-

jogot. 1875-ben kezelője Mohl József, 1879-ben ismét 
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Kertész Ferenc vezeti, akinek tulajdonjoga 1891-

ig fennáll. Segéd 1879-ben Monther Károly. Bérlő 

1890-ben Béres József, aki 1891-ben a tulajdonos is 

lesz. 1907-ben Ackelmenn Györgyöt alkalmazza segéd

ként. 1911-ben a tulajdonjogot Bicskei Takarék Pénz

tár szerzi meg a tulajdonos zavaros anyagi ügyei mi

att, annak halála után. Kezelő Rusznyák Lajos. 1916-

ban pedig Komjáty János. 1924-ben Rusznyák Lajos meg

veszi a patikát és Bolla Istvánt bizza meg kezelésé-

30. számú ábra: Martonvásári Brunszvik kastély 

vel. 1928-ban már Törzs Kálmán a kezelő, 1935-ben 

pedig Merkl József. Változatlan tulajdonjog mellett 

a patikát 1943-ban Fónagy Endre vezeti. 1946-tól az 

államositásig vezetője Heib Pál. /14!/ 
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~~~~!-~~!~§~_~yggy~~~~!§~ Martonvásár 

A Brunszvik család birtokán, kastélyuk képét lásd a 

30. ábrán e 115.oldal), mind a család hagyományai, 

mind a kiemelkedő szellemi légkör, valamint a kor 

szellemének megfelelő élvonalbeli gazdálkodás tette 

lehetővé, hogy a 3304 lakosú községben hamar megje

lenjék a gyógyszertár. 1830-ban nyilt meg személyi 

jogon. Harmadik tulajdonosa Prohászka Gyula. Tőle 

felesége örökli, akivel sok gond akad, mignem 1874-

ben férjhez megy Zsitkay Jánoshoz. Tőle veszi meg 

Vincze Árpád. (31. ábra 117. oldal). 1874-ben Kápol-

násnyéken fiókgyógyszertára nyilik. 1867-ben segéd 

Beszédes János, 1875-ben kezelő Zsitkay János, 1876-

ban HegedUs László. 1879-ben Grimm Károly veszi meg, 

1909-ben örököse Grimm Róbert lesz a tulajdonos 1945-

ig, egyben vezeti is. 1945-től hatósági kezelőt ne

veznek ki. /145/ 

Aquinói Szent Tamás Gyógyszertár Nádasladány --------------------------------
1913-ban alapitotta az 1679 lakosú községben Wimmer 

Vilmos. Maga vezeti 1942-ben bekövetkezett haláláig. 

Özvegye Bakos Béla kezelőre bizza a patikát. 1947-

ben változatlan tulajdonjog mellett felelős vezető 

Zachradnitzky Zsigmond. 

1929-től Nádasladány fiókja Sárszentmihály. /146/ 



31 
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számú ábra Martonvásári gyógyszertár

vizsgálati jegyzőkönyv 
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Sárszentmihály 

1923-ban alapitásakor a pályázaton a jogot elnyeri 

Medzibrodszky Ignác, aki azonban nem nyitja meg a 

patikát és 192B-ban jogáról lemond. Igy 1929-ben 

Nádasladány fiókjaként nyilik meg az 1702 lakosú 

községben Wimmer Vilmos tulajdonaként. Kezel6je 

Imrick Béla, 1930-tól Bogár Júlia. 1942-ben a tu

lajdonjog Nádasladányhoz hasonlóan az özvegyre száll, 

kezel6 az államositásig Kelemen Zoltán. 

~~~~!-~~~g~!-~Y~8Y§~~~!§~ Nagyláng 

1908-ban nyilik meg Kálóz fiókjaként a 90B lakosú 

községben, Ez a helység összen6tt a szomszédos Sopo

nyával. 1923-ban lesz önálló patika, ám ett61 kezdve 

már nem Nagylángon, hanem az egyesült községben So

ponyán tartják nyilván. Ahogy már előbb leirtam 

ez okozza egyes iratokban azt a félr~értést, hogy 

Soponyát külön számolják, s alapitását 1908-ra te

szik, mig Nagylángot 1907-re, hisz az engedély kel

te 1907. /147/ 

1908-ban Jeges Antal nyitja meg. 1916-ban a tulaj

donos Jeges Béla, aki egyben vezeti is. 1922-t61 

kezelő Killer Zsigmond. 1923-ban önálló lesz. 1938-

tól maga a tulajdonos Jeges Béla vezeti. 

1925-ben fiókgyógyszertárat alapit Kislángon. 
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Kisláng 

Nagyláng, helyesebben Soponya fiókjaként nyitja meg 

1925-ben Jeges Béla. Kezelői: 1927-ben Alexander 

István, 1928-ban Galata László, 1930-ban Flaskay 

Kálmán, 1931-ben Szabó Mihály, 1936-ban Kostelnitzky 

Margit, 1940-ben Schnieder Miklósné született Baum

holzer Eleonóra. 1945-től nem müködik. 

Perkáta 

a 4943 lakosú nagyközségben 1885-ben alapítja Vas

hegyi János, aki egyben vezeti is 1891-ben bekövet

kezett haláláig. 1891-ben az örökös kiadja Kranitz

ky Ferenc bérlőnek. 1905-ben Illési Ödön bérli, mig 

1909-ben a tulajdonjogot is megszerzi. Tőle 1924-ben 

Budai Bálint veszi meg és vezeti 1945-ben bekövetke

zett haláláig. Özvegye a kezeléssel Merész Győzőt 

bizza meg 1945-ben. Az államosításig ez a helyzet 

nem változik. /148/ 

Polgárdi 

Fejlődő mezőváros a megye szélén az alapításkor la

kóinak száma 3744. A háború előtt már 4660, mivel a 

Balaton közelében a 0asút mellett fekszik. 

Patikáját 1875-ben Kámpis József alapitja. A tulaj

donjogot 1891-ben Haffner Ernő szerzi meg, tőle pe-
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dig 1903-ban Kuzmányi Gyula. 1907-től tulajdonosa 

Fichtner Emil 1933-ban bekövetkezett haláláig. 

1907-ben kezelője Kuliffai Károly. 1933-tól 1941-ig 

a tulajdonos Fichtner örököse, a gyógyszertárat 

1935-ig Várady Lajos, 1941-ig Balázs Ervin vezeti. 

1941-ben Dr. Mándy István veszi meg és kezeli álla

mositásig. /14~/ 

Rácalmás 

Dunapentele és Adony között a Duna mellett fekszik. 

Ugyancsak rác sajkások lakták és tették forgalmassá. 

Kereskedelme jelentős volt a többi Duna menti köz

séghez hasonlóan. A gyógyszertár alapitásakor la

kossága 4164 f6, s egységesen magyar, a szerbek már 

eltüntek. A patikát 1899-ben Szücs Miklós nyitja 

meg. 1931-ben halála után leánya Ilona lesz a tu

lajdonos és vezető. 1938-ban férjhez megy, ám ez 

nevének változásán kivül - Dávidné Szücs Ilona - e

gyebet nem jelent. 1940-ben bérbeadja Csősz Zoltán

né született Lengyel Stefániának. 1945 után Csőszné 

a felelős vezető a tulajdonjog változása nélkül 

1950-ig. 

§~~~!-~~~~§~!-~y9gy§~~~!~~ Sárosd 

A mezőföldi nagy lösz-fennsik közepén több nagybir-
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tok szivóhatása között csak a század végén a vasút 

megnyitásával fejlődött községnek 2394 lakosa van, 

ami a második világháború kezdetéig nem sokat válto

zik - 2876 lesz. 

Sárbogárd fiókjaként nyilik meg 1897-ben. Alapitója 

Vaskovits ddön, kezelője Pesthy Mihály. 

1902-ben önálló lesz tulajdonosa Pesthy Mihály. T6le 

1905-ben Bévárdy Gyula bérli, majd 1906-ban Bossányi 

Gusztáv veszi meg. Ő marad a tulajdonos az államosi

tásig és maga kezeli patikáját. /1~4/ 

Seregélyes 

Mind a nevét, mind az alapitása idejét illetően a 

források ellentmondóak. Egyes évkönyvek szerint 1869 

Angyal Gyógyszertár, viszont a levéltári források 

szerint 1867 Dr. Balassához. A gyógyszertárvizsgá

lati jegyzőkönyvek adatait kell hitelesnek tartani, 

ez pedig a cimben emlitett nevet és az 1867-es ala

pitást er6siti meg. 

A 4320 lakosú községben, ami az előbb emlitett fenn

sik szélén vonzó erejU nagybirtokkal rendelkezik, 

alapitotta Árvay Gyula. A gyógyszertárát elhanyagol

ja, lásd a 32. számú ábrát (122. oldal). T6le 1886-

ban Csernyus Dezső szerzi meg. 1887-ben MUnnich Ede, 

1888-ban Hegyi István bérli. 1908-ban a tulajdonjog 
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' 

32. számú á.b.ra Sereg'l · e yesi gyógyszertár-

vizsgálati jegyzőkönyv 
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Lőrincze Jenőé, maga vezeti. 1912-ben Faller János 

veszi meg és kteze li. 1924-ben az utolsó tulajdonos 

Krinitzky Pál kezébe kerül, aki kezeléséről is maga 

gondoskodik. / 150,' 

Sóskút 

Csaknem a Budai hegység aljában fekvő község sokáig 

vitás terület volt Fejér és Pest megye között. Közel

sége a mindgyorsabban fejlődő és egyre erősödő fő

városhoz, valamint a sok szomszédos község viszony

lagos kicsisége ellenére hamar megteremtette az i

gényt gyógyszertárra. Lakóinak száma 2317, németek 

és tótok is vannak közöttük. A lakosság száma lassan 

nő és a világháborúig eléri a 2607 főt. 

1876-ban Heiszler Győző megalapitja az Angyal pati

kát, ami Vál fiókja, és kezelője Soós Károly. 1881-

ben önálló lesz és Varjassy János tulajdonába kerül. 

Neve ettől kezdve Szent Rozália és három nyelvü -

magyar, német, tót - felirata van. 1888-ban Meisels 

Lajos veszi meg. Tőle kerül 1891-ben Braun Lajos 

tulajdonába. Gondnok ekkor Wotroba. 1894-ben Etyeken 

alapit fiókgyógyszertárat, s annak bérlője lesz 

Wotroba. Sóskútat pedfg Langer Károly bérli. 1904-

ben a kezelő Wanszky Lajos. 1905-től Etyek önálló~ 

vá válik. Sóskút tulajdonjogát 1907-ben Tomka Iván 
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szerzi meg. Gyógyszertárát maga vezeti. 1924-ben 

Wimmer Ödön veszi meg, de három év múlva már Phi

lipp István tulajdona. T6le 1930-ban Pogácsás Illés 

bérli egy évig, majd Balogh Kornél. 1938-ban szerzi 

meg a tulajdonjogot és vezeti patikáját dr. Sikos 

Károlyné szUletett Halmi Valéria az államositásig. 

1941-ben fiókgyógyszertárat nyit Tárnokon. /151/ 

/152/ 1153; 

Tárnok 

Sóskút fiókjaként Budapest t6szomszédságában nyilik 

1941-ben, amikor a városból kiköltözés igénye sok 

f6város környéki telepUlés fejl6dését segiti. 

Alapitója és egyben vezet6je Sóskút tulajdonosa dr. 

Sikos Károlyné szUletett Halmi Valéria, 1945-ben 

bezár. 

Vál 

A megye északi részének közepén, völgyben fekvő me

z6város, ami hosszú ideig járásszékhely is volt. 

Lakóinak száma az alapitáskor 3017. Alapitásának 

történetét az el6zőekben már ismertettUk. 

1872-ben nyitja meg Heiszler Győz6 magyar és német 

nyelvU felirattal. Segédei Libertini Antal és 

Krusinszky István. 1B78-ban fiókgyógyszertárat 
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nyit Sóskúton, ami 1881-ben önálló lesz. l882-t61 

Vál tulajdonosa és vezet6je Frieschmann Ferenc. 

T6le 1922-ben id. Janovits Ferenc veszi meg. Pa

tikáját 1931-ig maga vezeti, majd attól kezdve fia 

ifj. Janovits Ferenc az államositásig. A tulajdon

jog 1946-ban száll rá. /15j/ 11§4~ 

Vértesacsa 

A 2748 lakosú községben 1907-ben Janovits István 

alapitja. Egyes források szerint (évkönyvek) neve 

Szent Erzsébet. Ezt az alapitási okmányok kizárják. 

Janovits 1922-ben eladja Kazay Endrének, aki élete 

végén még Fejér megyében is müködött. Munkájáról 

az Alba Regia napok kapcsán Szabó Lóránt részlete

sen beszámol. Gyógyszertárát csak három évig vezeti, 

majd a tulajdonjog özvegyére száll. 1925-t61 a ke

zelő Orosz Irén, majd 1930-tól Vondra Antal, 35-

t61 lánya Kazay Adél. 1945-t61 az államositásig fe

lelős vezet6 Szabolcs Gyula. ;1§~; /15~/ /157/ 
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4 .. ~_gy_Q_g_yszertárak gyógyszerellátási müködése 

a./ A Fejér megyei gy:Qgyszertárak tulajdonviszo

nyai 

Fejér megyében ellentétben Tolna, Baranya és Veszp

rémmel voltak uradalmi és szerzetesrendi gyógyszer

tárak. Igy a Székesfehérvári Fekete Sas patika 1743-

tól 1773-ig jezsuita, majd 1774-ig pálos rend birto

kában van. Igaz előtte és utána polgárhMórott a Se

git6 Szüz Mária gyógyszertár alapitásától (1741) 

1754-ig, mig Angerer bécsi fényképész meg nem szer

zi, a kapucinusok tulajdona, csak 1754 után lesz pol

gári. 

A móri patika egyben uradalmi, mig a fenn emlitett 

tulajdonváltozás be nem következik. 

Ugyancsak uradalmi gyógyszertár az alcsúti József 

Nádor 18B2 és 1895 között. Utána ez is pol 1ári .. 

Rendezetlen anyagi viszonyok miatt 1911 és 1925 kö

zött Lovasberényi Szent István patika tulajdonosa a 

Bicskei Takarék Pénztár. 

1895-ben a gyógyszertárvizsgálat Adonyban tulajdono

si bizonytalanságot tálál. 

1931-ben az Etyeki Isteni Gondviselés Gyógyszertárat 

egy évre be kell csukni az özvegy viselkedése miatt. 
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1938-ban a Bodajki SzUz Mária Gyógyszertárba hatósá

gi kezelőt kell kinevezni. 

Az ötvenegy tárgyalt gyógyszertár közUl a Móri Segi-

tő SzUzanya gyökreál, a Csákvári Isteni Gondviselés 

1858-tól, a lovasberényi Szent István 1859-től a 

Székesfehérvásri Fekete Sas, Magyar Korona és Szent

háromság alapitásuktól reáljogű, ;a többi személyes jogű. 

A Sárkeresztúri Szent Imre, az Isztiméri SzUz Mária, 

Kislángi Szent Margit, a Sárszentmihályi Őrangyal és 

a Tárnoki Angyal mindvégig fiókgyógyszertárak voltak. 

Az Alcsúti lózsef Nádor 1882-től 1895-ig Bics-

ke, az Etyeki Isteni Gondviselés 1894-től 1905-ig 

Sóskút, az Érdi Szentháromság 1874-től 1882-ig Er

csi Szentháromság, a Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály 

1874-től 1887-ig Martonvásár, a Nagylángi 1908-tól 

1923-ig Kálóz, a Sárosdi Szent Kereszt 1897-től 1902-

ig Sárbogárdi Tinódi L. Sebestyén, a Sóskúti Angyal 

1876-tól 1881-ig Vál fiókja volt. 

A Sóskúti Angyal gyógyszertár, amikor 1881-ben önál

ló lett nevet változtatott, Szent Rozália lett. 

A Csóri Angyal 1930-ban átköltözött Iszkaszentgyörgy

re, neve nem változott. 

A Nagylángi Szent Margitot 1923-tól Soponyai Szent 

Margitnak hivják. 

Német nyelvU felirata is van: Mór Segitő SzUzanya, 
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Bicske Őrangyal, Ercsi Szentháromság, Bodajk, Cece 

1885-ig, Csákvár, Érd, Sóskút, Vál, Székesfehérvár 

Fekete Sas, Magyar Korona, Szentháromság. 

Szerb nyelvU felirat: Ercsi Szentháromság, Érd. 

Tót nyelvU felirat: Sóskút. 

Székesfehérvárt a Fekete Sas Patika ma patikamúze

um. Bútorzata részben az első - XVIII. század közepi

részben a később-XVIII. század vége, XIX. század ele

ji - "új bútor". A restaurálás feltárta az egykori 

szinezést és aranyozásokat és eltávolitotta későbbi 

beépitéseket. A felszerelés ahogy azt a későbbi ábrák 

mutatják, szintén XVIII. század közepe és XIX. század 

eleje közötti. A jelenlegi múzeum lényegében a '60-as 

évek végéig rendes közforgalmú gyógyszertárként mUkö

dött. 
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b./ Gyógyszertár vizsgálatok 

Már az első időkben megkezd6dtek. 1728-tól a megyei 

fizikus is résztvesz azon .. 1750, -52, -53, -58-ban 

pozsonyi gyógyszerész végzi a vizsgálatokat koma-

lyabb hiányosságokat nem találva. HUll atyáról meg
' 

állapitják, hogy közmegelégedésre dolgozik. 

Minden megfelel a bécsi normának. A jezsuitáknak, s 

a kapucinusoknak sincs kifogásuk a polgári ellen6r-

zéssel szemben. A továbbiak 1766, -69, -72, -80, 

-87, -89, -92 kitUnő állapotban találják a patiká-

kat. /111!3 / 1184 / 1185 / /186 / /187 / 

1794-től a vizsgálatokat Kitaibel Pál végzi. Ek-

kor már kUlönös figyelmet forditanak a receptkönyv 

és a letett receptek ellenőrzésére. Ö kUlön végzi 

el az azonositásokat. A Fekete Sas állapota viszont 

nem a régi. Több anyag ellen van kifogás, mig 1805-

ben feljelentés történik, hogy romlott szereket áru-

sitanak. Kitaibel 1806-ban kivizsgálja, majd 1807-

ben djra ellen6rzi, mig 1810-ben végleg le nem zárja 

az Ugyet: ''djra megfelel6 állapotban és teljes rend-

ben .... " 11891 /190/ /191/ 

A további vizsgálatok immár három fehérvári és három 

megyei patikában zajlanak minden negativ észrevétel 

nélkUl. Az utolsó - iratokban is szereplő - ellen-
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őrzés 1848-ban négy fehérvári és öt megyei gyógyszer-

tárban történt. /192 / /193 / /194 / /195 / 

Némi megszakitás után 1872-től kisérhetjük tovább 

nyomon gyógyszertárellenőrzési jegyzőkönyvekben és 

alispáni jelentésekben a ·vizsgálatokat. 

1872-ben 17 gyógyszertárt ellenőriznek ''kettő kielé-

gi tő, legtöbb dicséretes, némely ki tün6 állapotban ta-

láltatik". 1873-ban 18, "négy kitün6, 9 dicséretes, 
' 

a többi kielégit6''. 1874-ben ''öt kitünő, hét dicsé-

retes, nyolc kielégi tő". 1875-ben némi ellentmondás 

van az alispáni jelentések "hat ki tünő, öt dicséretes, 
1 

tiz kielégitő'' és a gyógyszertárvizsgálati jegyző-

könyvek között. Ezen utóbbiak a kisérőlevél szerint 

"Lovasberény és Martonvásár - "A gyógyszerész posta-

mester és takarékkezelő is, igy kevesebb gondot far-

ditott patikájára, elhanyagolt külső, gyógyáruk hi-

ányos volta és egyéb 'ogyatékoss~ook ... " - kivéte-

lével megfeleltek." /64/ /93 / /103/ /104- / /145\ / 

1876-ban már huszonkét gyógyszertár van kitünő és 

dicséretes állapotban, s a jegyzőkönyvek is rögzi-

tik, hogy Lovasberény és Martonvásár a hibákat meg-

szüntették. 1877-ben Dunapentelén, - ''Cecén szer

raktár igen rendetlen ·állapotban, ellátása nem jó, 

szabályzat nincs benne. „. ", Érd: "pince nincs kellő 

rendben, padláson kiállhatatlan szag." -akadnak gon-
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dok. 1878-ban Dunapentele és Érd rendben vannak, de 

Cecén most már árszabási szabálytalanságok is felme-

rültek, Kálóz pedig kisebb nehézségekkel kUzd. 

1879-ben Cece javul, Kálóz rendben van. 

1880: "Cece évről évre javul." 

1881-ben újra Martonvásár: "mUkonyha igen rossz és 

hiányos, de tUzvész ellen biztositva van. A füpad-

lás nincs elkUlöni tve," 

Seregélyes: ''mükonyha közös és hiányos, szerraktár 

alacsony, rossz. tisztátalan. Pince karbantartva 

nincsen. Füpadlás tisztátalan, nincs elválasztva a 

padlástól." 

Mór: "régi gyógyszertár forgalma csökkent ugyen, de 

megélhetést biztosit.'' 

1882-ben Cece újra rendben, s a többivel szemben 

sem merUl fel kifogás. 

1884-ben a kisérő levél, lásd 33. számú ábrát (_ 
L ,, 

oldal): " ... miszerint a megvizsgált gyógyszertárak 

úgy az Uzleti helyiségek tisztasága, fölszereltsége, 

valamint az Uzlet vezetése szempontjából a közegész-

ségügyi igényeket kielégitő állapotban találtattak~ 

/101/ /131/ /133/ /137/ /139/ /152/ /217/ 

1885-ben az összes gydgyszertár kifogástalan, 1886-

ban ''a közegészségUgyi kivánalmaknak minden tekin-

tetben megfelelő állapotban találtattak.'' 
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33. számú ábra G , yogyszertárvizsgálati 

jegyzőkönyv kisérőlevele 
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1887-ben csökkent a forgalom, de a megélhetés min

denütt biztosi tott.. 1888-ban "A gyógyszertárak .... 

részint a járási tiszti főorvosok által havonként, 

részint a megyei tiszti főorvos által az év végén 

hivatalosan megvizsgáltatván úgy az üzlethelyiségek 

tiszta volta és a célnak megfelelő berendezése, a 

szerek jó minősége és elégsége, mint az üzleteknek 

kereskedelmi és szerkezeti szempontjából kielégitő

nek találtattak. Az üzletek forgalma az előző évi

nél ez évben csekélyebb volt, de nem fordult elő, 

hogy egyik vagy másik gyógyszertár megélhetése biz

tosi tott ne lett volna." 

1889-ben a seregélyesi gyógyszertár: ''berendezés 

hiányossága, felszerelés tisztasága miatt kifogásol

va lett." 1890-ben már a seregélyesi is megfelel. 

/69/ ! 94/ /148/ /19á/ /199/ /200,/ /201/ /202,/ 

/20) / 

1891-ben "Csákvár, Cece, Dunapentele helyisége cél

szerütlen elhelyezése, fölszerelés hiányos volta, 

tisztaság, üzleti könyv hiányossága miatt kifogá

solva.'' 1892-ben kielégitők. 1896-ban általános pa

nasz, hogy kevés gyakornok van. 1902-ben, 1903-ban 

és 1904-ben 32 gyógyszertár megfelelő állapotban. 

/70 ! /72 ! /134 ! /136 //148 ! /2IT4_/ /205 ! /206,/ 

1907-ben: "Örvendetes, hogy a tisztaság minden köz-
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ségünkben kiválóan előrehaladt.'' 

1908-ban: "Az összes megfelelő állapotban." Ezidő 

szerint Fejér vármegye területén 23 nyilvános gyógy-

szertár van engedélyezve, Fehérvárt 6. A gyógyszer-

tárvizsgálatok alkalmával az tünt ki, hogy a gyógy-

szertárak minedegyikének megélhetése, többé-kevésbé 

biztositva van és hogy azok a közegészségügyi szol-

gálat igényeit minden tekintetben kielégitik. Lásd 

34 .. számú ábra (134. oldal). 

1909-ben "az új gyógyszerkönyv betartva mindenütt .. " 

1910-ben "teljes jó a müködés". /147 / /207 / 

/208 / /209 / 

1911-ben minden teljesen megfelelő, 1912-ben sza-

bályos, 1914-ben 36 gyógyszertár minősitése ió, 

' tökéletes rend van bennük .. /74 / /146 / /210 / /211 / 

/ 212' / 

1920-ban mindenütt kellő rendet, gondos berendezést 

és kiszolgálást talál az ellenőrzés. 

1922-ben a tisztiorvos mindent rendben talált. 

1931-ben az etyeki gyógyszertárat be kell csukatni, 

de ettől eltekitve minden rendben van. 

1935 "panasz nincsen". 1936-tól kezdődik a hibák so-

rozata. A 41 .. oldalon ólvasható a jelentés egy része .. 

Sok a meg nem felelő minta, elhanyagoltak, felsze-

relésük fogyatékos, vezetőjük nem áll hivatása ma-
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gaslatán. Sok a gyógyszertár, igy legalább négy é-

letképtelen. Ezt további engedélyezések során figye-

lembe kell venni. 1938-ban a bodajkiba hatósági ke-

zelőt kell kinevezni. 14 mintából négy nem felel 

meg. 1939-ben 41 gyógyszertár van a megyében és 

nyolc Fehérvárt. 30 vett mintából hat nem jó. Kihá-

gási eljárást kell inditani három gyóqyszerész el-

len. /78/ /79' /135/ /141 ! /213 I /214 / /215 ! /216 / 
' 

;21?; 1218; 1219/ 
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c./ Tárgyi feltételek 

A gyógyszertárak mükódésének tárgyi feltételeihez 

három lényeges dolog tartozik: helyiségek, berende

zés (bútorzat), felszerelés. 

~~!l'~§~g~~ 

A székesfehérvári gyógyszertárak minden tekintetben 

megfeleltek a kivánalmaknak. Fehérvárt nem volt ma

gas a talajviz, igy még a régi épületeknél sem lé

pett fel szigetelési gond. A Fekete Sas mind eredeti 

helyén - ma a múzeumok központja - mind a maiban -

ahol jelenleg patikamúzeum van - megfelel6 kés6 ba

rokk épület, vastag falakkal, száraz, elegend6 ma

gasságú. Pincéje, padlása a célnak tökéletesen meg

felel. Ugyanezt mondhatjuk el a mai városháza olda

lában volt Magyar Korona gyógyszertárról. Hasonló 

épületekben, bár már inkább klasszicizmus jegyeit magán 

hordó stilusuakban kaptak helyet a Szentháromság 

és a Szent István patika. Kés6bbiek, s ezért telje

sen a célnak megfelel6en épültek a többiek (Őran

gyal, Isteni Gondviselés, Szent József, Szent Se-

b est y én) . /3 r / /3 3: / /}4 / /a 1 / / 8 3- ! ! 8 9 ! / 91 ! 

A megyében lév6 épületekr61 már nem mindig mondható 

el, hogy megfelel6k. Tóbb helyütt a szigeteléssel 
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volt gond. Igy Cecén a pince nem volt használható a 

magas talajvíz szint miatt 1882-ben. 

A fő gond általában az épületek alacsonysága, a he

lyiségek kicsi mérete, valamint a célszerütlen be

osztása volt. Lássunk néhány példát: ''A müterem a

lacsony, sötét, nedves, alkalmatlan helyiség, padló

zott". - Seregélyes. "Mükonyha a gyógyszerészlakás 

konyhájával közös" - Martonvásár.. "Müterem tágas, 

világos, elég szár az, jól alápadlózott szoba" _ Du

napentele. "Mükonyha kellően fölszerelt tüz ellen 

jól védett helyiség" - Rácalmás. "Füpadlás a padlás 

egyéb részeitől jól elkülönítve" - Dunapentele. 

''Szerraktár állványokkal ellátott jól berendezett 

helyiség" - Vál. "Szer raktár közönséges konyhából 

átalakított helyiség, viz és tüz ellen biztosítva 

nincsen" - Martonvásár .. "Füpadlás igen célszerütlen 

helyiség ez is rendezés alatt" - Seregélyes. "Fü

padlás noha a gyógyszertár helyisége fölött elég jó 

padlás van, az gyógyszerészeti célra berendezve nin

csen'' - Lovasberény. ''Gyógyszerészeti pince a gyógy

szertár és a gyógyszerész lakása alatt ugyan van 

pince, de berendezve nincsen" - Martonvásár. 

"Müterem jól padlózotf szoba, elég magas, világos, 

tágas, tiszta, rendeltetésének teljesen megfelelő'' 

- Cece. ''Gyógyszerkamra müteremtől elkülönítve, bár 



- 1.39 --

meglehetős tévolségban, elég vilégos, tégas, széraz'' 

- Cece. ''MUkonyha hézi konyhétól elvélasztva, kellő-

en felszerelt, tüzveszély ellenes" - Cece„ "Gyógy-

szertéri pince elég tégas, szellős, nem nedves, nem 

penészes'' - Bicske. ''Füvészeti padlés szellős, kéros 

elemi befolyésok ellen jól védett, kifogés alé esett 

azon körülmény, hogy benne kukorica is felöntve va-

la, mi egyéltalén nem türethetik'' - Cece. 

Végeredményben a viszonylag kevés panasz éltaléban 

a következőkre vezethető vissza: az épület rossz 

beosztésa, szigeteletlenség, alacsony - régi falusi 

épületek konyha, pince, kamra, padlés el nem vé-

lasztésa a lakóépület megfelelő helyiségeitől. Ál-

talénosségban azonban megéllapithatjuk, hogy mind 

Fejér megyében mind Székesfehérvért az épületek és 

helyiségeik döntő többsége gyógyszertéri célokra 

meg f e 1 elő v o 1 t . / 9 3 ' / 9 4 / /104 / 1131 I 113 3 I /13 9. I 

/1 9 8 / /1 9 9 / 12 0 7 / 

Berendezés 

A jezsuita patikékat mindig jellemezte a diszes be

rendezés. Igy a Fekete Sas bútorzatét 1646-ban és 

47-ben Codelli József laikus fréter készitette„ Az 

első bútorokból létható a szekrénysor része a 30. 

szémú ébrén e oldal). 1749-ben Baumgartner Ber-

nétot helyezik Fehérvérra, a kor legnevesebb fara-
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gómesterét. Ő csinálta 1758-ban a barokk berendezést. 

Ez 14. és 15. ábrán látható ( 45. és 50., oldal). 

/ 
/ 

/ 
/ 

35. számú ábra Bútorzat a XIX. század elejér61 

Mikor 1774-ben Valter átköltöztette a patikát a bú-

torokat nem kellett átalakitania. Az empire stilusú 

patkó alakú táraasztal-már a XIX. században került 

? gyógyszeitárba,:Brauh Ferenc csináltatta. Lásd 

35. számú ábra. /31/ /33/ /34/ /81/ 

/83 / /89" / /91 / 

A kapucinusok patikája hasonló berendezéssel mükö-

dött. Részben vásároltak a jezsuitáktól, részben 
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saját faragóik ugyancsak barokk stilusban alakitot

ták ki a bútorzatot. A XIX. század elején nemcsak 

Braun család, hanem Say, valamint Ruprecht, illetve 

utódai hasonló empire stilusú bútorzattal rendezték 

be gyógyszertárukat. A század közepét61 aztán a cél

szerübb, egyszerübb, végét61 pedig a ma is szokásos 

berendezés került a patikákba. 

A gyógyszertárvizsgálati jegyz6könyvek meglehet6sen 

keveset mondanak a témakörben. Cece: "Az állványok, 

szekr~nyek beosztása célszerü, az er6s hatású szerek 

külön jól zárható szekrényben tartatnak.'' Martonvá

sár: ''Bútorzata a célnak megfelel6 volna, de az ép

pen most történt hurcolkodás miatt nincsen kell6 

rend. Az er6s hatású szerek megfelel6en külön el

zárva tartatnak. A szerraktár állványokkal ellátott 

jól berendezett helyiség." Végül Dunapentele: "Bú

torzata tiszta, jól alkalmazott állványokon minden 

célszerüen elhelyezhető." 

A gyógyszertárvizsgálati jegyz6könyvek szükszavúsá

ga ellenére világosan kiderül, hogy a berendezés e

gyes helyeken müvészi értékü volt, másutt pedig a 

célnak megfelelő. E téren hiányosság nemigen fordult 

el6. / 93/ /94 '/ /104Í /131/ /133/ /139/ /198; /199/ 

/207/ 
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Felszerelés 

A szerzetesi gyógyszertérakat nemcsak a berendezés, 

hanem a felszerelés stilusa is foglalkoztatta. Igy 

a jezsuita patikéban Codelli készitette el az els6 

fatégelyeket. Ilyen létható a 36. ébrén 

létható az IHS jellel ellétott üvegedény, 

·--~ ... -- ·-' 

36. szémd ébra ·Gyógyszertéri edények a XVIII.sz.-ból 

ami szintén a jezsuiték utén maradt. A képen létható 

harmadik edény Valter szerzeménye, aki egyben fa-

jansz tégelyeket rendel a tatai gyérból. Braun Fe-

renc és fia létjék el a gyógyszertárat a 37. ébrén 

/ 143 .. oldal) létható fémszélas üvegb61 készült edé-
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nyekkel a XIX. század közepén. Ugyanezen az ábrán 

l~v5 mozsár 1752-h~l való mé 0 e ~8zsuitáktól. 

/62/ /64/ /7Y/ /83 ! / 89./ /91 ,; 

A gyógyszertárvizsgálati jegyzőkönyvek a felszere-

lést illetően sem bőbeszédübbek, mint a berendezés, 

37. számú ábra Gyógyszertári felszerelések 

vagy a helyiségek esetén. Nézzünk néhány példát: 

Cece: "a palackok, köpöczék, szelencék betürendben 

felállitván olvasható felirattal. A mütáblán két 

tára van alkalmazva érzékeny mérlegekkel, a súlyok 

még a régiek, de léteznek gramm rendben is. Vannak 

továbbá a kiszolgáláshoz megkövetelt különféle mér-
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legek, mozsarak, mensurék, labdacsok készitéséhez 

gépek, továbbá lapocskák, parafa dugaszok s a t . 

minden a legjobb rendben és tisztaságban. A mükony

ha kellően felszerelt.'' Martonvásár: Az edények be

tüsorban feléllitva és helyesen tárolva, egymástól 

elkülönitve vannak. A mérlegek biztosak, érzékenyek. 

A gyógyszerkönyvben el6irt vegyészeti eszközök, sür-

38. számú ébr a: Tinktúra-prés (XVlll sz. közepe) 

mér6k stb. megvannak, egyéb vegyi vizsgálatokhoz 

szükséges edényekkel egyetemben. A mérlegsúlyok 

hitelesitettek, nem kopottak. A korrosiv anyagok

nak külön mozsár, porok osztásához tiszta kártyák, 

szürőruhék, dugaszok, üvegek, köpöczék, dobozok, 

elegendő mennyiségben és jó állapotban. A mükonyha 

felszereléséhez szükséges eszközök és edények meg

vannak." Vél: Célszerü edényzet, jól alkalmazott 
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olvasható felirattal. A mérgek kiszolgáltatására 

mérleg, mozsár, kanál jó karban, tiszta állapotban 

megvannak. Az előirt vegyészeti eszközök megvannak 

a kisebb vegymüveletekhez szükséges eszközökkel és 

készülékekkel együtt. A mérlegek tiszták, érzéke

nyek, jó karban tartva, súlyok hitelesitve, nem ko

pottak. Kiszolgáláshoz szükséges eszközök, edények 

tisztán, jó karban, elegendő mennyiségben vannak. A 

mükonyha eszközei megfelelőek, tiszták és elegendő

ek." Seregélyes: "Mérgek kiszolgálására elegendő 

mérleg, mozsár, kanál tiszta állapotban. A gyógy

szerkönyvben előirt vegyészeti eszközök minden ap

róbb müvelethez szükséges edény, készülék, eszköz, 

elszivó szekrény megvan. Mérlegek érzékenyek, biz

tosak, tiszták. Súlyok hitelesitettek, nem kopottak. 

Mind a kiszolgáló asztalhoz, mind a mükonyhához tar

tozó eszközök, edények felszerelések megvannak.'' 

Egyértelmüen kiderül tehát, hogy ha hiányosság van 

akkor az elsősorban a tisztaság, rendezetlenség te

rületén jelentkezik. A tárgyi feltételeket illetően 

egyértelmü, hogy Fehérvárt és Fejér megyében a 

gyógyszertárak berendezését és felszerelését anyagi 

okokból eredő hiányosságok nem korlátozták lényege

sen. Az épületek, azaz a helyiségek esetében ez Fe

jér meqyében csak részben igaz. / 83/ / 94/ /104/ 

/131/ /133/ /139/ /198/ /199/ /207/ 
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d./ Személyi feltételek 

A gyógyszertárak mUködéséhez nemcsak a tárgyi felté

telek szUkségesek, hanem a megfelelő, hozzáértő sze

mélyzet, más szavakkal személyi feltételek. 

A gyógyszerészet kialakulásakor azonnal megjelentek 

a hires, mindenki által elfogadott személyek. Igy 

Fehérvárt a jezsuita patikus HUll atya. Róla már az 

eddigiekben többször volt szó. Annyit kell még itt 

kiemelni, hogy őt a rend feloszlatása után is al

kalmazták, hiszen köztiszteletben állott, s a város 

ragaszkodott hozzá. Lényegében ugyanez mondható el 

elődjéről Mallath Ferencről, akit többször is meg

választottak szenátornak, ami komoly megbescUlést 

jelent. 

A XIX. század elején kezdenek Fehérvárt a hires 

dinasztiák kialakulni, igya Say és a Braun, majd 

Lukáts, illetve Takácsi Nagy és Getterth család. 

/9/ /31/ /83/ /89/ /90/ 

A gyógyszertárvizsgálati jegyzőkönyvek rendkivUl rö

viden fogalmazzák meg az illetékes gyógyszerészekről 

véleményUket. Néhány: ''Koller Ferenc gyógyszertár 

tulajdonos szakképzett- íérfid, ki más keresetmód

dal nem foglalkozik, az itt gyakorlatot Uző orvo

sok dgy, mint a közönség bizodalmát kiérdemelte." 
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"Vincze Árpád gyógyszertártulajdonos jól képzett 

szakember, ki egy gyógyszertár vezetésére minden te

kintetben képesitve lenne.'' ''Leskó Gyula gyógyszerész el

len, ismételve panaszok láttattak részint a taxa át

hágása, részint a kétes összetételü szerek áruba bo

csátása miatt. Különben Leskó Gyula eléggé képzett 

gyógyszerész." "Kiss István kiváló képzett férfiú, 

ügyes szakember „" "Thomka János szilárd jellemü, tu

dományosan képzett, rend és tisztaság szerető." 

"Jeney kiváló szakértő." "Lukáts Gyula jól képzett, 

köztiszteletben álló, gyógyszertára a legnagyobb 

rendben." "Kertész Ferenc jeles gyógyszerész, köz

tiszteletben álló postamester és takarékkezelő, a-

kinek ezért gyógyszertárára kevesebb ideje marad„" 

"Heiszler Győző legtudományosabban képzett, párat-

lan szorgalmú, kitünő ügyességü, legjobb gyógysze-

rész.'' ''Wagner Ferenc megélelmedett kora ellenére 

tel ies odaadással vezeti patikáját." / .. l/3 / / 94 / 

! 10 4 ! ! lZ 9 ! ! 131 ! ! 13 3 ! ! 13 9 ! /19 s ! /l 9 9 ! 

A gyógyszerészek résztvettek tudományos munkában, 

igy Kazay és Say. Sokszor elvállalták, részben u

gyan saját anyagi érdekükből, új gyógyszerek kiki

sérletezését, majd be~ezetését a hazai piacra. Igy 

a megyében Leskó és Bohuminczky, stb. patikusok. 

Megválasztották őket tanácsnoknak, szenátornak, 
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képviselőnek. Elléttak egyéb munkét - postamester, 

takarék vezető, stb. - végül hallatték hangjukat 

kózérdekü, s a gyógyszerész térsadalmat érintő ü

gyekben. Igy Leskó Gyula a kapszulanyitó készülékkel 

orszégos vihart kevert vitéjában. /157/ /179/ /218/ 

/219/ /220/ /221/ 

A Fejér megyei gyógyszertárak személyi ellátottsága 

megfelelő volt. Igaz 1896-tól meglehetősen kevés gya

kornokot tudnak felvenni, de folyamatosan voltak se

gédek és bérl6k. 1889-ben ót gyakornok és nyolc segéd, 

1890-ben két okleveles kezelő, ót segéd és két gya

kornok mükódótt. 

1891-ben két kezelő, hét okleveles segéd és négy gya

kornok, 1893-ban ismét két kezelő, hat segéd és ót 

gyakornok dolgozott a megye gyógyszertáraiban. 1914-

ben minden gyógyszerész megkapta a felmentést, hogy 

a háborü alatt a gyógyszerellátás kért ne szenvedjen. 

1926-ban harminc gyógyszertár-tulajdonos, nyolc ok

leveles segédgyógyszerész és három gyakornok, 1929-

ben 34 tulajdonos, 13 okleveles, 3 nem okleveles se

géd látta el a gyógyszerészi szolgálatot. 1931-ben 

szémuk a kóvetkezőre nőtt: 38 tulajdonos gyógyszerész, 

12 okleveles, két oklevél nélküli segédgyógyszerész 

és két gyakornok. 
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A szám a továbbiakban nem sokat változik. 1934 és 

1936-ban 39 tulajdonos, de a segédgyógyszerészek és 

gyakornokok aránya változatlan. /72/ /125/ /141/ /201/ 

/202/ /203/ /204/ /205/ 

A megyében müködő kiemelkedő gyógyszerészek 

A XVIII. század elején élt és dolgozott Fehérvárt 

Mallath József, akit háromszor választottak meg váro

si tanácstagnak. 

A XVIII. század közepétől vezette a jezsuita gyógy

szertárat Hüll Mátyás atya, akihez a város a rend 

feloszlatása után is ragaszkodott. 

Say Móric a századfordulón dolgozott Fehérvárt, mun

kája - irodalmi, szervezői - országos jelentőségü volt. 

Kazay Endre élete utolsó három évét töltötte Vértes

acsán gyógyszertárában most már Fejér megyei gyógy

szerészként. 

Vondra Antal irodalmi munkássága emelkedik ki. 

Philipp István gyógyszerészeti és helytörténeti ku

tatásairól sok közlemény jelenik meg Fehérvárt. 

Takácsi Nagy Lóránd és Lukáts Béla a neves fehérvári 

patikus dinasztiák sarjaiként végeztek országos jelen

tőségü, szervezői és gyógyszerésztudósi munkát. 
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e./ Gyógyszerellátó tevékenység 

A gyógyszertárak gyógyszerellátó tevékenysége a 

gyógyszerexpedicióban nyilvánult meg. Ezt a szerepet 

kezdettől fogva végezték és kényesen Ugyeltek arra, 

hogy mások ki ne sajátithassák. Igy rögtön tiltakoz

tak a szUlésznők és borbélyok jogszabályba Utköző 

gyógyszerárusitása ellen. Másrészt a saját jogaikat 

védték és lehetőleg igyekeztek megakadályozni a kon

kurencia megjelenését. Ezt láthatjuk Fehérvár, Mór, 

Bicske, stb. második gyógyszertár megnyitása elleni 

tiltakozáskor is. Sokszor kemény harcba, álhatatos 

próbálkozásba kerUlt egy-egy újabb patika engedélyez

tetése. A váli gyógyszertár felállitásának folyamatát 

leirtam a megfelelő helyen .. Hasonló, csak hosszabb 

közdelembe kerUlt a móri második patika megnyitása. 

A miniszteri engedély kelte után a városi előljáró

ság még mindig kUzdött ellene. 

Kényesen vigyáztak jogaikra a gyógyszerek minőségét 

illetően is. Igy maga a segédgyógyszerész jelezte, 

ha romlott szerről volt szó, mint 1805-ben Fehér

várt. 

A kézi gyógyszertárakra féltékenyen Ugyeltek, s ha 

túl sok gyógyszer tartásáról értesUltek, azonnal je

lentették és vizsgálatot követeltek. Igy"történt 
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39. számú ábra Vizsgálat elrendelése 
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ez az ágotai bérlő esetében, valamint a na~ylángi 

házi gyógyszertár Ligyében. (Lásd 9. ábra 35. oldal) 

Felléptek, ahogy a 39. számú ábra (151. oldal) mu-

tatja minden vélhető számukra hátrányos esetben. 

Ugyancsak a gyógyszertárak látták el, s erre bősé-

ges levéltári anyag van a szegényeket, a vármegyei 

szolgákat és a kórházakat gyógyszerekkel. Természe-

tesen voltak olyanok is, ahol volt intézeti patika, 

s azokban önellátás folyt. Mindenesetre Fehérvárt 

sok dokumentum található, s ezek közLil egyet bemu-

tatok, a i9. ábrán (89 oldal). 

Egy-egy új gyógyszertár engedélyezésekor komolyan 

esett latba a többiek megélhetésének kérdése, azaz 

veszélyezteti-e létuket a közelLikben megnyiló kan-

kurencia. Az engedélyezési eljárás során öt éves 

bevételi mérlegeket állitottak össze. Ilyennel ta-

lálkozhatunk a 2~. ábrán (100. oldal) Sárbogárd 

esetén, illetve 40. ábra (153. oldal) Mór második 

gyógyszertárának megnyitása előtt. A megyei veze-

tés gondot forditott arra, hogy a patikák megélhe-

tése ne kerLiljön veszélybe. Az alispáni jelentések-

ben erre bőven találhatunk utalást, amint az több 

helyLitt jeleztem. Másrészt, amikor nyilvánvalóvá 

vált a harmincas évek végén, hogy több életképte-

len patika van a megyében, azonnal figyelembe vet-
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ték, s a későbbiekben nem engedélyeztek ójakat. 

Mindenesetre néhány nagy patikát Fehérvárt és a na

gyobb mezővárosokban leszámitva a gyógyszertárak 

többsége szerény megélhetést, polgári jólétet biz

tosi tott, de nagy vagyont belőlük szerezni nem le

hetett. Igaz az is, hogy néhány feltünően kirivó 

esetet leszámitva - cecei patikában Leskó Gyula ár

drágitásai az 1880-as évek elején - nem fordult elő 

etikátlan mohóság a gyógyszerészek között. 

A gyógyszerek ára mindig szabályozott volt. Ennek 

megfelelően árszinvonalát általánosan határozták 

meg, eltérni ettől kevéssé lehetett. 1745-től Tor

kos taxa, majd az osztrák gyógyszerkönyv előirásai, 

aztán az 1843-as budai taxa, majd az 1872-es első 

tényleges általános magyar taxa a maga maximált á

raival teljesen tiszta helyzetet teremtett. Az árak 

ettől kezdve folyamatosan csökkennek. Oka részben a 

nagyobb verseny - több patika - részben az iparsze

rü gyógyszerelőállitás - gyárak, nagykereskedések. 

Rendkivül tanulságos a Székesfehérvári Fekete Sas 

patika árverési leltára 1774-ből. 1300-nál több a

nyag volt benne, ebből 400 drog. Jó részük ma már 

nem használatos különösen az állati eredetüek. A 

készlet szinte teljesen szerepel a taxában, azaz 

kuruzslás nem volt, csak hivatalos készitményekkel 
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dolgoztak. Az exotikus szerek azóta kikoptak, a há

borúk közben beszerzésUket úgyis lehetetlenné tették 

a körUlmények. A kés6b~iekben a patikák ugyanigy a 

teljes választékot igyekeztek készletUkben tartani. 

A gyógyszertárvizsgálati jegyz6könyvek tanusága sze

rint az anyagok mennyisége lehetett kicsi, de válasz

tékuk mindig elegend6 volt. 

dsszefoglalva megállapithatjuk, hogy a Fejér megyei 

gyógyszertárak személyi ellátottsága megfelel6 volt. 

Anyagi helyzetUk az átlagot meghaladóan volt képes 

segédek és gyakornokok alkalmazására. A képzettség 

ugyancsak jobb volt az országosnál. 

A gyógyszerellátó tevékenység zavartalan volt. Az 

ár megfelelt a kivánalmaknak. Orágitás elenyész6en 

kevés esetben fordult el6. A megélhetés biztositott 

volt, bár kiugró gazdagságra csak ritkán nyilott 

mód. A gyógyszerészek érdekeit védték, s felléptek 

a jogtalan túllépések ellen, akár orvosok kézi 

gyógyszertáráról, akár gyógyszerek uradalmi alkal

mazásáról volt szó. /220/ /221/ /222/ /223/ /224/ 

/225/ /226/ 
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B E F E J E Z É S 

1. A disszertációs munka eredményei 

Munkám eredményét a következőkben rögzitem: 

a./ Székesfehérvárott az első gyógyszertár közvetlen 

a török kiüzése után müködött, mig a megye vonat

kozásában Mórott 1741-ben alakult. Az időrendi 

eltérés oka a mezővárosi és a városi fejlődés 

eltérő üteme, miután társadalmi igény csak meg

határozott fejlődési szint és népsürüség esetén 

jelentkezett gyógyszertárra. 

b./ A vizsgált korszakban a gyógyszertárak szerepe 

kettős volt. Egyrészt egészségügyi feladatot 

töltöttek be, másrészt kereskedelmi jellegüek. 

Elhelyezkedésük mindenkor az orvosi ellátás kö

zelében és a fontos kereskedelmi központok körül 

valósul meg. A kettő összefügg, mert biztositja 

a fizetőképes keresletet, ami a megélhetés biz

tositéka. 

c./ Fejér megye gyógyszertári hálózatának fejlődésé

ben a végzett vizsgálatok alapján három szakaszt 

állapitottam meg: 

I. a gyógyszerészet megjelenése 1688-1796 

II. a lassú fejlődés szakasza 1797-1860 

III. a gyorsabb fejlődés szakasza 1861-1950. 
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Fejér megyében mUködött uradalmi, szerzetesrendi 

gyógyszertár, de ezek mind polgárivá váltak. 

d./ Határozott összefUggést állapitottam meg a gyógy

szertárak adott helyen történ6 megjelenése és a 

helységek nagysága, illetve az adott terUlet 

népsUrUsége között. dsszevetve Fejér, Tolna, Ba

ranya és Veszprém megye hálózatának kialakulását 

észrevehet6, hogy a szabadságharc, s az azt köve

t6 abszolutizmus a fejl6dést megállitja. Igy cél

szerUbb az 1860 évet tekinteni határk6nek a las

sd fejl6dés és a felgyorsulás között. 

Az els6 világhábordnak, jóllehet az hosszabb szU

netet eredményez, nincsen ilyen szerepe, az csak 

megszakit bizonyos id6re. 

e./ A gyógyszertárak épUlete, helyiségei, berendezé

se, felszerelése a tulajdonos hivatástudatának 

és anyagi áldozatvállalásának fUggvénye volt. 

A gazdasági helyzet kUlönbségei miatt kevésbé 

jelent6s eltérések voltak mind a berendezésben, 

mind a felszerelésben. 

f./ A gyógyszerészi szaktudás, hivatástudat és az e

tikus magatartás általános volt, s ez okozta a 

gyógyszerész megbecsUlését. Társadalmi helyzetét 

kezdetben dönt6en anyagi ereje határozta meg. ~r

telmiségi volta, csupán ezen belUl jelentett töb-
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bet. A kiegyezéstől kezdve az egészségUgyi értel

miségi szerep egyre nagyobb hangsdlyt kap. 

g./ A gyógyszertarak s~emélyi ellatottsaga és okta

tasi tevékenysége alapvetően a gyógyszertar jö

vedelmezőségétől fUggött. TöbbségUket kisebb jö

vedelem és tőkeszegénység jellemezte, maguk a 

tulajdonosok Uzemeltették azokat, segédgyógysze

részt kevesen alkalmaztak. 

h./ A gyógyszertarak gyógyszerellató tevékenysége 

Fejér megye terUletén megfelelő volt a tőkesze

génység ellenére. A fellelhető hianyossagok -

ezek szarna meglehetősen alacsony - oka altala

ban betegségre, idős korra, faradtsagra vezet

hető vissza, s nincs benne gazdasagi, vagy eti

kai kérdés. 

i./ A Fejér megyei gyógyszerészek szerepet vallaltak 

dj készitmények kisérletezésében és bevezetésé

ben. Alkalmankint közéleti munkat végeztek. E

gyesek közUlUk szakirodalmi irasokat közöltek, 

illetve gyógyszerész egyesUletek szervezésében 

közremUködtek. 
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2. Összefoglalás 

A gyógyszerészet mai gondjainak megértéséhez szük

séges hazai történetének ismerete. Munkámmal Fejér 

megye gyógyszerészetének megjelenése és hálózatának 

kialakulása bemutatásával kivántam segiteni ezt a 

célt. Kutatásaimat a Fejér megyei levéltárban, az 

Országos Széchenyi Könyvtárban, a Semmelweis Orvos

történeti Múzeum Könyvtáraiban, valamint az Országos 

Levéltárban végeztem. A gyógyszerészet fejlődését 

Fejér megye közegészségügyi, valamint közigazgatás 

történetének összevetésével, elemzésével mutatom be. 

Munkám során a történelem és a sz~rvezéstudomány 

módszereit alkalmaztam. Eredményem rövid összefogla

lása a következő: 

a./ Fejér megye a török kiüzése után szerveződött 

újjá a XVIII. században. Kezdetben fejletlenség 

és az egészségügy alacsony szinvonala volt jel

lemző. Székesfehérvárott a fejlődés hamarabb 

megindult, a megyében szerzetes rendek munkája 

segitette, s a mezővárosok előrehaladása gyorsi

totta fel. Ebben szerepe volt a zsidóság ottani 

megtelepedésének is, hiszen Fehérvárra nem köl

tözhettek be. 

b./ Székesfehérvár és a megye gazdasági helyzetét 
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elsősorban a földrajzi viszonyok, a közlekedés 

helyzete, valamint később a rohamosan fejlődő 

főváros esetenkénti bénitó hatása határozta meg. 
1 

1 A gyógyszertárak létesitése szorosan összefUggött 

az adott terUlet gazdasági helyzetével, a terme-

lés és kereskedelem szinvonalával. Az els6 gyógy-

szertárak Székesfehérvárott 1688-ban, Mórott 

1741-ben ennek megfelelően jelentek meg. 

e./ A gyógyszertári hálózat fejl6désében három sza-

kasz van: I. megjelenés 1688-1796 

II. lassd fejl6dés 1797-1860 

III. gyorsabb fejl6dés 1861-1950. 

d./ Természetes, hogy a történelmi fejl6dés időn-

kint gátló, máskor serkent6 hatást gyakorolt a 

gyógyszertári hálózat alakulására, s annak egész-

ségügyi szolgáltató, illetve gazdasági munkájára. 

e./ Összevetettem a megye gyógyszertári hálózatának 

fejlődését Tolna, Baranya és Veszprém megye ha-

sonló adataival. Ennek eredményeként megállapi-

tottam, hogy a fejl6dési szakaszok hasonlóak, de 

az eddig megállapitott id6határok kismértékben 

eltérnek. Az országos átlagértéket a további 

vizsgálatok dönthetik majd el. 

f./ A gyógyszertárak elhelyezkedését illet6en megál-

lapitottam, az orvosi ellátás részben befolyásol-
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ja azt, de szerepe van a kereskedelmi központok, 

úthálózat, stb. kialakulásának is. 

g./ Néhány esetben módpsitani kellett a gyógyszeré

szi évkönyvekben, illetve már elfogadott érteke

zésekben lévő adatokat, különösen az első gyógy

szertár alapitásának időpontját érintő tévedést. 

h./ Megvizsgáltam a megyei gyógyszertárak müködését, 

felszereltségét, személyi és tárgyi ellátottsá

gát. Megállapitottam, hogy a gyógyszerellátó te

vékenység, s a zavartalan müködés és szolgáltatás 

dominált, mindössze pár esetben merült fel kifo

gás a gyógyszertárak állapotára, vagy ellátott

ságára. A gyógyszerárszabás betartásával kapcso

latos visszaélés, vagy vizsgálat még ennél is 

ritkábban fordult elő. 

Munkám megállapitása végeredményben a megye gyógysze

részetét úgy értékeli, hogy a gyógyszerészet a köz

történeti adottságoknak megfelelő időpontban jelent 

meg, más dunántúli környező megyékkel összehasonlit

va három szakaszra bonthatóan. megfelelően, sőt kie

melten fejlődött. A megye gyógyszerészeinek, akik kö

zött országosan is kiemelkedő személyiségek, nagysá

gok szép számmal vannak, szaktudása, hivatástudata 

és etikus magatartása általános volt, ami a gyógysze

részek megbecsülését eredményezte. Társadalmi helyze-
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tét kezdetben anyagi helyzete határozta meg, ezen 

belül tekintélyét n~velte értelmiségi volta, ami a 

múlt század folyamán egyre nagyobb hangsúlyt kapott. 
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II. Melléklet 

Ábrák jegyzéke 

1. Pákozdi emlékmü 

2. Alispáni jelentés részlete 

3. Székesfehérvár képe XVI. századból 

4. Nádor utca képe 

5. Romkert az ásatások helyén 

6. Gyógyszertár a XVIII. században 

7. Daumier gúnyrajza 

8. Gyógyszertárvizsgálati jegyz6könyv 

kisér6levele 

9. Tisztif6orvos levele kézi gyógyszer-

tár vizsgálatáról 

10. Kézi gyógyszertárakban tartandó 

gyógyszerek jegyzéke 

11. Névsor a megyében kiküldend6 gyógyszer-

könyvekr61 

12. Alispáni jelentés részlete 

13. Dezsuita_gatika alapitólevele 

14. Berendezés a Fekete Sas gyógyszertár-

ban a XVIII. században 

15. Officinai bútorok a XVIII.. században 

/Fekete Sas patikamúzeum) 

16. A szomszédos községek nyilatkozata 

12. 

14 ., 

16 '' 

19. 

22. 

25. 

29 '' 

34. 

35. 

3 7 ,, 

38. 

4L 

43 .. 

45 ,. 

50. 

61. 



- 7 -

17. Patikabdtor a XVIII. szézad elejér61 82. 

18. Vérosháza látképe 86. 

19. Kisér6levél számléhoz 89. 

20. Móri Léncos kastély 91. 

21. Kisér6 levél jövedelmi kimutatéshoz 92. 

22. Móri II. gyógyszertér engedélyezése 94. 

23. Sérbogérdi f6utca 99. 

24. Gyógyszertér 5 éves forgalma 100. 

25. Gyógyszertéri pályézat (Abén) 101. 

26. Bodajki Lamberg kastély 105. 

27. Cecei gyógyszertérvizsgélati jegyz6-

könyv 

28. Csákvári Eszterhézy kastély 

29. Vizsgalat orvos kézi gyógyszertérában 

30. Martonvéséri Brunszvik kastély 

31. Martonvéséri gyógyszertérvizsgélati 

jegyz6könyv 

32. Seregélyesi gyógyszertérvizsgélati 

jegyz6könyv 

33. Gyógyszertérvizsgélati jegyz6könyv 

kisér6levele 

34. Alispéni hivatal iratgyUjt6je 

35. Bdtorzat a XIX. szézad elejér61 

106. 

108 ,, 

110 '' 

115 ,, 

117' 

12 2 '' 

132. 

134. 

140. 
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36. Patikai edények a XVIII. századból 142. 

37 .. Patikai edények a XIX .. századból 143. 

38. Tinktűra prés XVIII. század közepe 144. 

39 „ Wizsgálat.elrendelése 151. 

40. Móri gyógyszertár forgalma 153. 
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III. M e 1 1 é k 1 e t 

I R 0 D A L 0 M 

1. Magyarország történeti kronológiája IV. 1944-

Bp .. 1983 .. Akadémiai 

2. Az 1898 évi IV .. tc .. és helységnévtár 

3. Fejér vármegye és Székesfehérvár általános is7 

mertetője és cimtára 1931-32 évre Vác 1932 

Kapisztrán nyomda Schneider Miklós: 

Fejér megye rövid ismertetője X. és köv. oldal 

4. Schneider - Juhász Fejér vármegye Bp. 1937 

Magyar városok monográfiája 31. old. dr. Kádár 

László: Tájak 

5. Előző munka 100. old .. Glázer L. Fejér megye 

6. Sudár Iván Fejér (Magyarország megyéi) 

Budapest 1985 .. Kossuth 

7. Magyarország történeti kronológiája II. 1526-

1848. Bp. 1983. Akadémia 

8. Hóman Szekfü Magyar történet IV, kötet 235. 

old.-tól és V-VII. Bp. 1935. Akadémia 

9. Károly János Fejér vármegye történ~te 

Székesfehérvár 1896-1904 

10. Farkas Gábor Mór története Mór 1977 

11. Hattyufi Dezső Fejér megye történeti vázlata 

Székesfehérvár 1899 20, 23, 27, 28 old. 

12. Magyar statisztikai szemle Bp. 1938. 
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13. Unger - Szabolcs Magyarország története 

Budapest 1979 Gondolat 

14. Fejér megye múltja irott emlékekben Székesfehér-

vár 1962 .. 45 .. és köv. old .. 

15. Schneider - Juhász Fejér vármegye id. munka 

273 .. és köv. old„ Fejér vármegye népesedése 

16. Hattyufi id. munka 31. és köv. old. 

17. Fejér megye múltja id. munka 63 .. és köv. old. 

18. Farkas Gábor Sárbogárd város története 

Sárbogárd 1989. 

19. Jakab István Bicske története Bicske 1969. 

20. Magyarország történeti kronológiája III. 

1848-1944. Bp. 1983 Akadémia 

21.. Alispáni jelentések 1901-1910. 107 .. 114 .. 

149. 208. old. Székesfehérvár Levéltár 

22. Alispáni jelentések 1911-1916. 180. old. 

23. Fejér megye múltja id. munka 48. old. 

24. Székesfehérvár emlékkönyv Szent István évében 

Székesfehérvár 1938. 

25. Alispáni jelentések 1919-1950. 

502. 800. és köv. old. 

26. Franz Naday Ungarns Armee in der zweiten Welt

krieg Wermacht im Kamp c. sorozat 62. kötet 

München 1968. 

27. Christian Zentner Der Zweite Weltkrieg 

Unipart Verlag Stuttgart 1978. 
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28. Gosztonyi P. Vihar Európa felett Bp. 1990. 

29. Sudár Fejér id. munka 48. old. 

30. Fejér vármegye és Székesfehérvár id. munka 

Juhász Székes fehér vár 21. és köv. old .. 

31. Kállay István Fehérvár regimentuma 1688-1848 

Székesfehérvár 1988. Levéltár 

32. Kállay István Szabad királyi városok gazdálko-

dása 1740-1780.. Bp .. 1966. Századok 

33. Bácskai Vera Fehérvár fejlődése a XVIII. szá

zadban és a XIX. század elején Székesfehérvár 

34. Schneider - Juhász Fejér vármegye id. munka 

365. és köv. old. A város fejlődése 

35. Sudár Fejér id. munka 39. old. 

36. Shvoy L. Emlékiratok kézirat PLlspöki Levéltár 

37. A. Castilglioni Storia della medicina 

Milano 1927 Unitas 563 .. és 566. old .. 

38. Linzbauer Codex Sanitario Medicinalis Hungariae 

I.. kötet 334. 349. 402. old. 

39. Zalai K. GyógyszerLlgyi szervezéstan 

Bp. 1991. SOTE 50 .. és köv .. old. 

40. Gáborné Szőcsény J. Gyógyszertárvizsgálatok fej

lődése Gyógyszerészet 28. 141-143. 93~95. 

41. Baradlay - Bársony A magyarországi gyógyszerészet 

története Bp .. 1930 .. L köt .. 315. 364. old. 

42 .. Felhő I. - Vörös A. A helytartótanácsi levél tár 

Bp. 1961. Akadémiai 112. 118 .. old. 
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43 . Linzbauer id. munka 677. old .. 

44. Dr. Kempler Kurt Magyarországi gyógyszerészet 

története Gyógyszerészet 28. 321-325. old. 

_4~ Dr. Végh A. Gyógyszerészképzés 

4il'. Zalai K. Idézett munka 59. old. 

47';. Felhő - Vörös id. munka 257-259. old. 

48. Castiglioni id. munka 650. 660 .. 663 .. old .. 

49 Linzbauer id. munka II. kötet 13. 150. 187. 193. 

210 .. old. 

50 . Zalai K. id .. munka 21.. old. 

51„ Zalai K. id .. munka 71-74. old. 

52. Gortvai György Az Lljabbkori magyar orvosi mLlve-

lődés és egészségügy története 

Bp. 1953 

53. Magyary Kossa Gyula Magyar orvosi emlékek 

Bp. 1940 Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat 

54. Linzbauer idézett munka 321. 448 .. 4 75. 654 .. old. 

55;. Linzbauer idézett munka 915. 921. old. 

56„. Zalai K. id .. munka 65 .. old. 

57. Székesfehérvári Levéltár 1875 1294/875 

5@. Bölcs Béla Magyar gyógyszerészet 

Bp. 1967 Medicina 

5[l1. Zalai K .. id. munka 61-62. old. 

60 Castiglioni id. munka 724. 743 .. 804 .. old .. 

&l Zalai K. id. munka 52-53. old .. 
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62. Gáborné Sz6csényi J. Jglna megye gyógyszertári há

lózatának kialakulása és fejl6dése Bp. 1982. kézirat 

63. Halmai J, A gyógyszerészet története 

Bp. 1976 65. old. 

6~. Alispáni jelentések 1870-76 86. és 265. old. 

65. Székesfehérvári Levéltár 53233/875 

66. Székesfehérvári Levéltár 113/883 173/887 

6}. Alispáni jelentések 1880-90 45-46. old. 

6~. Székesfehérvári Levéltár 1225/888 

69. Alispáni jelentések 1891-900 140. old. 

70. Alispáni jelentések 1891-900 31. old. 

71'. Schneider Fejér vármegye id. munka 259. 

Fejér vármegye Szent György kórháza 

72; .. Alispáni jelentések 1891-900 118. old. 

73~. Alispáni jelentések 1911-16 39. old. 

74 Alispáni jelentések 1911-16 78. old. 

75 Alispáni jelentések 1911-16 140. old. 

old. 

76 Gyógyszerésztörténeti Diárium 1. szám 26. old. 

77;. Alispáni jelentések 1919-50 4. old .. 

7 8; .. Alispáni jelentések 1919-50 298. old. 

7 9' .. Alispáni jelentések 1919-50 490. old. 

803. Alispáni jelentések 1919-50 620. old. 

BP. Nékám Lajosné Régi magyar patikák 

Bp .. 1971 Corvina 

821. A Fekete Sas alapitási oklevele Gyógyszerészeti 

Diarium l.sz. 34. old. Közli Szabó L. 
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83 .. Szabó Lóránt Székesfehérvár gyógszerészetének 

története a XVII. és a XVIII. században 

Gyógyszerészettörténeti Diarium 1. sz. 

caa Philipp István A gyógyszertár 1932 

Székesfehérvári kalauz 1931-33 

SS. Gyógyszerészeti évkönyvek: 

Schédy S. Gyógyszerészek Naptára 1B6B-18B6 

Csurgay K. Gyógyszerészek évkönyve 1BB6-1B99 

Varságh J. Gyógyszerészek zsebnaptára 1900-39 

Gyógyszerészek évkönyve 1940-41 

Szász T. Gyógyszerészek Almanach 1942-44 

Budapesti Gyógyszerész TestUlet évkönyve Bp. 194B 

B6. Székesfehérvári Naptárak 1900-43 Székesfehérvár 

B7. J.Sz. Sándorné Kiss Leona A gyógyszerészet meg

jelenése és fejlődése Veszprém megyében 

doktori értekezés Budapest 19B5 kézirat 14B.old. 

BB. Balla Lajos Gyógyszerellenőrzési rendszerek né

hány vonatkozása Fejér megyei források alapján 

l6BB-tól napjainkig 

Szeged 1975 doktori értekezés kézirat 

_a9. Kovács Péter Fekete Sas gyógyszertár 

Székesfehérvár 1975 

·~o. Nékám Lajosné Siékesfehérvári Fekete Sas 

Székesfehérvár 1965 

.91'. Fanta Rudolf Székesfehérvár város népesedési 

mozgalmának és közegészségUgyének 10 évi tör

ténete 1B65-1B74 Székesfehérvár 1875 
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92. Polgármesteri jelentések 1919-1950 Székes

fehérvári Levéltár 35. és kbv. old. 

93. Gyógyszertárvizsgálati jegyz6kbnyvek 

Székesfehérvár 1872 2028/872 

24. Gyógyszertárvizsgálati jegyz6kbnyvek 

Székesfehérvár 1356/885 1885 

9S. Alispáni jelentések 1919-50 

!96. Székesfehérvári Levéltár 2309/875 

97. Székesfehérvári Levéltár 1197/873 

98. Székesfehérvári Levéltár 2278/874 

99. Székesfehérvári Levéltár 343/872 

ioő. Székesfehérvári Levéltár 763/898 

iúF. Székesfehérvári Levéltár 3170/878 

102. J. Sz. S-né Kiss Leona idézett munka 61.old. 

103. Alispáni jelentések 1870-76 194.old. 

104. Székesfehérvári Levéltár 5091/876 

105. Gábor Józsefné idézett munka 33. old. 4.5.ábra 

106. Gábor Józsefné idézett munka 158. old. 

101. Dr. Kempler Kurt A magyarországi gyógyszertá

rak számának alakulása 1918-ig 

Acta pharm. Hung. 1974 44. 267-282.old. 

108. Dr. Kempler Kurt Kbzforgalmú gyógyszertárak 

számának alakulása hazánkban 

Gyógyszerészet 1974 18. 415-417.old. 

109. Dr. Kempler Kurt Magyarországi gyógyszerészet 

rbvid tbrténete 

Gyógyszerészet 1984 28. 321-25.old. 
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110 . Szász Tihamér Gyógyszerészeti Almanach 1942 

Budapest 1942 

111. Varságh Ferenc Gyógyszerészek zsebnaptára 1920 

Budapest 1920 

il2. Budapesti Gyógyszerész Testület Évkönyve 1945-

1948 

Budapest 1948 

Ill. Mór története id. munka 291-192. old. 

114. Alispáni iratok 1870-1876 

115. Székesfehérvári Levéltár 1853-93/87 

116. Bizottmányi közgyülési jegyzőkönyvek 1967 446.sz. 

117. Székesfehérvári Levéltár 1677/88B 

118. Székesfehérvári Levéltár 796/881 

119. Székesfehérvári Levéltár 3170/878 

120. Székesfehérvári Levéltár 3900/887 

fü21. Székesfehérvári Levéltár 315/898 

1~2. Székesfehérvári Levéltár 715/873 

123. Székesfehérvári Levéltár 2741/888 

124. Székesfehérvári Levéltár 2687/892 

125. Alispáni jelentések 1891-1900 55. old. 

t26. Székesfehérvári Levéltár 17-642/893 

127. Székesfehérvári Levéltár 95/896 

12~. Székesfehérvári [evéltár 1985/86 

d~9. Gyógyszertárvizsgálati jegyzőkönyvek 

130 Székesfehérvári Levéltár 5091/876 
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131. Alispáni jelentések 1911-16 155.old. 

112. Székesfehérvári Levéltár 3028/82 

133. Székesfehérvári Levéltár 1810/882. 

1»4. Gyógyszertár vizsgálati jegyzőkönyvek 

Székesfehérvári Levéltár 137/879 

135" Alispáni jelentések 1891-1900 31. old. 

13'6' Alispáni jelentések 1919-1950 507. old. 

131. Alispáni jelentések 1891-1900 118. old. 

13 s,,, Székesfehérvári Levéltár 765/877 

119. Székesfehérvári Levéltár 2463/907 

140. Gyógyszertárvizsgálati jegyzőkönyvek 19-643/882 

141" Alispáni jelentések 1891-1900 77. old. 

14 z,. Alispáni jelentések 1919-1950 298. old .. 

143,. Székesfehérvári Levéltár 2430/1882 

14'.4 '' Alispáni jelentések 1870-76 194. old. 

145. Székesfehérvári Levéltár 943/876 

146. Székesfehérvári Levéltár 2420/887 

147. Alispáni jelentések 1911-16 78. old .. 

148" Alispáni jelentések 1901-11 149 ,, old. 

149. Alispáni jelentések 1885-90 2. old. 

150. Alispáni jelentések 1870-76 231. old „ 

151. Alispáni jelentések 1885-90 213. old. 

152. Székesfehérvári L'8vél tár 2035/888 

153. Székesfehérvári Levéltár 1993/884 

154. Alispáni jelentések 1870-76 278. old .. 
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155. Alispáni jelentések 1870-76 112 .. old. 

156. Alispáni jelentések 1901-1910 114. old. 

157. Székesfehérvári Levéltár 892/1907 

158. Gyógyszerészettörténeti Diarium 1. sz. 26. old. 

Szabó Lóránt Kazay Endréről 

159. Protocollum sessionis 1701/02.22 1702/05.02 

160. Protocollum sessionis 1728/01.12 és 1736/05.05 

161. Correspondenzbuch 1738/05.30 

162. Correspondenzbuch 1775/03. 

163. Protocollum sessionis 1774/11.08 és 1778/02.13. 

164. Protocollum sessionis 1777/05.09 08.25 és 1780/07.28 

165. Protocollum sessionis 1798/03.05 No 308 

166. Prot .. sess. 1805/11.07. No 1622 és 1806/07.20 

167. Prot sess. 1807/11.21. No és 1810/05.28 

168. Prot. sess. 1811/07.21 No 955 és 1812/01.7 No 903 

16~.Prot. sess. 1821/03.19 No 643 és 1843/02.3 No 519 

170. Prot. sess. 1807/03.16. No 361 

l 'Z 1. PI ot. s ess. 1843/03.3 No 881 

172. Prot sess. 1786/01. 7 No 265 és 1788/03.7 

1 73·. Prot .. s ess .. 1794/02.24 No 305 és 03 .. 8 No 357 

174, Prot sess. 1796/03.17 és 1797/09.30 No 1155 

17 'J... Prot. s ess .. 1798/05.29 és 1799/01 .. 18 No 52 

176 .. Prot. s ess .. 1800/11.14 No 1373 és 1801/08.28 

1 7-X .. Prot. s ess 1801/12.28 és 1810/03.30 No 520 

178. PI ot .. s ess. 1815/04 .. 14 No 630 és 1825/12.27 
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179. Prot. sess. 1806/10.6 és 1810/04.18 1817/08.24 

180. Gyógyszerésztörténeti Diarium 1. sz. 34. old. 

Schédy S Say Móricról 

181. Prot. sess. 1812/03.21 és 1820/12.1, 1928/08.29 

182. Prot. sess 1838/11.22 No 124-125 

183. Prot. sess 1842/07.25 és 1843/01.30, 05.15 és 

1845/10.17 No 3488-3489 

184. Prot. sess. 1750/05.8 1752/07.14 1753/01.30 

185. Corr.buch. 1766/05.25 1769/02.27 1772/11.6 

186. Prot. sess. 1780/04.21 1787/07.27 1789/11.27 

187. Prot. sess. 1792/10.26 No 1426 11.26 No 1501 

J8B. Prot. sess. 1793/06.18 12.6 No 1531-1532 

189. Prot. sess. 1794/02.28 No 335 A fehérvári gyógy-

szertár receptkönyve DL R 302 Egyh.ir.gyUjt, 

190. Prot. sess. 1795/01.9 05.6 04.24 

191. Prot. sess. 1806/05.9 07.4 11.4 No 1653 

192. Prot. sess. 1807/02.7 05.8 07.20 No 928 

193. Prot. sess. 1821/09.24 1824/04.30 No 697 

194. Prot. sess. 1834/02.14 No 303 

l95. Prot. sess. 1839/05.17 No 1004 1840/06.4 No 1385 

196. Prot. sess. 1848/06.25 No 2208 

197. Székesfehérvári Levéltár /880 

128. Székesfehérvári Levéltár /884 

199. Alispáni jelentések 1885-1890 16. old. 

20Q. Székesfehérvári Levéltár Gyógyszertárvizsgálati 

jegyzőkönyv 3042/886 
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201. Székesfehérvári Levéltár Gyógyszertárvizsgálati 

jegyzőkönyv 1852/887 

202. Alispáni jelentések 1885-1890 -74_ old. 

203. Alispáni jelentések 1885-1890 213. old. 

204. Alispáni jelentések 1885-1820 212. old. 

205. Alispáni jelentések 1901-1910 280. old. 

206. Alispáni jelentések 1901-1910 54. old. 

207. Alispáni jelentések 1901-1910 86. old. 

208. Alispáni jelentések 1901-1910 179. old. 

209. Alispáni jelentések 1901-1910 208. old. 

21a. Alispáni jelentések 1911-1916 5. old. 

211. Alispáni jelentések 1911-1916 46. old. 

212. Alsipáni jelentések 1911-1916 111. old. 

213. Alispáni jelentések 1919-1950 31. old. 

214. Alispáni jelentések 1919-1950. 37. old. 

215. Alispáni jelentések 1919-1950 124. old. 

216, Alispáni jelentések 1919-1950 211. old. 

217. Alispáni jelentések 1919-1950 243. old. 

218. Alispáni jelentések 1919-1950 596. old. 

2}9. Dr. Kempler Kurt Egy közérdekU rendelet és kö-

vetkezményei 

Gyógyszerészettörténeti Diarium 1. sz. 62.old. 

220. Rixer, Zalai Gyógyszerészek publikációs tevé-

kenysége 1975 Gyógyszerészet 19 343-345 

221. Halmai J. A magyar gyógyszerészet hagyományai 

1959 Gyógyszerészet 3 448-454 
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222. Székesfehérvari Levéltér 10244/909 

223. Székesfehérvári Levéltár 1971/900 

224. Székesfehérvári Levéltár 2799/901 

225- Dr. Kempler Kurt A gyógyszerek árszinvonalanak 

alakulása 1978 Gyógyszerészet 22 90-95 

226. Taxa medicamentorum 1843 Buda 

22?· Takács Sarolta A Székesfehérvári Fekete Sas 

Gyógyszertár árverési leltárából 

Gyógyszerészett~rténeti Diarium 1. 26. old . 
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Térképek jegyzéke 

1. Fejér megye határváltozásai 

2. Mez6fbld és benne Fejér megye 

3. Fejér megye a kbzépkorban 

4. Fejér megye kbzigazgatási beosztása 

5. Gyógyszertárak Fejér megyében 

6. Székesfehérvár 

7. Sárbogárd 

8. Ercsi 

9 .. Mór 

10. Bicske 

11. Vaál vidékének helyrajza 

Ez a IV. szám~ melléklet 
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MEZŐFÖLD és benne Fejér mef!:fe 

2. számú térkép 
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FEJÉR MEGYE A KÖZÉPKORBAN 
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Táblázatok jegyzéke 

I. Fejér megyei gyógyszertárak 

II. Fejér megyei gyógyszertáralapitésok 

III. Fejér megyei gyógyszertáralapitások 

10 évenkint 

:IV. Fejér-Baranya-Tolna-Veszprém gyógy

szertár alapitásai 

V. Gyógyszertáralapitások ábrázolása 

VI. Gyógyszertáralapitások ábrázolása 

VII. Fejér, Baranya, Tolna, Veszprém 

gyógyszertárainak fejl6dése 

VIII. Fejér, Baranya, Tolna, Veszprém 

Székesfehérvár és Pécs nélkül 

IX. Fejér, Baranya, Tolna, Veszprém 

gyógyszertáralapitásai %-os bontásban 

X. Fejér, Baranya, Tolna, Veszprém gyógy

szertáralapitásai %-os bontásban Szé

kesfehérvár és Pécs nélkül 

XI. Gyógyszertárak Magyarországon 

XII. Gyógyszertárak Magyarországon 

XIII. Fejér, Tolna, Veszprém és Baranya 

gyógyszertárala~itásai 

XIV. Fejér, Tolna, Veszprém és Baranya 

gyógyszertáralapitásai id6rendben 
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XV. Fejér, Baranya, Tolna és Veszprém egy 

évre jutó gyógyszertaralapitasok szarna 

XVI. Népesség és gyógyszertarak szamanak 

összefüggése 

XVII. Egy gyógyszertarra es6 lakosszam külön

böz6 orszagokban 
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6. 

7. 

8. 

9 

10. 

11. 

12 

13. 

14 

15. 

16 

17 . 

18 

19. 

20. 

21. 

22 

23 

24. 

25 

26. 

27 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34 

35. 

36 .. 

37 

38. 

39. 

40. 

41 

42. 

43. 

44. 

45 

46. 

47 

48. 

49 

50. 

51. 

Alapitás Helység 

éve 

1688 

1741. 

1797 

1810. 

1819 

1821. 

1830 

1830, 

1835 

1842. 

1850 

1862. 

1864 .. 

1865 

1867. 

1869. 

1869 

1872 

1874 .. 

1874. 

1875. 

1876 .. 

1881. 

1882 

1885. 

1892. 

1892 

1892 .. 

1893 

1894 

1894. 

1897. 

1898. 

1906 

1907. 

1913 

1915. 

1922 

1922. 

1923. 

1926 

1928 .. 

1928. 

1929. 

1929. 

1931. 

1932. 

1934 .. 

1935 

1936. 

1942. 

Székesfehérvár I 

Mór I 

Székesfehérvár II. 

Székesfehérvár III 

Adony 

Csákvár 

Lovasberény 

Mar tonváSár 

Cece 

Székesfehérvár IV. 

Bicske 

Kálóz 

Dunapentele 

Sárbogárd 

Ercsi 

Seregélyes 

Székesfehérvár V 

Vál 

Érd 

Kápolnásnyék 

Polgárdi 
Mór II 

Sóskút 

Alcsút 

Perkáta 

Bodajk 

Hercegfalva 

Székesfehérvár VI .. 

Aba 

Isztimér 

Etyek 

Sárosd 

Rácalmás 

Vértesacsa 
Nagyláng 

Nádasladány 

Alap 

Székesfehérvár VII. 

Székesfehérvár VIII 
Csór 

Kisláng 

Baracs 

Sárszentmihály 

Csákberény 

Sárbogárd II. 

Sárkeresztúr 

Pusztaszabolcs 

Bicske II. 

Ercsi II. 

Gárdony 

Tárnok 

.-Jr.-

I. T á b 1 á z a t 

Fejér megyei gyógyszertárak 
Név jog 

Fekete Sas reál 

tulaJdon Meg Jegyzés 

1743-tól Jezsuita 
1773-tól pálos 

Mária Segedelme 

Magyar Korona 

Szentháromság 

Megváltó 

reál 

reál 
kapucinus uradalmi 

Isteni Gondviselés 

Szent István 

Szent István 

Megváltó 

Szent István 

Őrangyal 

polgári 

reál polgári 

személyi polgári 

reál polgári 

reál polgári 

személyi polgári 

személyi polgári 

személyi polgári 

személyi polgári 
Magyar Korona személyi polgári 

Szentháromság személyi polgári 

Tinódi L Sebestyén személyi polgári 

Szentháromság személyi polgári 

Angyal személyi polgári 

Őrangyal személyi polgári 

Angyal személyi polgári 

Szentháromság személyi polgári 

Vörösmarty személyi polgári 

Fehér Galamb személyi polgári 

Őrangyal személyi polgári 

Szent Rozália személyi polgári 

József Nádor személyi uradalmi 

Megváltó személyi polgári 

Szüz Mária személyi polgári 

Isten Anyja személyi polgári 

Isteni Gondviselés személyi polgári 

Őrangyal személyi polgári 

Szüz Mária személyi polgári 

Isteni Gondviselés személyi polgári 

Kereszt személyi polgári 

Megváltó személyi polgári 

Magyar Korona személyi polgári 

Szent Margit személyi polgári 

Szent Tamás személyi polgári 

Őrangyal személyi polgári 

Szent Sebestyén személyi polgári 

Szent József személyi polgári 

Angyal személyi polgári 

Szent Margit személyi polgári 

Remény személyi polgári 

Őrangyal személyi polgári 

Megváltó személyi polgári 

Szent Margit személyi polgári 

Szent Imre személyi polgári 

Remény személyi polgári 

Megváltó személyi polgári 

Isteni Gondviselés személyi polgári 

Jó Pásztor személyi polgári 

Angyal személyi polgári 

fiók, 1882-tól önálló 

fiók, 1889-től önálló 

fiók, 1895-től önálló 

fiók, 1915-ben meg5zünt 

fiók, 1905-től önálló 

fiók, 1907-tól önálló 

fiók, 1923-tól önálló 

1930. áthelyezve l5zka
szentgyörgyre 
fiók 

1930-ban nyílik 

1923-tól önálló joggal, 
de fiók marad 

megnyitva 1935-ben 
fiók 

fiók 



II T á b 1 á z a t 

Fe]éI megyei gyógyszer tári alapitások 

alapitás évek közötti évtizedbeni ala- átlagos idő az 
különbség pitások száma alapitások között 

1688. 

1741 53 

1797 .. 56 1791-1800 1 
1810. 13 1801-1810 1 
1819 .. 9 1811-1820 1 ~ 

~ 

1821. 2 1821-1830 3 3, 3 év 
1830 9 

1830. 0 

1835 5 1831-1840 1 
1842 7 

1850. 8 1841-1850 2 5 év 
1862 12 

1864. 2 

1865 1 

1867. 2 

1869 2 

1869. 0 1861-1870 6 1,66 év 
1872. 3 

1874 2 

1874. 0 

1875. 1 

1876 1 1871-1880 5 2 év 
1881 5 

1881. 1 

1885. 3 1881-1890 3 3, 3 év 
1892 7 

1892 0 

1893 1 

1894 1 

1894 0 

1897. 3 

1898. 1 1891-1900 7 1,43 év 
1906 8 

1907. 1 1901-1910 2 5 év 
1913. 6 

1915 2 1911-1920 2 -1 10 év 
1922. 7 

1922 0 

1923. 1 

1923 0 

1926. 3 

1928 2 

1929. 1 

1929. 0 1921-1930 8 1,125 év 
1931. 2 

1932. 1 

1934. 2 

1935 1 

1935 0 1931-1940 5 2 év 
1942. 7 1941-1950 1 10 év 
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Gyógyszertér alapitésok Fejér megyében 10 évenként 

3. szémú téblézat 



~ 

1688. 
1696. 
1740. 
1741. 
1747. 
1757. 
1767. 
1787. 
1792. 
1795. 
1796. 
1797. 
1801. 
1802. 
1804. 
1805. 
1808. 
1810. 
1813. 
1818. 
1819. 
1820. 
1821. 
1830. 

1832. 
1834. 
1835. 
1836. 

1838. 
1842. 
1843, 
1848. 
1850. 
1852. 
1856. 
1861. 
1862. 
1863. 
1864. 
1865. 
1866. 
1867. 
1869. 

1870. 
1872. 
1873. 
1874. 
1875, 
1876. 
1877. 
1878. ' 
1880. " 
1881. l 
1882. ~ 

r"c liíB' 

1884. 
1885. 

1887. 
1888. 
1889. 
1890. 
1891. 
1892. 

1893. 

1894. 

1895. 
1896. 

1897. 
1898. 
1900. 
1901. 

1902. 
1903. 
1904. 
1906. 
1907. 
1908. 
1910. 
1912. 
1913. 
1914. 

1915. 
1916. 
1918. 
1922. 
1923. 

1924. 

1925. 
1926. 
1928. 

1929. 
1930. 

1931. 
1932. 
1933. 
1934. 
1935. 

1936. 
1937. 
1941. 
1942. 
1943. 

1945. 
1947. 
1949. 

~ 3 .r~ 

IV. T a b i a z a t 

FeJér - Baranya - Veszprém - Tolna megyék gycigyszertar a1apitása1 

Fe.iér 

SzékesfehBrvar I. 

Mór I. 

Székesfehérv8r II. 

Székesfehérvár III. 

Adony 

Csákvár 
Martonvásár 
Lovasberény 

Cece 

Székesfehérvár Iv. 

Bicske I. 

Káloz 

Dunapentele 
Sárbogárd I. 

Ercsi I. 
Seregélyes 
Székesfehérvár V. 

Vál 
trd 
Kápoln8snvék 
Polgárdi 
Mór II. 

Sóskút 
Alcsút 

Perkáta 

Székesfehérvár VI. 
Bodajk 
Hercegfalva 
Aba 

Etyek 
Isztimer 

Sárosd 
Rácalm8s 

Vértesacsa 
Nagyláng 

Nádas!adánv 

Alap 

Székesfehérvár VII. 
Székesfehérvár VIII. 
Csór 
Sárszentmihály 

Kislang 
Baracs 

CsákbeLEiny 
Sárbogard II. 

Sárkeresztúr 
Pusztaszabolcs 

Bicske II. 
Ercsi II. 

Gárdony 

Tárnok 

Baran a Vesz rem Tolna 

Pécs I. 

Pécs II. 
Pécs III. 

Moha.cs I. 

Siklós I. 
Szigetvar I. 

Pécsvárad 

Németboly 

Sellye 
Moh::ics II. 

Mágocs 

Pécs IV. 

Siklós II. 
Villány 

Baranyaszentlórinc 

Sásd 
VaJsZló 
Szigetvár II. 
Szászvar 
Dunaszekcső 
Püspöknádasd 
Mecsekszabolcs 

Pécs V. 

Gyöngyösmellék 

Vörösmart 

Pécs VI. 
Vémend 
Beremend 

Komlo 
Moh8cs II. 
Pécs VII. 

Harkélny 
Magyarmekcse 

Pécs VIII. 

Pécs IX. 

Szabadszentkirály 
Újpetre 
Siklós II. 
Pécs X. 

MaJS 
Pécs XI. 
Mohács IV. 

Pécs XII. 
Pécs XIII. 
Pécs XIV. 
Dravafok 
Bükkösd 
Hird 
MecsekalJa 
Himeshaza 
Szederkeny 

Mozsgó 
Görcsöny 
Ege rag 

Pápa I. 

Veszpr8m I. 
Pápa II. 

Veszprém II. 

Várpalota 

Devecser 

Zirc 

Enying 
Nagyvázsony 

Szentgál 

Siófok I. 

Berhida 

Ajka 

Szilasbalhás 
Pápa II. 
Lovászpatona 
Veszpremvarsany 
Csögle 

Magyargernye 

Ugod 

Balatonf őkaJár 

Mezőkomarom 

Pápa TV 
Veszprém III. 

Veszprém IV. 
Balatonalmádi 
CsetEiny 
Városlőd 

Szekszard I. 
Paks I. 

Dunaföldvar I. 

Hőgyész 

Simontornya 

Bonyhád I. 

Tolna I. 

Bátaszék 
Tamási 
Gyönk 

Dunaföldvcir II. 

Zomba 

Szekszélrd II. 

Dombüvélr I. 

Kölesd 
Ozora 

Felső Iregh 
Fadd 

Szakcs 
Nagydorog 
Bölcske 

Pincehely 

Tevel 

Paks II. 

Nagymanyok 
Döbrököz 
Decs 

Bakonyszombathely 
Balatonkenese 
Siófok II. 
Balatonf Uzf ő 
HaJmélskEir 

Nagyszékely 

Dég 

Somlószőlős 
Pápateszer 
Lepsény 
Pápakovácsi 
Súr 

Nyár éld 

Bonyhad II. 
Tengelic 
Dombóvélr II. 

Nagykónyi 

Dunaszentgyörgy 

Regöly 
Dombóvár III. 

Báta 

Szekszard III. 
Tolna II. 

Mórágy 
Pálfa 

~ 
00 
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Gyógyszertár alapitások 

5. számú táblázat 

. . 
• 
' • . 

1 • 
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Gyógyszertár alapitások (Fejér Székesfehérvár, Baranya Pécs 

nélkül) 

Fejér 

Baranya •••. 

Tolna 

Veszprém 

.~1:.·; .;;< .• , .• ,.~-....! ,,_ .=.J..J... ..::.;.J.Ln: .:-u::.uu.;1~ ••. :~.:1.:__i:~-

VI. számú táblázat 
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VII. T á b 1 á z a t 

Fej ér , Baranya, Tolna, Veszprém megye gyógyszertárainak fejlődése 10 éves bontásban 

Meg Jegyzés: a ! gyógyszertár alapitás 
b ! gyógyszertárak száma 

e ! gyógyszertárak %-a 

___ g_~--------~--~ __ j __ § __ E ______ §_§_E_§_~_t_§ _____ l __ ~ __ ! __ ~ __ § _____ ~-~-§-~-~-E_§_~-------

a.! b. ! e./ a.! b./ e./ a./ b./ e./ a.! b./ e./ 

-1690 1 1 2 

1691-1700. 1 1 1 1, 9 

1701-1710. 1 1 
~ 
~ 

1711-1720. 1 1 

1921-1730. 1 1 

1731-1740 1 1 

1741-1750 1 2 4 1 2 2 5 

1751-1760. 2 1 1 3 7, 5 

1761-1770. 2 1 1 1 1, 5 3 

1771-1780. 2 1 1 3 

1781-1790 2 1 1 2 5 3 

1791-1800. 1 3 6 2 3 5 7 1 3 7 5 3 

1801-1810. 1 4 8 3 6 11,3 1 4 10 1 4 10 

1811-1820. 1 5 10 6 2 6 15 1 5 12, 5 

1821-1830 .. 3 8 16 6 1 7 17 1 5 5 

1831-1840. 1 9 18 2 8 15'1 3 10 25 2 7 17, 5 

1841-1850. 2 11 22 2 10 18 9 1 11 27 5 7 

1851-1860. 11 1 11 20' 8 11 2 9 22, 5 

1861-1870 .. 6 17 34 1 12 22' 6 3 14 35 2 11 27, 5 

1871-1880. 5 22 44 3 15 28,3 2 16 40 11 

1881-1890 3 25 50 8 23 43,4 5 21 52,5 7 18 45 

1891-1900. 7 32 64 5 28 52 8 1 22 55 2 20 50 

1901-1910 2 34 68 5 33 62, 3 4 26 65 5 25 62' 5 
1911-1920. -1 2 35 70 33 1 27 67,5 5 30 75 

1921-1930. 8 44 88 8 41 77' 4 9 36 90 10 40 100 

~ i 1931-1940 5 49 98 7 48 90' 6 2 38 95 40 
) 

1941-1950. 1 50 100 5 53 100 2 40 100 40 
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Vili T á b 1 á z a t 

Fej ér és Baranya megye, Székesfehérvár és Pécs gyógyszer tár a inak fejlődése 

10 éves bontásban 

Meg Jegyzés: a / gyógyszer tár alapi tás 

b / gyógyszertárak száma 

e./ gyógyszertárak %-a 

É v Fejér megl:'.e Székesfehérvár Baran:ta megl:'.e Pécs 

a./ b./ e./ a./ b./ e./ a./ b. / e./ a./ b./ e./ 

1681-1690 .. 1 1 12,5 

1691-1700. 1 1 1 7 14 

1701-1710. 1 1 "' N 

1711-1720 1 1 

1721-1730 .. 1 1 

1731-1740. 1 1 

1741-1750. 1 1 2 38 1 1 

1751 1760. 1 1 1 

1761-1770. 1 1 1 

1771-1780 1 1 1 

1781-1790. 1 1 1 

1791-1800. 1 1 2 25 2 3 21 43 

1801-1810. 1 1 3 37' 5 3 3 7' 5 3 

1811-1820. 1 2 4, 76 3 3 3 

1821-1830 3 5 11,9 3 3 3 

1831-1840. 1 6 13,28 3 2 5 12,5 3 

1841-1850. 1 7 15 66 1 4 50 2 7 17 5 3 

1851-1860. 7 4 1 8 20 3 

1861-1870 5 12 28,57 1 5 62,5 8 1 4 2 8' 5 7 

1871-1880. 5 17 40,48 5 3 11 27' 5 4 

1881-1890 3 20 47,62 5 7 18 45 1 5 35' 7 2 

1891-1900. 6 26 61 91 1 6 75 5 23 57 5 1 6 42 86 

1901-1910 2 28 66,66 6 3 26 65 2 8 57' 14 

1911-1920 .. -1 2 30 71,43 6 26 8 

1921-1930, 6 36 85, 71 2 8 100 5 31 77,5 3 11 78,57 

1931-1940. 5 41 97' 62 8 4 35 87,5 3 14 100 

1941-1950. 1 42 100 8 5 40 100 14 
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IX. T á b 1 á z a t 

Fej ér , Baranya, 

Tolna, Veszprém megye 

gyógyszertáralapitása %-as 

megoszlásban 
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X . T á b 1 á z a t 

t-::-d-:;;._ ;.'+fJ:~'~ i;'.J.t;..:l ··-'+ 1 ::~- ~·.::+j.r.: -, ··>J-'" :::•:o:j;v.;: ,,_;!:líQ~ ;_::.,._ J'.1' '·!Q'-'.:l!-.-;,; f~pi:< '.ic;:J -~,; ~'-;lj_f_~, •:-.h,: ~- ;,): l: ·. 1 --1-' ·-1 J ' ,!- ,·„-j_:_;Jd~-tj;: ~;~ 

Veszprém -l+t1+ti 

Fejér -·- --· 

Baranya" „ "~ 

Tolna ----·-· 
Fejér, Baranya, 

Veszprém megye 

alapitása %-as 

Tolna, 

gyógyszertár-

megosztásban 

Pécs és Székesfehérvár nélkül 

o: <;'f;?-J: ~-. 

~~~1th~ ~~4H Wii 
m~1;;;;[. ~r4:;i1, 



- 45 -

XI. T á b 1 á z a t 

Gyógyszertárak száma Magyarországon 

É v gyógyszertár % gyógyszertár % 

száma száma 

történelmi területen mai területen 

1697 .. 30 1,51 

17 4 7 .. 48 2,42 26 1,86 

1800. 230 11 58 80 5 74 

1810. 275 13,84 99 7, 1 

1820" 330 16,61 120 8,6 

1830" 402 20,23 156 11, 18 

1840. 487 24,51 183 13,12 

1850. 569 28 64 242 17 35 

1860. 619 31,15 261 18,71 

1870. 699 35,18 323 23,15 

1880 .. 897 45,14 395 28,32 

1890 .. 1195 60,14 531 38,06 

1900. 1489 74,94 690 49 46 

1910. 1832 92,2 843 60,43 

1917. 1987 100 

1920" 980 70,25 

1930. 1280 91,76 

1938. 1395 100 
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XII. T á b 1 á z a t 

'! 

I ,f 

f 

Gyógyszertárak száma a tórténelmi és a jelen

legi Magyarországon 

1 

I 

I 
I 
I 
I 

I 
1~íWO 

I 
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XIII.. T á b 1 á z a t 

D 
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Fejér, Tolna, Veszprém és Baranya megyék gyógy-

szertár alapitásai id6rendben 
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XIV. T á b 1 á z a t 

FeJér, Baranya, Tolna és Veszprém megyék gyógyszertár alapitásai 

időrendben 

Fe.1ér Baranya Tolna Veszprém 

I. szakasz 1688-1741 1696 1767 1740-1757 

gyógyszertár alapitás 2 1 1 3 .,,,. 
OJ 

eltelt év 53 - - 17 

Két szakasz között eltelt idő 56 94 20 47 

II. szakasz 1797-1850 1792-1852 1787-1850 1804-1856 

gyógyszertár alapitás 9 10 10 6 

eltelt év 53 60 63 52 

Két szakasz között eltelt idő 12 10 11 10 

III. szakasz 1862-1941 1862-1949 1861-1943 1866-1931 

gyógyszertár alapitás 40 43 29 31 

eltelt év 79 87 82 65 



XV. T á b 1 á z a t 

FeJér; Baranya, Tolna, Veszprém megyék gyógyszertári hálózatának fejlődési 

szakaszai és az egy évre Jutó gyógyszertár alapitások száma 

FeJér Baranya Tolna Veszprém 

I. szakasz 0,038 

II, szakasz 0,17 0,17 0,16 

0,0177 

0,12 

III, szakasz 0,51 0,49 0,35 0,48 

Ha a telJeS id6szakaszokat vesszUk, azaz 

I. szakasz 1686-1785 

100 év 0,02 0,01 0,01 0,03 

II. szakasz 1786-1860 

75 év 0,12 0,13 0,13 0,08 

III. szakasz 1861-1950 

90 év 0,44 0,48 0,32 0,34 

akkor ezen módosított számokat kapJuk. 

„ 
"' 



1870 

1910. 

1941 

XVI T á b 1 á z a t 

Népesség és gyógyszertárak számának összefüggése 

Fejér 

Székesfehérvár 

Együtt 

Baranya 

Pécs 

Együtt 

Tolna 

Veszprém 

Magyarország 

Fejér 

Székesfehérvár 

Együtt 

Baranya 

Pécs 

Együtt 

Tolna 

Veszprém 

Magyarország 

Fejér 

Székesfehérvár 

Együtt 
Baranya+ 

Pécs 

Együtt 

Tolna 

Veszprém 

Magyarország+ 

lakosság 

száma 

173. 551 

24 .. 424 

197. 975 

261 643 

33 275 

295 194 

220.740 

201 431 

15.509.000 

212. 050 

35. 600 

247 650 

299.312 

47. 556 

346. 868 

262 112 

232 554 

20. 886. OOO 

224. 504 

4 7. 968 

272 462 

253. 803 

73 OOO 

326. 803 

273 154 

279. 749 

9. 035 OOO 

gyógyszertár 

száma 

12 

5 

17 

8 

4 

12 

14 

11 

699 

28 

6 

34 

26 

8 

34 

26 

25 

1. 382 

41 

8 

49 

35 

14 

49 

38 

40 

1. 395 

fő/gyógyszer

tár 

14.463 

4 885 

11 646 

32. 705 

8. 319 

26 442 

15. 767 

18 312 

22.187 

7. 573 

5 933 

7 282 

11. 512 

5 945 

10. 202 

10 120 

9. 302 

11 401 

5. 4 7 6 

5 996 

5 561 

7. 252 

5 214 

6. 670 

7. 188 

6. 994 

6 4 77 

+ Baranya megye területe és lakossága 1920-ban a Trianoni békével változott 

+Magyarország területe változott Ezért szerepel a XII. számú táblázaton a 

gyógyszertárak száma csak 1917-ig. A jelen terület pedig 1938-ig, mivel ak
kor ismét területi változások következtek 

Ebben a táblázatban az 1938-as adatokat adjuk, mert 1941-ben területe, la
kosszáma és igy gyógyszertárainak száma is nagyobb. 

1941-ben az ország területe 171 580 km2, lakossága 14 586 488 fő, népsürü

ség 85 fó/km2, müködik összesen 2.013 gyógyszertár, azaz 7.246 főre esik 
egy, 
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XVII. T á b 1 á z a t 

Egy gyógyszertárra eső lakosszám különböző 

országokban 

Dánia 14' 326 fő 

Svédország 13„144 fő 

Ausztria 8.655 fő 

Finnország 8 " 3 5 7 fő 

Magyarország különböző megyéi 8„457-5.585 fő között 

Németország 5.614 fő 

Svájc 4 '' 960 fő 

Anglia 4.475 fő 

Olaszország 4.074 fő 

Dsszehasonlitásként Fejér megye 6.377 fő 


