
HOGBL.D t~EGYE GYÓGYSZERÉSZETÉlTEK KIALAKULáS .. ~ ES 

l 1701-1918-ig l 

Gyógyszerészdoktori értekezés 

Irts: 

Soproni László 

okl.gyógyszerész 

Készül t: 

a Semmelweis Orvostudományi Egyetem 

G , -~a-·rr yogyszeresz ou oman.yl .,ar 

Egyetemi Gyógyszertár 

Igazgató: Dr.Zalai Károly egyetemi docens,kandidátus 

Budapest 

1979. 

OldRl 

5 

6 

8 

9 

17 

24 

27 

28 

30 

32 



l 
[ 
1 
l 

l 
!: ,, 
" :: :: 
li ,, 

j; 
,~, ,, 

' 
- 2 -

TARTALOMJEGYZÉK 

Bevezetés: 

l. A disszertációs munka célja és jelentősége 

2. A disszertációs munka kitüzött feladatai 

J, A disszertációs munka módszere 

Irodalmi rész: 

Old&l 

5 

6 

8 

l, Köztörténeti áttekintés 1701-1918-ig 9 

2. Az egészségügy és ezen belül a gyóg~rszeré- 17 

szet fejlődése 1701-1918-ig 

Tárgyalá.s: 

I. A gyógyszertári hálózat kialakulásának és fejlő

désének vizsgálata 

1. A gyógyszertári hálózat fejlődésének sta·-

tisztikai vizsgálata 

24 

a. A gyógyszertári hálózat területi elosztá- 27 

sa, 

b. A gyógyszertárak tulajdonviszonyainak 28 

változása 

c. A gyógyszertári hálózat fejlődésének sza-

kas z ai 

2. A településformák szerepének vizsgálata a 

gyógyszertárak létesítésében, különös te

kintettel a mezővárosok fejlődésére 

a. Nógrád megye gazdasági és társadalmi vi-

szonyai 32 



- 3 -
Oldal 

b. A mezővárosok fejlődésének szerepe a gyógy-

szertárak létesítésében. 3 '5 

J, Az egyes települések gyógyszertárai kialaku-

lásának vizsgálata 37 

a, Szécsény 37 

b. Losonc 44 

c. Balassagyarma t 55 

d. A megye területén lévő többi gyógyszertá.r 

alapitására és müködésére vonatkozó adatok 61 

4. A gyógyszertárak tulajdonviszonyainak vizs-

gála ta 77 

a. A szerzetesrendek gyógyító és gyógyszeré-

szi tevékenysége 78 

b./ Földesuri gyógyszertárak 80 

c. Polgári gyógyszertárak 8~ 

d. Hadsereg tulajdonu katonai gyógyszertárak 84 

5. Egyes gyógyszertárak elhelyezésének helyraj-

zi vizsgálata 90 

a. Szécsény 91 

b. Losonc 93 

c. Balassagyarmat 94 

II. A gyógyszertá,-.ak szakmai müködésének reprezen-

tativ vizsgálata 96 

l. Tárgyi fel tételek vizsgálata 97 

a. A gyógyszertárak helyiségei 97 



- 4 -

b, Jl gyógyszertárak berendezése, felszerelé-· 

se 

2. Személyi feltételek vizsgálata tekintettel a 

gyógyszerészek gazdasá.gi, társadalmi helyze-

Cldsl 

102 

tére 107 

3. J\ gyógyszertárak gyógyszerellátó tevékenysé-

gének vizsgálata 11'3 

1\ disszertációs munka eredményeinek összefoglalása 121 

Irodalmi és forrásadatok összefoglaló kimutatása 127 

Táblázatok mutat.ója 1'31 

Ábrák mutatója 1'32 



- 5 -

Bevezetés 

Nógrád megye története a x. és XI. század for-

dulóján kezdődik és szerves részét képezi a magyar 

történe lenmek. 

A felszabadulás óta el telt több min t negyedszá.zad 

alatt a helytörténeti kutatl'ások fellenélliltek, de a 

gyógyszerészeti. és egészségligyi vonatkozások csak 

területi, illetve helyi jellegliek. 

Szaktörténeti szempontból hiányzik a feldolgozás 

' l . 'b ' ' t egyseges e ve, lgy a me gye en a gyogyszeresze- 11eg-

jelenése, valamint htlózati Ida l akulása nem követ·-

hető világosan, mivel a feltá.rt adatok az egymást 

követő történelmi korszakokban mintegy szétdarabolva 

helyezkednek el. 

1 .. JJ~ disszertációs munka célja és jelentősége 

Munkámban célul ttiztem ld, hogy Hógrád megye 

gyógyszerészetének megjelen~sét és történetét benm-· 

ta ssam. 

Az 1701-1918-i.g terjedő időszakot vizsgál.tam, mert a 

ferences rendhez tartozó papok az első gyógyszertár 

megalapitása előtt - 1741. Szécsény -már folytattak 

gyógyszerészi tevékenységet, másrészt a megye terli-

lste az 1920,-ban ~egkötött trianoni békeszerz6d6sig 

- mely a tulnyomóan nemzetiségi terliletek mellett 

zömmel magyarlakta terlileteket is elcsatolt és igy 



- 6 -

l'Jóg:rád megye magyarországi része kisebb területre 

korlá.tozódott - nem változott olyan mértéklJen, hogy 

b t "' "' > .1.. ... • h 'l' t ' t' meg on ana a gyogysze:ruarl ... a o za·. egyseg_es · argya·-· 

lását. 

CélkitiJzésem maradéktalan megvalósi tása azonban ne-

héz lesz több oknál fogva: a felszabadulás előtti 

évtizedekben megjelent monogr:ifiák idealista szem-

léletük és szakmai igénytelenségLik miatt csak ke-

vés adattal szalgálhattak értekezésem megirásához, 

másrészt Nógrád megye az utóbbi időkig nem rendel-

kezett saját levéltá.rral, kutatási célokra alkalmas 

könyvtárral, vagy közgyüjtemémwel. 

A megyefu települések fejlődésa csak a török uralom 

után indult meg, tehát a gyógyszertári hálózat kia·-

lakulását párhuzamosan vizsgálhatom a mezővárosok 

fejlődésével. 

Igy di.sszertációs munkám nemcsak szaktörténeti, de 

helytörténeti szempontból is jelentős érdeklődésre 

szárrü that, 

2. J\ disszertációs munka kitLizött feladatai 

Vizsgálódásomat a következő feladatokra ter-

jesztem kiij; 

A tárgyalt korszak közllirténeti áttekintése a 

politikai, gazdasági és társadalmi összefüg-

gések megvilágításához 
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a gyógyszerészet és az egészségügy helyzete, 

valamint az ezekre ható jogszabályok és ren

deletek 

a gyógyszertári hálózat kialakulásának sta

tisztikai vizsgálata 

a mezővárosok szerepe a gyógyszertárak léte

sitésében 

egyes telep[Hések gyógyszertárainak részletes 

vizsgálata 

a gyógyszertárak szakmai. müködésének bemutatá

sa személyi és tárgyi feltételein keresztül 

lVIindezen feladatok megoldása szükséges ahhoz, hogy 

értékelni tudjam Nógrád megye gyógysze1·észetének és 

gyógyszertári hálózatának kialakulását és fejlődé-

sét. 
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J. A disszertációs munka módszere 

Munkám menete során a gyógyszerügyi ezervszés

tudományt - ezen belül a történeti és statisztikai 

módszert - alkalmazem célravezető és megbizható vol-

ta miatt. 

1: köz- és helytörténeti adatok feltárása, illetve 

ismertetése nélkLHözhetetlen a tárgyalt korszak po

litikai és társadalmi hátterének vizsgálatához, va

lamint a gyógyszertárak alapi tá.sának és gyógyszer

ellátó tevékenységének elemzéséhez. 

11 statisztikai módszer felhasználásával viszont a 

kutatásaim során n.yert adatokat értékelni tudom a

ká.r pozitiv, akár negativ irányban. 

Az adatokat grafikonok, táblázatok és térképek se

gitségével mutatom be és ennek alapján értékelem. 

litlindazek a módszerek lehetőséget adnak más me

gyék hasonló vizsgá.lódási adataival való összeve·

·tésre is. 



- 9 -

Irodalmi rész 

l. Köztörténeti áttekintés 1701-1918-ig 

A tárgyalt korszak történelme ez eddig megje

lent irodalmak alapján a következő főbb időszakok-

ra bontható: 

I. Lipót uralkodásától a szatmári békéi.g /1657-

1711/ 

-- a dinasztikus reformok kora /1711-1825/ 

-- a pozsonyi országgyüléstől a ki.egyezésig /1825-

1867/ 

a kiegyezéstől az 1918-as polgári demokratikus 

forradalomig /1867-1918/ /1.2/ 

I. Lipót uralkodása alatt /1657-1705/ ismét ki

ujultak a török harcole Magyarországon. Az 1663. évi 

nagyszabásu hadjárat sulyos hatásu Nógrád megye tör

ténetében, mert ezzel vette kezdetét a második,rész-

leges török uralom. 

Bár a császári sereg felvette a harcot a szultáni 

csapatokkal és Szentgotthárdnál győzelmet is aratott, 

mégis a bécsi udvar 1664-ben Vasváron leal&zó bé

két kötött a törökkel. Mindez nem elégítette ki Ka

ra Musztafa területszerző vágyát és 1683-ban Bécs 

ellen vonult, de So-bieski Já.nos lengyel király meg-

verte a törököt, majd hazavonuló csapataival szaba-

al i ~L 0 t t :o. f l 0 683 N ' T•J ' 'd 't • _ ~ e . ..1. osz en .~., ogra . me gye lS. 
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Ezután Lipót hadai kerekedtek fellil és 1686-ban Bu

dát is elfoglalták. A győzelemtől elbizakodott bé

csi udvs.r meghóditett tartományként bánt az ország

gal .• A beszállásolt zsoldosok fosztogattak, a köz

nemességet jogaiktól megfosztották, vallásszabadsá.

got elv__yomták, a felszabaditott terlUeteket idegenek 

korminyozták. Ezek az intézkedések nagy elégedet

lenséget és nyomort váltottak ki., ugyhogy a lakos

ság érintett része várta egy uj szabadságharc lda

lakulását és egy uj vezér megjelenését, .Erre II. 

Rákóczi. Ferenc személyében kerUlt sor, aki csapa

tokat ezervezett és a szabadságharc élére állt. 

1703-ban a Ti.szántul és a Felvidék, a következő é

vekben pedig a Dunántul is Rákóczinak bódult, Er

dély is csatlakozott a szabadságharchoz és a renelek 

Gyulafehérvárott fejedelmUkká választották. Ekkol' 

Lipót békét ajánlott, de az alkudozások nemvezettek 

eredményre, ugyanis Rákóczi Erdély fUggetlenségét 

és a kLilföldi hatalmak jótá:Dását kivánta. /1.2,/ 

Li.pót halála után/1705/ I. József ismét haj lan-

dó vol t a béketá_rg::raléÍ.sokra és hogy G Zen Rákóczi 8.z 

ország megbi.zottjaként léphessen fel,ö'rszággyülés 

összehívását határozta el Szécsényben. Itt vezérlő 

fejedelemmé választották, de az ujabb béketárgyalá

sok ekkor sem vezettek eredményre. VégLil is a nagy 



ll-

vereségek,/Trencsén 1708, Romhiny 1710/ pénztelen-

. ".. , "1. ' ' 1 't ' t l' ség, Jarva.n:y·$ e~1lnseg, egyes vezere_\: a par o_asa 

kivelnatossá tették a békét, :r:.el:yre 1711-ben .Szat-

máron került sor. /1.2./ 

l1. szatm3.ri békével befejeződött s.z a he.rc, 

amelyet a nemzet a törökökkel és a Habsburgokkal 

vivott. Ezután a kormá.n.ynak az volt a törekvése, 

hogy a l'eformok a királyi hatalmat emeljék ' es n 

1 ... ..l.. • .L , t . '1 " bb ' ; 'k 1-cozpon uosl~.tas m1.ne erose e ceg.,ye_ • 

1711-ben I. József öccse, III. Károly lépett 
l 

a trónra. Hatalmá.t megerősítő refo:;:mjai közül az 

állandó katonaság megszervezése volt a legfonto-

snbb. Ezek1Jen az években a Nógréd megyei. önkor-· 

mányzat is töretler:. fényében ragyogott, liZ egyrrést 

követő alispánoknak és szolgabiráknak az adottsá-

gokat alaposan felmérő és azokhoz alkalmazkodó in-

t ' l r1 ' • ' ' t 1 .• tt 'k . . l ez"_{e ... _esel n.yoman eg.:y-mas .. <:ove e 2. nemesl Jogo.: 

tiszteletben tartását -' N ''d' 't es megeroso ese célzó megyei 

jogszabályok, /1.2/ 

Az örökösödési törvény alapján III. Károly ha-

l 'l t ' l ' l~' · T ' · l ' r t a .a u· an .ea.nya, nar1a Gre z la . epe·..,·- a trónra, 

1740-beno Intézkedései és reformjai során az élllam 

hatalmát kiterjesztette az egyházra is. Az iskolá-

kat állami fel.[j_gyelet alá. helyezte, a nagyszombati 

egyetenet Budá.ra telepittette. A gazdasági. helyzet 
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javitásával is foglalkozott, de Magyarországnak 

Ausztriával szemben csak gyal"lllati helyzetet szánt. 

Jelentősek voltak egészségligyi törvényei, amit a 

következő fejezetben fogok ismertetni. A királynő 

megkivánta a megyék állapotáról való időnkénti je

lentés t és a me gy ei jegyzőkönyvek felterjesztését. 

/1.2/ 

1780-ban II. József lépett an-.:~rja örökébe. Ó 

is rendeleti uton kormányzott •. Felszabaditotta a 

sajtót, később kiac-ta türelmi rendeletét,/1781/ 

melyben a vallásszabadságot biztositotta a protes-

tánsok és görög-keletiek számára. A szerzetesren

deket eltörölte, csupán a tanitással és betegápo

lással foglalkozókat hagyta meg. Egységes, egy-

nyelvü birodalmat szervezett, elrendelte tehát, 

hogy német legyen a hivatalos nyelv a közigazgatás

ban, biráakadásban és az iskolákban. A vármegyékben 

látta terveinek legfőbb akadályát, ezért önkormány-

zstukat eltörölte. A nemesség kiv1Dtságos helyzetét 

nem tartotta igazságosnak, lassanként a köztehervi

selést készitette elő s e célból felmérette a föl-

det, népszámlálást rendelt el, megszámoztatte ' ' a na-

zakat. Fáradhatatlan uralkodó volt, alattvalói ja-· 

vát akarta, de a nemzet nyelve mellőzésével nem tu

dott eredményesen kormányozni. /L 2/ 

------',!---------- ---- -------- ----~-------~--------- - -----
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II. Lipét,/1790-92/ valamint I. Ferenc /1792-

1835/ idejében egész Eurépát a francia forradalom 

foglalkoztatta. Az uj tanok hazá.nkba is e lj uto t tak, 

és ennek hatására titkos társulatok keletkeztek. 

Ez jé alkalom volt Ferenc királynak arra, hogy mi.n

den haladásra irányulé törekvést elnyomjon. Életbe

léptette a cenzurát, elfojtotta a szélásszabadságot 

és a felvilágosodott irodalmat. Ennek ellenére 1790-

től Nógrád megyére is a nemzeti felbuzdulás jellem

ző. A köznemesség a haladé reformokat próbálta kö

vetni és ennek jegyében sikerült kivivni az 1805. 

oktéberében összehivott pozsonyi orszéggyülésen, 

hogy a kancelláriával és a helytartótanáccsal ma

gyar nyelven történjen a levelezés. /1.2/ 

A XIX. század második évtizedében Olaszország

ban és Spanyolországban is forradalmak voltak. Ezek 

leverésére Matternich 1820 és 1821-ben rendeleti u

ton ujoncokat követelt és a hadiadót önkényesen 

felemelte. E törvénytelen rendelet több megye, köz

tük Nógrád is megtagadta. Ez az erőszakos eljárás 

forrongást idézett elő, aminek hatására I. Ferenc 

az önkényuralom megszUntetését határozta el és 13 

évi szUnet után, 1825-ben országg:srülés összehivását 

határozta el Pozsonyban. Itt kimondták, hogy a ki

rály köteles minden harmadik évben országgyülést 
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egybehi vni és csak i t t szabad adót és ka tonasá.got 

kivetnie. A pozsonyi országgylHés·t követő két év

tizedben a reformmozgalom fokozatosan erősödött, 

mel,y-D.ek vezető egyéniségei Széchenyi és Kossuth 

voltak. 1\'Iindketten a magyar polgári átalakulás i.i

gyét képviselték, Ennek legjellemzőbb vonása a 

nemzeti fi.iggetlenségért és a társadalmi átalakulá

sért folytatott harc egybefonódása, mely az 1848-

49-es szabadságharcban jutott kifejezésre. ,\ pol-

gári. forradalom megdöntötte a feudalizmust, s még 

bukása ellenére is lehetetlenné tette annak vissza-· 

állitás,t. /1.2/ 

Ezutá.n a kegyetlen elnyomás időszaka következett. 

A győztes Habsburg-ház elérkezettnek látta az időt 

központosító politikájának végrehajtásához. Magyar-

országot öt kerületre osztották, Nógrád megye el

vesztve önállóságát a pozsonyi kerUlethez tartozott. 

A helyi közigazgatási szerveket minden önkormányza

ti joguktól megfosztották. Ez a centralizációs po-

litika nem érte el kiti.izött célját, mert az ország 

széles tömegeinek ellenállá.sán megbukott. 1859-be.n 

a francia-olasz háboruban elszenvedett vereség a 

b ' . . ' .l • t. k'. ' l 'd . t' ' l ' • ecsl uc_varc po_l. l-... &JB"naf mo osl· e.ssra .rcenyszerl-

tette. J, katonai vereségek mellett egy uj magyar 

szabadságharctól való félelem és az egyre sulya-
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sabbii váló gazdasági válság is arra kényszeritette 

az uralkodót, hogy feladja az abszolut monarchi.a 

ábrándját és keresse a kiegyezést a magyar uralkodó 

osz tállya l, akit nemzetiségi erők t ől való féle lm e, 

tovóbbá kilátástalan gazdasá.gi helyzete hajlamossá 

tett Tiár a megegyezésre, mely 1867-ben létrejött./1/ 

Az elkövetkezendő ötven év a belpolitikai kUz-

delmek sorát hozta, de az uralkodó osztály a dua-

lista keret fenntartásá.t mindvégig elsődlegesen 

fontosnak tartotta, Bár e fél évszázad alatt több 

ízben támadtik a kieg:'ezést, a nélklil azonban, 

hogy annak tényleges megdöntésére anyagi, erkölcsi, 

társadalmi erőket mozgósitottak volna. A közös ügyek 

visszatérő t&madése. csak s..rra szolgri.lt, hogy elte--

relje a figyelmet a dualizmus időszabinak belső 

' ' . t ' ' l . h' ' . "l ~'l gazaasag1, · orsaaa ml ne ezsege1ro. , ~e revezesac 

a közvéleményt és ne adjon teret a valóban megol-

~l " " ; l " t t. ' . b 1 , '"l , ua.sra va.ro munJ..{t:s-parasz·--nemze -lsegl pro . ema.~.:na1L. 

/1./ 

1914-·ben kirebbant I. világháboru ü: igazol-

ta, hogy a belső ellentétektől, a megoldatlan tár·-

sadalmi., gazdasági. problémáktól terhes r:1onarchi.a 

t •• L ; ..! F 1 t -, ; c:> • J l l /'/-, • • t t 
or·Lenecene~ u OLsc IeJezete ~ez~cao el. /2./ 

A bir·tokos osztály görcsös ~agaszkodisa a hatalom-
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+ ,.., ' "l '' ' ' tt l . "k ""l' ,_,a meg~ uanem na J .... anQova ·r; e · e, 1og:y a Kl~ ei'tJ . .-..ne-

tetlen v~g elodázása érdekében feláldozza az or-

javait és min-

den erővel folytatni kivánta a mé:r nemcsak c~ltala• 

hanem ldlátástalan háborut. J:, munká.sosztály jeler 

tette azt az erőt, amely véget vethotett a pus7 

lásnak és *ori!'dalmon keresztül kivihette az 

szágot a háboru borzalmaibóL /2/ 

1918-ban sztrájkokra kertilt sor és P 

dalmi. ~rés folyamata meggyorsult. Októl-

válság meg~rlelődött ~s JO-án a budar 

ben gyliléseket tartottak, amelyeker 
·-., ; 

i 

k~t követelt~k. Az utcákon forrad tt-
lekeztek, melyek felesküdtek a ' 

leszerelték az uralkodó osztá· 

Október Jl-én a Hadi.k-kormá· 

tására lemondott és helye' 

tésével alakult uj kormf 

ratikus forradalom gyf' 

i5zik 

::;._ 

/t-
3-

gen 
hJ.tán 

g vc;n. 
/attak, 

J.s ke-
J megyék 

,1csen"e1r 
lj esen 

Az isko-
kell nagy 

l vásá ri 
.tozis nél
J és bUn-· 
b tatlan 

k kellő el-



l 
1 
i 

l 

l 
l 
i 
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ta meg, hanem haj landóvá te t te, hog.y a kikel"Lilhe-

tetlen vég elodázása érdekében feli.ldozza az or-· 

sz ág, e me gye lakossé_génak éle tét, j avai t é B min-

- ~ .l ~ l t t . k' ' t ' k 'lt l elen erove .. I o . .y a 111. J. Van a a mar nemcsa, ce .a .an, 

hanem kiléi.tástalan háborut. A munká.sosztály jelen-

tette azt az erőt, amely véget vethetett a pusztu·

lásnak és *org.dalmon keresztUl kivihette az or

szágot a háboru borzalr:naiból. /2/ 

1918-ban sztrájkokra került sor és a forra·

dalmi érés folyamata meggyorsult. Október végére a 

válság megérlelődött és 30-án a budapesti Uzernek

ben gyUléseket tartottak, amelyeken az azonnali bé-

két követelték. Az utcákon forradalmi tömegek gyü

lekeztek, melyek felesklidtek a Nemzeti Tanácsra és 

leszerelték az uralkodó osztály katonai egységeit. 

Október 31-én a Hadik-·kormány a tömegmozgalmak ha

tására lemondott és helyette Károlyi l:Iihály veze-

tésével alakult uj kormány. Ezzel a polgári demok-

ratikus forradalom győzött. /1./ 
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2. Az egészségiigy és ezen belUl 

fejlődésa 1701-1918-ig 

A köztörténeti áttekintés után bemutatom a me-

gye egészségiigyének, valamint ezen belLil gyógyszeré

szetének állapotát és fejlődését. 

A J\.viii. század elej én az országban mindössze 

47 képzett orvos volt és nyilvános gyógyszertár 

csak 19 miiködött. /3/. Az 1770 előtti időkben alig 

vol t hazánkban egyeteme·t végzett gyógyszerész, u

gyanis a képzés nélleülözte az egyetemi oktatá.st és 

ez utóbbi helyett a jelöltek a gyógyszertárakban 

sajátitották el a szakmai ismereteket. 

Ennek megtörténte utá.n a t ani tómester a gyógysze

részjelöltet "felszabadította" és erről irást a-

dott neki. 1759 után már a vá.rosi orvos előtt is 

vizsgát kellett tenni. ll bizonyítvány alapján a 

helytartótanács adta mGg az engedélyt a gyógysze-

rész gyakorlatra. Az igy felszabadult gyógyszerész 

önállóan is miiködhetett és gyógyszertárat is ve-

zethetett. /4/ 

ilz 1635-ben alapitott nagyszombati egyetem 

Mária Terézia rendeletére 1769·-ben kibővült az or-

voskarral, amel.ynek hatsskörét kiterjesztették a 

gyógyszerészetra is, a gyógyszerészeknek az egye-

temen vizsgát kellett tennilik, gyóg;yszertárat ezu-
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tán csak ezek vezethettek. 

Egy két évvel későbbi rendelet értelmében gyógy

szertártulajdonos már csak az lehetett, aki a la

tin nyelvet birta és az orvosi kar előtt vizsgát 

tett botanikából, gyógyszerismeretből, kémiából és 

több összetett gyógyszert elkészitett./4/ 

Az egészségi.igy fej lőd8sére nagy ha tással volt a 

helytartótanács egészségügyi bizottsáea. E bizott

ság rendelte el, hogy a törvényhatóságok szarvoz

zék meg a negye i fizikus orciináriusi álláot, amely 

a mai értelemben a főorvosi állásnak felelt Geg. 

/5.6./ 

A fizikus fe la data vo l t a gyógyszertál'ak be rende ... 

zésének éG a gyógyszereli: minőség8nek, valamint a 

gyógyszerész szakképzettség8nek ellenőrzése. /6/ 

A kor egyik fizikuoa 1751-től Nógrád megyÓb8n 

Perliczy János Dániel volt. Eletpályája ol~an gaz

da& és jelentős, hogy nzlikségesnek tartom annak 

rövid ismertet6s6t~ 

1705-ben szLUetett 1 és a J~ógr3d 1'10g~rei lipótfalván 

hal t ne g 1778,-,ban, \Jittenbel'gben és Utrechtben to-

n. ul t, azután vi.:rosi OX''iJOS vo l t KésD0_.Ykon, rritj d 

Se1mecbrinyán, végLil a vármegye főorvosa lett~ };li.nt·-· 

egy 30·-·40, részben kéziratban há.tr-ahagyott j rész

beE 2-1yomtatá.sban E1cgjelent orvosi ta.nulmóuyt irt!l 
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Pl: Testi békességre ve~et6 utitérs, /Buda 1740./ 

Szegé:r-'yek szám::íra való hBziorvossB_gok, /17 40/ 

Orvosi. oktatás a pestis és eg.yéb mérges nyaval:y&k 

ellen való preeservatio-nál /1740/. 

Ezen kivül fizikai, matematikai 8s csill.agászáti 

értekezést is irt. Perliczy 17 42-·ben és 1751-ben 

Hária Teréziához benyujtott értekezésekben java-

solta az egyetem orvosi fakultásának Pestre helye

zését. Ő vetette fel elsőnek a Magyar Tudományos 

Akadémia szervez8sének gondolatát és felállításéra 

j avaslatot is te t t a Jdrálynőnek. /7 l 

Ezekben az években javaslatot tett még egy orvosi 

főiskola felóll.itására is, amelytől az egészségCi-

gyi helyzet javulésát remélte. Sorai hüen tlikrözik 

az akkori állapotokat: 

" ••• a közegészségiigy gondozására ég
hajlatunkat, népünket, nyelvö.nket,é
letmódunkat nem ismerő idegen orvo
sokra szorulunk, akik csak sok, igen 
gyászos eredményü experimentálás után 
tanulják meg, amire itten szükség van. 
A legközelebbi járványok megmutatták, 
hogy még az idegenekkel együtt is ke
vés az orvos, a sebész és sem a megyék 
sem a városok és a kórházak nincsenek 
kellően ellátva. Szükségből teljesen 
képzetlen, vagy jobb esetben az isko
léból alig kikeriilő kezdőlere kell nagy 
terliletek gondoz~s~t bizni. A vásári 
oculisták, chirurgusok korlátozás nél
kül üznek orvosi gyakorlatot és bli.n
tetlenül okoznak helyrehozhatatlan 
kárt az emberi életben. 
A gyógyszertárak sem állnak kellő el-
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lenőrzés alatt: idegen, a mi viszo
p_,yainkat egyáltalán figyelembe nem 
vevő diszpenzatóriumokat használnak. 
Az igazságszolgáltatáara nézve fon
tos törvényszéki orvosi vizsgálato
kat nincs ki teljesítse.'' /3/ 

Az egészségügyben előrelépést jelentett az 1770-

ben kiadott Generale Normatívum in re sani.tatis, a-

mely átfogó egészségligyi intézkedéseket tartalmazott 

valamint az 1783-ban megalakult egészségligyi ügyosz

tály, Hatáskörébe tartozott a gyógyszertárak felál-

litásának engedélyezése, valamint a me gye i. fizikus 

mellé járási chirurgusok alkalmazásának elrendelé·-

se, /8.9/ 

Mi.ndezek e llenére a me gye egészségligyi he ly ze te sz o

mo ru képet mutat, igen sok a hiányosség egészen a 

XIX. század elejéig. 

1826-tól, ha lassu ütemben is, de nőtt az e-· 

gészségtigyi ellátottság foka. Szaporadtak a gyógy

szertá.rak, az okleveles gyógyszerészek és orvosok, 

ezáltal javultak a közegészségligyi állapotok is. 

A megyei. fizikus 1837. évről szóló jelentésében 

méir arról ir, hogy 

" ••• a mentő himlő tenyésztése szlinet 
nélktil gyakorol tat ik az egész megyé·
ben. Friss, jó himlő anyagunk foly-
vást vagyon. Ennek fenntartására itt 
Balassa Gyarmaton, mi.nt központi he
lyen mi.nden héten két gyermek olta-
tik be. ·Az mwag mi.nden azt ki vánó 
seborvosnak innen ktildetik széjjel."/10/ 

Kórház viszont csak Losonc on vol t, ami,t még 1815-ben 
--~-------·-----··-··---··~·--------------
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Jivakumovics János Jómódu kereskedő 700.- Ft-os ado

mányának kamataiból tartottak fenn az 1830-as é

vekben is. A kolera idej én felálli.tot t ideiglenes 

kórházak közül egy-kettő, mint a litkei is, fenn

maradt ugyan, de inkább csak szegér .. yházként, orvo

si ellenőrzés és ápolók nélkül müködött. /ll./ 

Császári és Királyi lVIegyehatóság 1850-ben el

rendelte a megye stati.sztikai felmé2·ését egészség

ügyi szakszemél:yzetre, il1etve egészségü.gyi intéz

ményekre vonatkozólag. /10. l Az I. számu tábláza t

ból megállapítható, hogy meg:yei viszonylatban a 

legjobb ellc:ítottsága egészségü.gyi. szempontból Ba

lassagyarmat, J_,osonc és Szécsény mezővárosok la

kosságának volt. Viszont ugyanezen tekintetben Fé

nyes Elek szerint Nógrád megye Turóc, Liptó, S1hos 

és Zemplén magyékkel egylitt a legrosezabb holyzet

ben volt más mee;.yékhez képest. /12/ 

A gyógyszertárak száma 7 volt, ezzel szemben ug.yan·

ebben az évben Btcskiskun megye 10, Békés megye 8, 

Vas megye 15, Zala megye pedig 12 gyógyszertárral 

rendelkezett. /1.3,14/ A 7 gyógyszertá2• aligha biz

tosithatta a gyóg.yszerellátást. Több mint 20 ezer 

emberre jutott csak egy orvos, 12 ezer emberre egy 

sebész és 26 ezer emberre egy gyógyszertár. /12./ 

Ezzel az aránnyal measze az országos átlag mögött 



I. sz. rréib1ázat 

J.Jógrá.d megye egészségügyi ellátottságE\ 1350-·ben 

-
1:e1e- Lélek- Pati- Or- Se- Szü· Bá- Po- Ba- Összes eü. 
pülés szám ka vos b ész lész ba gá sz rom személyz. 

orv 

Gács l 325 1 l 2 

Szécsény 3215 l 2 2 2 l l 9 

Jiulek 1667 l l L l l l 2 8 

Kékkő 1100 l l l l 4 

Szirák 1462 l 2 2 5 

Losonc 1811 2 2 2 2 3 1 12 

B gyarmat 500() 2 3 4 4 9 2 2 26 

Vanyarc 997 l l l 3 

Sz ügy 1350 1 l 

homhány 1 l 2 

Kos d. 1201 1 l 

Becske 870 l l l l 4 i 

' 
Losonc·-T'u- i 

' 
g ár 1181 l 1 l 3 i 
Kiss-E'al. u 550 l l 

l 
Összesen 23053 7 7 17 17 19 7 7 81 i 
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állt a megye, és ilyen orvosi ellátottság mellett a 

tömegeket is érintő egészségligyről beszélni. sem le-

hetett, ezért az időszakos járványok sok áldozatot 

követeltek. 

1866-·ban enyhébb kolera j árvtny vonul t végi~ meg:y-én, 

mely mintegy 45 községet érintett, az 1800 beteg-
'/. 

b 61 azonban több, l1'.int 50-a meghalt. Sol~ka 1 trag5_-

lmsabb vol t az 1873-as kol e raj érvány, amikor több 

mint 10 ezer ember halt meg a pusztitó betegségben. 

l t .!.. li' .... -:ezde t. a. meg~ye vezetosege na.g:yobb 

gondot forditani az egészségügyre. Ennek hatósára 

nyilt meg 1897-ben a megye első közkórlúza BalasGa-

gyarma ton. /15/ 

3 1-l-"]'' l e_en.os .epesneK számított szintén ebben az évben 

R kBrorvosi állások rendszeresit6se. Az orvosi kö-

rök nagysága, a közleke-:-l2si eszközök es utak mos-

' h , , h' o, l ,_, 
"GO asaga meg a l.Va co.sa magas .l..~ can álló ' orvos szE:-· 

móra is lehetetlenné tette azonl1an a betegel1óté~Jt_j0 

./~ nagy járv2.n;yok elD6sorban az iparvidékeken össze-

~ l'- l l 'bb h' 0

' 

0 't 0 '11 "1" N ' zsuro_._c, .eg_e.._eml .~.lglcnlc.·- ls ne 1:u ozo, sz8gen::l-· 

ségben élő lakosok között pusztitottak. /17/ 

n '1/~·J;' '1 
I6J OO.GS-c 8l"''G l ' ' e .... az egGszscg-

:.ig.y: 1900-ban cir 25 orvosj_ J-:::öl"Zet l·n'.5.J:öc:_ött 55 Ol"-

Vossal, 102 szLtlész!1ŐVe l és 2 5 gyóg_y,szertérra1 o /19/ 

Az 1897-ben megn.yilt ba1assagyar.Lati. ;,:8ri.a Valéria 
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közkórház mellett 1901-ben megkezéite müködését a le·-.. 

'k"'·'''. ' 1 'tl" 1 'h' 'lltt8 ' soncl ~. oz.r..orn.az 1 s. A .re e _:oz"_ror .. az me .-e· · r:1agc_n 

illetve társulati és 15 kis járványkórház egészi te t-· 

te ki a kÓJ."házi hé.1ózatot. 1901-ben Balassagyarmaton 

1278 beteget ápoltak. L kórházak zsufoltságé.ra utal 

az az 1905-ös közgyülési. jegyzőkönyv, mely jóváhagy-

ta a ealassagyarmati kórház átalakitását, saját meg-

takari.tásból. Az indekek között szerepelt a zsufolt-

ség, központi fütés hiánya, valamint a tbc-s bete-

gek nes voltak elkülönithetősk. /18. 15/ 

1911-ben egy vármegyei főorvos, 7 járási orvos, 20 

körorvos müködött, ezeken tulmenően 54 magánorvos, 

3 sebész és 167 bába dolgozott a meg;sre egészségü-

gyéért. /18.19/ 

Az első világháboruig, illetve az azt követő évek

ben jelentős v3ltozá.s már nemtörtént. 

Azonban ha a századforduló eredményeit összevetjük 

az 1850. évi adatokkal, akkor jelentős és ugrássze-

rü fejlődést és előrehaladást láthatunk a megye e-

gészségügyében. 

- ' t' k "" gyogyszer ara. száma négyszeresére eselkedett,az 

egészségügyi szakdolgozók létszáma pedig hozz3vető-

legesen kilencszeresére. 
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Tárgyalás: 

I. _A p:yóg~rsze-rtári hálózat ldalalwl ásának és fe.j-

l "'d' ' , . 'l t o_eseneK v1zsga a a 

J{ .XVIII. század első évtizedében Nógrád megye 

fej lődése igen lassu vol t a töröktől való eln~romás 

és félelem miatt. A lakosság nagy része bujdosott 

és csak a szatmári. béke után kezdődött a falvak be-

népesedésa, az élet megindulása rwugod ta bb körlilmé

nyek között, Ez a helyzet eredményezte, hogy az el-

ső gyógyszertár csak a XVIII. század közepe táján 

jelent meg a megyében. 

~nnek megalapitásáig a ferenées rendhez tartozó 

szarzetesek végeztek gyógyszerészi tevékeD..ységet. 

/20/ 

l. JÍ gyógyszertári hálózat fejlődésének statiszti

kai vizsgálata 

Hogy a gyógyszertári hálózat fejlődését álta

lánosithatóan értékelhessem, egy másik megye ha

sonló adataival vetem össze Hógr3d megyét, neveze

tesen Zala megyéveL Választásom két oknál fogva 

esett az emlitett megyére: egyrészt, mert Zala me

gye fejlődése is a :z;:v:rrr .• század elején indult meg, 

másrészt dr.Bláz.y Arpád hasonló munkájában az ösz-

szevetés alapjául pontos adatok állnak rendelkezé

semre 1850-·ig. Bár munkám a 20. század első két 
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évtizedét is felöleli, mégis ugy vélem, hogy 150 év 

gyógyszerészetének statisztikai feldolgozása ' .. es osz-

szevetése a két megye viszonylatában elegendő ahhoz, 

ho&y Nógrád megye gyógyszerészetének fejlődését he-

lyesen értékelhessem. 

li gyógyszertári hálózat fejlődésének vizsgála

tához szükséges adatokat táblázatokban foglaltam 

össze, a könnyebb értékeléshez pedig a tá b láza·tok 

adatait térképen és grafikonon ábrázoltam, 

Igy szemléletesebbé tettem az adatok közötti arányt. 

J\ két megye gyógyszertári hálózatának fejlődé

sét a létesitési év és hely, valamint tulajdonvi-

szon.y alapján, kombinációs tábla segitségével mu-

tatom be, /II. tábl./ 

A táblázatból megállapitható, hogy Nógrád megyében 

- egy kivételtől eltekintve, a balassagyarmati 

Stampek-féle gyógyszertár, mely valószinüleg ura-

dalmi érdekeket szolgál't - a gyógyszertárak pol

gári alapitásuak voltak. 

~ 1 b z l l ,". l 't ' t' 't _:,zze szem en a .a megye e so xe· gyogyszer- ara 

szerzetes renelek alapitották és kezelték 1748-ig, 

/14./ J\ táblázatból ugy tUnik, hogy Nógrád megyében 

a gyógyszerészi tevékenység csak 1741-ben kezdőelott 

a ezécsényi gyógyszertár l.étesitésével. Azonban az 

évszázadok óta itt élő szerzetesrendek már folytat-



II. sz. Táblázat 

A gyóg;yszertiri hálózat fejlőciése létesitési év, hely-· és 

tulajdonviszony szerinti. megoszlás alapján 

NOGPJiD idEGYE ZALA MEGYB 

A létesit és tulaj- tulajdon-

helye don v i- helye viszonya 
éve szonya 

1714 r~a;_~;;-kanizsa szerzetes 

1741 Szécsény l ' . po garl 

1748 Keszthely szerzetes 

1761 B gya:t· ma t u:radalmi 

1768 Ze gerszeg polgári 

1770 Sümeg l • . po garl 

1771 Losonc polgEí.ri 

1777 Csáktornya l • . po earl 

178 B. :fü:ced l • . po ga:c··l 

1804 l3gyarmat polgári. 

1807 Losonc polgEí.r:L 

1814 z.egerszeg polgári 

1819 Egyarrnat l • . 
po~garl 

1825 :B'ülek polgári z. szentgr·ót p<ilgai'l. 

1829 Szil'"'éÍ.k polgári 

1331 Tapolca DOlC:iÍYi. 

F' 3" '-' ... Alsólendva pol ~Zári 

1836 .............. -------------- .. l{. kani z sa pol c(ál"i 

l 845 Pe :r l ali: polgári 
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tak ilyen irányu tevékenységet, csak önálló gyógy-

szertáruk nem volt. 

Ezért célszarUnek látszik a későbbi. fejezet során 

gyógyszerészi-orvosi r.mnkájukkal részletesebben 

foglalkozni. A II. szá.mu táblá.zat csak abszolut 

szá.mokat tartalmaz, ezért gyors választ nem acl 81'-

ra vonatkozólag, hogy egy meghe.tározott évben to-

lepLUósenként, valamint me gye i viszonylatban hán_y 

gyógyszertár volt összesen. 

Ezért a III, számu tá.blázat a II. számu táblá.zat-

ban lévő abszolut számokból számitott statisztikai 

adatokat tartalmazza. 

Az alapítási évek egy idősort actnak, amely azonban 

nem eg.yenl.etcs, hiszen a g_yóg;:,rszertáralt slapi.tósj_ 

ideje v81tozó volt. Ahhoz, hogy a számitá.s helyes 

legyen, az idŐsOl't egyenletccsó kell tenni lO é-

ves mcgoDztással •. li III. szé.mu táblázat alapjó_n 

látható, hogy lTógrcícl mcgye gyógysze:C'tiri hálózatának 

fcjlőd8ce elrn.aracit az összehasonlité.st k.Spező Zala 

mcgye hálózati fejl6d6s~t61. ~z jól l~tható a táb-

l ' o - • ' l ' -·1-'- l ~azac a.LapJan ~e~ZLA_.~ .• és 2. szá~nu ábrá.kon is .• 

o~::a a 

van: 

197640 
1850-ben 

Zala megye 331257 



adatai id6szakos ~egoszl{sban 

2 Z Jó-- os 

l l'7>C: 
_L, l---· g .l 

l
ll72S-j;; 

-7'" . J .L _) __ ~"lg 

l 

17~-5-:-l.f:; l l 

1755-j_ g: l 2 

,, 
L 20, G 2 

37,5 

1785---ig 3 37' 5 

1795 .,-:i_ G 3 

1CC5 ,.nj_ g ! G 

1215 --:L g 7 ,_ 
j 

l 825 -j_ g: 7 88,7 8 

183)-i.g· ! f:' -~,:;c, C _11C 
18,5--ig LE ~-~·c.c ::.2 

--- ____ J_ ______ ··---

8,3 

,r 6 .LO,-

1-0 Q 
( ..-1 ' 

'-~0 
..) c. ' -~-

66,4 

23' c 



- 27 -

a násik ole pedi.g a céhes i.paT' Gs a mezővó_J:'osiasod.é.s 

kései kibontal:ozá.sában. 

Liivel l 't ' ~-· a . .~:ce· meg,ye g,yogyszer LS.l'l h&lózatának összs-

~-"" 'f.-tiiOSO-

rokat összevetve, cGlszerLinek látszik bázisviszon.y-

számokkal é.brázo lni. a fejlődést. Ezáltal. könnyen 

láthatóv~~ v-álik, hogy egy meghatározott id.6szakhoz 

képest milyen mértékU változás következett be~ 

Ennek alapjin meg81lapi.tottam, hogy az 1800-as 8-

l l . ' l '"- " "l"'' . t ve_-;: c .. eJen a reu l~1egye IeJ octese azonos szln· en 

állt. Az l. sz. ábrát tanulmányozva ki tLtnik, hogy 

Zala megye fej l6dése Jeiegyenl i tett, viszo:c1t 1Jógr6d 

" . l /'.'...:! ~ "l . J , • • d ,,. 1 . • J .. l rncgye IeJ ouesc1en mlnavcglg l _orenal 1ngaaozusoL 

figyelhetők meg. 

a. A g:Jósyszel1tB.ri hélózat területi eloszlása. 

ll terlUe ti e losz1ás tanulm:íeyozásakor figye l em-

be '"{ettem a ~1egye telepLilésfej 16désj. viszonyait, 

Bex·t a g.yógysí.:;ertáTj .. h&lózat kialakulás 3 t befo ly 8-

sol.J·a a telenülések nürUsór:ee . ~ 

A XVIII. és XIX. századi IJógród megye térképét 

tanulnin.yozva megállapitha tó, hog:)r a déli és az Ó·-

szak-ilyugati részén a települések ritkább el.oszlá-

suak, rnint a középsC és északi részen. /.3.4.sz.ábr3/ 
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csak következtetni lehet, de hiteles okmányt erre 

nem találtam. Balassa Pál -· Balassagyarmat birto

kosa - városfej lesz tési elgondolásai. körébe tarto-· 

zott, hogy a településnek legyen gyógyszerésze. 

Oda is települt 1761-ben Stampek Antal nevU "spot-

hekarius" és megkezdte müködését. A levéltári ada-

tok viszont gyógyszertárról Balassagyarmaton csak 

1819-ben tesznek említést, amely már polgári tulaj

donformáju volt. Tehát elképzelhető, hogy Stampek 

tevékenysége és feltehetően patikája 1819-ig ura-

clalmi célokat szolgá.lt. /21/ 

Blázy clr. megá.llapitotta, hogy Zala megyében első-· 

sorban szerzetesrencli, uradalmi és polgári gyógy-

szertá.rak müköcltek, .Az 1714-ben felállitott nagyka-

nizsai gyógyszertár szerzetes tulajdonvi.szonyu volt 

és 1764-től polgári kezelésbe került. Az 1748-ban 

alapitott keszthelyi szerzetesrendi gyógyszertár 

1790-től uradalmi tulajdonba került. il következő 

évtizedekben Zala megye többi. gyógyszertára már 

polgári tulajdonformáju volt, /14/ 

J, z a tény, hogy Zala me gy ében többféle tu1ajdonvi;.. 

szony volt, a szerzetesrendek nagyobb számával 

hozható összefüggésbe, hiszen a megye első két gyógy-

szertárát is ők állitották fel. 

lT ' ' ' 'b ~ 1 " ' l 1 b l t .,ograu megye en a Ierencese"- szama a . .acsonyao vo , 
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A tulajdonviszonyok vizsgálata során megállapitot-

tam, hogy Iífógrád megyében csak polgári. tulajdon-

forma létezett. 

c. 11 gyógyszertári hálózat fejlődésének szakaszai 

i, fejlődési folyamatok vizsgálatánál cél szerü, 

ha lehetséges, a periodi.záció vizsgálata és megál-

lapi. t ása. Tanulmányozva a III. számu. táblázat ada-

tait, valamint az l. és 2-es számu ábrákat, a gyógy-

szertári. hálózat fejlődésében három fejlődési sza-

kasz különböztethető mego /14/ 

Kezdeti fellendülő szakasz: 

ez Nógrád magyében közel 30 évig tartott, az első 

3 gyógyszertár megjelenéséig. Ez a szakasz az ösz-

szehason li tás t képez 6 Zala me gy ében 75-80 évig tal'

tott, vegyes tulajdonformákkaL 

Átmeneti állandósult szakasz: 

Nógrádban ez kb. 35 évet, Zalában 20-22 évet vett 

igé:nybe. Ebben az idŐBzakban egyik megye területén 

sem létesült gyógyszertár, de Zala megyében a tu-

lejdonformák átrendeződése következett be. 

A fokozódó fellendülés szakasza adja a hálózati 

f "l"'''., .,, 't eJ oaes ~. per~oausa • 

Ez a szakasz nógrád megyében kb. 45 évig tartott, 

Z l 'b .. . ; ,... .1 .-:• :1 .... • l l l a .a me gye en pealg az egesz I eJ .oaesl .ororsza cna_-c 
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/1711-1849/ egyharmadát kitevő i.dőszakig. Ekko:L" a 

szakaszhoz visze-

n:yitva 3-4-szeresére növekedett, a fej J.ődés egyen-

J.etes és fokozódó mindkét meg,yében. 
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2. Településformák szerapének vizsgálata a gyógy-

szertá:r·ak létesi t és ében, különös tekintettel a 

mezővirosok fejlődésére 

SzLikségesnek tal'torr, megvizsgc:Dni azokat a tár-, 

sadalmi é.s gazdasági. adottságokat, amelyek Nógr{d 

'b ' ' t • l _.. "h ' n • l " meg;_re en a g.yogyszeresze· rlegJe.-.enese ez ~~:s IeJ o-

déséhez vezettek. Gyógyszertár létesitésének szi.Ik-

ségessége azorosan kapcsolódik az adott tertilet 

gazdasági ' t ' , l . -p • l + + ' 'h i' es arsana Til ~eJ e0~sege ez. ~ települé-

sek számának növekedése, továbbá az egyes telepii-

léseken a heti piacok és vásárok kialakulása, az 

orvosok letelepiHése, az egészségügyi kultura fej,-

l "'d " -"' d L • 'l .L. ; .L. r • l ' ' _CJ cse erosen _e·uerm~na ·ua a g.yogyszerL.::;raK e··cc·-

si·t6s~·t. Ez~rt fontoe~ak lttszik e kárdések ' res~-

letes elemzése. 

és tál:'cada lrni viszo-

1~ török megs~:JBllés alatt Hógr8d meg.ye sazdn-· 

sági 't'.} ......... --~., .. es · arsana .U1 J_ reJleacse lelassult. Nagyon sok 

település lakatJ.anLJ.l állt. L ~neg:jrét az 1680·-·as é-

vektől 1710-ig a lalcossá"g el-vagy visszav&ndorlá-

sa jellemezte. I',Tintegy 32-1'"'8 tehető a teljesen uj·-

I'ate~.epit-ett falval-: száma az elkövetkezend6 évti-

' ' b r. "''""'"~T-TI "' il " " " . ' zeneK en. ~i Av~~ • szsza~ra a nepesseg szamszeru 

növekedése mGsrészt a TJ.ezőgazclas&g 
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''t ..o •-r•'l'~/ l' l u-emes ~eJLOaesener tulajdonithat6. /2/ Összevet-

178 " .. ' 186° ' ' l 'l ' • ve az J-os es az J-es nepszam a~asl adato-

kat, a következ& k~pe·t kapjuk: 

IV. sz. T~blázat 

Hógrád megye nag,Jrobb mezőv6.rosainak lakossága 

1785 és 1869·-ben 

Lakosság száma 

1785-ban 

Balassagyarmat 2778 

Losonc 2771 

Szécsény 2597 

FU1ek 1334 

Kékkő 982 

Összesen: 10462 

1869-ben 

6 435 

393 4 

3 582 

1692 

1260 

16903 

,:, tiblázatban azokect 2, ':telységeket tUntette;n fel, 

amelyeknek a későbbiek során a telepU1ésfejlődés6t 

f . 'l . ··o g om vlzsgc; _nl 

csolatosan. 

a g:y·ógyszertérak történetével kap-

A fenti mezővárosok középbirtokosai közUl többen 

felismerték a belterjes gazdálkodás jelentőségét, 

amely főleg a szőlőmüvel.ésben nyilvánult 1;1eg-. L 

céhes iparuk a XVIII. század vége felé kezdett ki·-

bontakozni, de fel1endiHése csak a XIX. szEizadban 

megteremtették a maguk piacait és vásárait. 
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A vásárok tekintetében nevezetes volt Losonc, Ba-

lassagyarmat, Szécsény és Fülek. 1'Iindezel: a tények 

a lakosság számszerü növekedését eredméD..yezlék. Ba·-

lassagyarmat kimagasló lélekszáma annak is köszön-

hető, hogy magyeszékhely volt és lakosságának szá-

mát még a tisztviselő réteg is növelte. /2/ 

A lakosság ipari tevékenysége a paraszti mun-

ka fliggvénye és ig~· közvetlenül, vagy közvetve a 

földesuri gazdálkodás tartozéka. A paraszti iparü·-

z és keretébe tartozott az erdőírtások sorá.n ki vá-

gott fa ősi módszerek alkalmazásával történő fel-

dolgozása. A hagyományos gerenda, deszka, zsindely, 

hordó, kád, kerék és járom készitésa mallett a ezén

égetés és a hamuzsír-főzés a legfőbb ágai ennek a 

tevékenységnek. A földesurak á.ltal támogatott ipa-

ri tevékenységek körébe tartoztak a zsellérmunká.

val üzemeltetett üveghuták is. Nemcsak a megyei, de 

a magyarországi kapitalista nagyipa=ak is előre-

mutató létesitményei voltak a gácsi gyapjuszövet, 

selyemszalag, majoli.ka, aranyfüst és ceruzakész:Ltő 

manufakturá.k. Létrehozójuk gróf Forgách János voLt, 

/2/ J, z 1860. utáni évtizedekben a me gye gyors ipa

ri. fej lődését az üveggyári vállalkozásoknak köszön

het te Divényhután, Zlatnó·-pusztán, Szinóbányán és 

Málna patakon. 
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Ettől. az időtől. jelent meg a meg~'e társadalmában az 

i.pari munkás. /2/ Az 1867. évi kiegyezés után növe

kedett a hivatalnoki réteg, bővUlt és kiszélesedett 

a meg.yei törvényszékek szerepe. Ez főleg a meg,.ye-

székhely, Balassagyarmat mezőváros fejlődését el'ed-· 

ményezte, de hatással volt a megye más mezővárosai-

ra is. li megyegyi.Hések és törvényszékek alkalmával 

ugyanis a városokban sokan megfordultak, mivel a 

kUlönféle árukat ekkor próbálták beszerezni a pia-· 

cokon. !V::indez fellendLilést eredményezett a mezővá-

rosole kézmlives iparában. 

Az előbbiekből megállapítható, hogy a megye gazda-

sági és társadalmi életében bekövetkezett változá

sok jó hatással voltak a mezővárosok fejlődésére, 

b. A mezővárosok fej 1éídésének szerepe a gyógy-

szertárak létesitésében 

11 :XVII. században a szabad kir6lyi. vá.rosok 

voltak az ipar és a piac hazai központjai. Ha a 

gyógyszertárlétesítés szempontjából vizsgálom a 

szabad királyi városok é~ mezővárosok szerepét, 

akkor megállapi that ó, hogy Itiagyarországon a gyógy

szertári hálózat kialakulásának első szakasza a 

szabad királyi városokhoz kötött. E városok ugya

nis a feudális viszonyok között olyan kiváltságok-

-------k~~-~-end~.l-k-e-:;;{ek~lyek önálló ·gazuá-lkodást tettek 
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lehetővé. l'Jógrád magyében a tárgyalt ideszakban a-

zonban szabad királyi város nem volt. /2/ Igy a 

magyében a gyógyszertári hálózat kialakulásához a 

mezővárosok fejlődésa adta a gazdasági alapot,mely 

a :z:vn .. I. század elején miir jól megfigyelhető • .4. 

vizsgált időszak elejétől a Xl!III. század közepéig 

a mezővárosok jogi helyzete nem volt egységes,Nag~' 

részük alig különbözött a jobbágyfalutól, ugyanis 

a Iliá.ria Terézia által elrendelt urbérrendezés nem 

tet t kLilönbsége t mezőváros és urb é res község köz ö t t, 

Néhány kötöttség nezővárosonként változott, pl; a 

mezőváros határéban lévő földeket a birtokos lakos-

ság szabadon vehette és adhatta, .4.z itt lakó kéz-

müvesek és kereskedők, valamint földmüvesek társa-

dalmi helyzete átmeneti jelleget mutat a szabad ki-

rályi városokban lakó polgár és a falun élő jobbágy 

társadalmi helyzete között, /14, 22/ 

1785-ös adatok ezerint a megye 256 településé-

ből ll nezőváros volt és a 147035 fő lakosból 17653 

élt itt. 

1840-ig ezeken a helyeken 51 céh létesült. A 

jogi és gazdasági tények, vaJamint a statisztikai 

ismeretek alapjén megillapitottam, hogy a XVIII. 

század közep8től a megye mezővároeainak több,sége 

loendelkezett azokkal a gazdasági adottságokkal és 

népességszáD .. mal, amelyek megteremtették a feltéte-

lét a gyóg:~rszertiír létesitéceknek Szécsényben, Lo-

soncon és Balo.ssag.~Iar:ma ton. /2/ 
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3. J~Z eg~res tel.epü.lések gyóg.yszertS:rdlf kialaku-

lásának vizsgilate 

_4 gyógyszerttrek létesitésének 8s hS.l.ózati ki-

alakulásának vi.zsgálatát részletesen a ' ' . szecsen,yl, 

balassagyarmati, losonci gyógyszertérek esetében 

teszen meg. E virosok fejl6dése modelllil szolgál-

hat a gyógyszerészet megjelenésének és fejlődéeé-

nek vizsgéla t ához 6 A meg~ye többi g;yógysze:rt8rain;ál 

csak a meglévS hiteles okmányokat vizsgálom, a ld-

vint adatok megállapitása céljóból. 

s z é 

' . ' t t b 'b l l ,. .. ellapl.·to· am, ... ogy a mcg:y-c en . ege oszor Szécs6n.y-· 

ben volt gyógysZGl'"'táro /6. 7.~sz. rJbra/ 

Sz~csény eredeti vnl6szinUleg a X-J[I. sz~zad·-

2.'"'8 vezethet C vissza. L ma. i helységtől éc2al:ra felnrC 

Pórpóston sirokat te16ltak, amelyeknek egyikélJen 

I. Istv2n kix·Gly kox·ából származó érrnék voltak, te-

bút XI. Beleizaeli falu temetője volt itt; ls het, hogy 

' s' ' ' c. l .. ' '- b . t l eppen 1 zecsell ... .Ye~ ..:. rozepKOY. an ug:yanls a emp.~om 

nem a mai. közcég belterl.i.letón, hanem annak szélén, 

a róla elnevezett Szentl€lekpatak partjin ~ll·t~/2.3/ 

1219-ben ' meg csak falu .. na.k emlitik, elo a XIV~ 

.század e:fejón azonban mez6városi jelleget öltött. 

Ekkor Szócsén.Yi T aTY222 "birtokolta, akinek városfej-
-----~-------------~---------·--
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l .1,_/"o.., ;:JO-" '1••/o t -'-esz·uesl. e.lgonv.OJ..&Sal Koze "tar· ozott, hogy kolos-· 

tort alapit. Az engedélyt olyan feltétellel nyerte 

el X.XII. J2nos pápától, hog:y va1amel.y 21tala kívá·-

las z tot t kolduló rend sz8mára ko lostort és ter.a.plo·-

mot ép i t tet. L templom me Het t 1400-ban m6r kórház 

is müködött, melyben betegeket és szegényeket gon·~· 

doztsJr. /2.3/ 

L Y:VIII. század közepe t6j6n a helység a fGj·-

lődés utjára lépett, M.r némileg gátlólag hatott, 

hog.-:}' versen.,ytársai i.s akadtak a köze l ben. Losonc, 

nem ezenvedvén á.t a m6sodik törökhódol tssgot, törés 

nélkül fejlődhetett a meg,ye ipari, kereskedelmi kös-

pontjévá. Balassagyarmat szintén gyorsabb léptekkel 

haladt előre. Szécsénynek be kellett érnie amegye 

harmadi.k városa szerepEiveL A kor szi.nvonalá.hoz ké-

pest azonban váxosias jelleg alakult ki .• Az iparo-

sok sz::íma egyre növekedett és céhekbe tömörültek. 

Fol"gách Hiklós kastélyt épittetett mag{ltwk, amely

ben feltételezhető, hog:y volt házipatika, ll v::írfal 

k1Hső oldalcin lassan kialakult a főutca, majd sor·-

házakat kezdtek épiteni. 1805-ben a napóleoni. há-

borult idején a sok sebesültre való tekintettel a 

kastélyt kórhéznak rendezték be, 1-:1ig a Y.:olostorban 

állitottak fel egy gyóg,yszert2rat. Valószi.nü,hogy 

ez szükságből mltködhetett az 1741. óta fennálló 
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anyajtgyógyszertár mellett. /23.24./ 

Szécsény egészségügyi állapota elszomoritó volt. 1\ 

XVIII. század első évtizedei.ben mindössze egy bé-

b ' . 'L t . ' ' . t d " 1 t aJa vo.· , az orvosl, gyogyszerCJSZl. een on:e a 

ferencesek látték eL I;kkor lakosainak száma kb. 

1500 volt, Az 1848-as összeirás szarint viszont ez 

a szám több mint kótszeresére, 3104-re emelkedett, 

ami a város fejlődésének egyH: mutatója. Ekkor Szé·-

csénynek már volt az 1741-ben alapitott gyógyszer-

tál·a, 2 sebésze, 2 bábája, l fogásza és l baromor-· 

vosa. /10, 23, 24./ 

Az 1848-as szabadságharc utcín a város fejlődésa le

lassult. Hiába történtek kisérletek a kisvárosi é-

l t . d. t' ' ' . t' t 1 ' • t' l 't 1 ' e megln.l asara penzln eze e~ es saJ o .e reaozs-

sával, mindezek erőtlen próbálkozások voltak, /23/ 

A város lakossága csak 1910-tSl kezdett emelkedni, 

_,, vcirat és a sarokbásl;yát azért emlitem meg, 

me:·t valamikor i t t volt a te le:-pül és főkapuja, Eb-

ből a boltives főbejáratból alakitották ki 1741-ben 

a gyógyszertár pincéjét, l;z épíilet ma is az eredeti 

helyén áll, de az évek folyamán többszÖl' átalald-

tották. Egészségligyi j elen t 'ísége nagy vo l t a sz é-· 

csényi gyógyszertárnak rnegyei viszonylatban is, hi.-

szen a második megyei gyógyszertár megnyitására 

csak 19 év elteltével került sor Losoncon. /24./ 
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Az első tulajdonos nev~re ~s az alapitás kö-

rlHm~nyeire vonatkozó ada tokat nem talál tam a le-

vélt árban. 

1768-ban Herkavich Sándor, a gyógyszert2r tt.J.laj do

ncsa a gyógyszer~szi zsebnaptárak szerint. Felt~

telezhető, hogy esetleg 1741-bem 6 alapitotta a 

gyógyszertára:l!., "Szentháromság" néven. /25/ 

.1\datok hiányában az elkövetkezendő ~vtizedeket ho-

mály fedi, de 1804-téíl a forgalmi kimutatások és 
...... 

gyógyszerszámlák aláirója Pokorny Pá~~s Pokorny 

lviihály, eg~szen 1887-ig. 

Egy~bk~nt a Pokorny n~v a megye tört~net~ben több

ször felbull:kan a tárgyalt időszakon bellil. Valószi-

n li, hogy egy ki ter j ed t rokonságról lehet sz ó, hiszen 

Pokorny Ede ~s Lajos, mint gyógyszerészek mliködtek 

Losoncon, Pokorny Jenő az "Ipoly" c. ellenz~ki he

ti.lap szerkesztője, Poko~·n.y István pedig m~rnök 

volt. li két utóbbi Balassagyarmaton tevékenykedett. 

/21/ 1804. nov. 22-~n a várnegye közgylil~st tm·-

tett. Ezen egy olyan határozatot hoztak, hogy a 

gyógyszertártulajdonosoknak k~szletlik bizonyos ré·-

szét fel kell ajánlani a szegénységben és nyoE1oru_-

' b 'l N l l l ' ' bo ' O ' O se_g an e __ o .. a :Cos o -c szamara, lzonyos arengeo_men:1.ye.1. 

Erről a közgyülésrő1 Poltorny L'Iih&l~y szécsé~J:JJ7i gyóg.y-

szer~sz nem tudott, csak k~sőbb kapta k~zhez a hatá-
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rozatot Vischetzky Antal ba lassagyerme ti gyógysze·-

résztől, aki az Universitas határozata nyonán fel-

ajánlotta gyógyszerkészletének egy részét a kassai 

' ' b 'l N ..j "l 0 va.:.-orrneg:ye nyomorusag an e o osz ~a yal. részére. Po-

korny rVIihály azt is megtud ta, hogy a balassagyar-

mati kolléga a hivatalos ár egynegyed részét szá-

molta osak fel. Polw;.•ny beadványában" aláza t osan e-

sedezve" a következőket terjesztette elő: 

"napjainkban a mcstoha időkben a jótékony,., 
ság napról naprG nemhogy csökkenne,hanem 
egyre növekszik;ezért ami a saját fela· ... 
jánhist i11eti, azt nem holmi kéts6gbee
sésből, vagy más példáját követően,hanem 
legjobb lelkiismerete ezerint határozta 
el. Tehát önk6nt - sőt fizetésé egészé-

''1 . ll t ' ' ' "l . l ro ,l. e-ve egynegyea reszero lS ernon-
dott bizonyos ideig - szivesen felajánlj~ 
a következ6ket: 
nemc;sa.k a __ Szécsény körze~6ben lé'::ő ny?mo
russgos nep, hanem az egesz megyere kl
terjedően vala:nennyi beteg rabnak, kato
nSn:=:-k, ,.szegSnynel~ -· a drá9a __ h~ za egész
eegugyenek erdekeben felkl.nslJa a ma.ga 
pati~áját illetve ~yó~~szere~t,a hivata
los a.r egynegyed reszeert" Kl.Yeve az eg·
zotikus gyógyszereket, pl .. china., chins 
elekta, cortsx hi.spanikus 2lllS.l"'Us, eas to
r·eu~-;1, Th8be:rb3T3.. ·moscovl.tica, moschus 
orientali.s, ombra, továbbá. balzsamokét t, o·
lajakat .stb •• " .:~z ~rakat ta.rtalmazza az 
2ltalar,'l csatolt mellékelet, a pozson,yi 
~Q b~ nl" .~~Ql? ~l~~~·~n v~~r~~~lt ~~ e ~ lr ~~ cC~ ~~~~~ a-~~J~--~ ~~v~G~ -~~p z~Le-L 
azok is, ame l.:,rek é.ra vidéki rel G ci. óban 
fel:Jlmul.ja a közepes G.rfo1.-:;'amot. 11 /26./ 

Fol:lamod.ván,yé.ban tovább& felajánlja a veg;:Ii gyós:srsze:c-

kész i t:t;.érryeko t, ame ly ek a leg uj abb 2s régebbi ox·vosi 

metódus szerint kész Lll tek. lJövGn:yi g,y·::ígyszereket, 

gyógynövényeket, mel_yek n2gy részét maga g-yUjtöttes 



- 42 -

· ' 'l · ' t •r/ ..; sz1.n'ten erx·e a cc.-.1''8. ac:.omanyoz a. li..0r..L., vegyék sz2-m-

ba a nyomoT·gókat, foglyokat és beteg katonékat 6s 

forctitsanak rSjuk kellő figyelmet. Ha valamelyi.k r:1e-

gyében jirviny törne ki, z egy ilyen veszélyes be-

tegség _eltel"jedését5l kellene tartani., Ugy igen negy 

j elen tőségli a me gy ei gyógyszertó:r ·- hogy ez akkor 

hol vol t a levél té.ri. forrósok erről nem tocznek em-

litóst - ahol a kir0lyi rendelet szerint sok ~s ki-

vciló minőségli gyógysz8reknek mindig ren<Ielk8zésr8 

l'ell éllnia. 

Pokorny /Ili hé ly 1805, ó: p ri lis 20-8n címzett leve léből 

- amelyet még a fent emlitett Ugyben irt - kitlinik, 

hogy igen segi tSkósz, önzetlen ember volt, hisz im 

, , ·'t u· ·t ht' .,_,,, 1 sogna.L\:, am1or az Dl vers1.· as a sroza 02l"O _ cr~ a·:: 

ll: és Sbb szerzett tudomé st. /26/ 

ldivel Sz~cs~ny a :nx. század első évHzedeiben a bé-

kés fejlődés utján jért, igy a gyógyszertér is nyu-

god t körLUm~nyek köz ö t t mliködhetett. 

1810-ben ellenőrzést tartottak és a vizsgélati 

jegyzőkönyvet Pokorny IVIihály irt a alcí, a tulajdonos 

ekkor még ő volt. Az 1824-1885-ig terjedS években a 

v8nnegyéhez benyujtott g.yógyszersz2mló.k al6iróje 

Pokorny Pál volt, tehiJt a gyógyszertár tovcíbbra is 

a. csalác~ban maradt. /27 l 

• 
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1885-ben a Fokorny családtól Kleszky János vá-

sáralta meg a gyógyszertárat, de csak két 

pezte a tulajdonát, mert 1887-ben ismét eladásra 

kerLilt •. '\z adás-·vétel Kleszky és Herkavich János 

között történt meg. Az utóbbi személ~' valószinü, 

hogy rokonságban állott a 1.'YIII. században ml.i.ködő 

Herkavich Sándorral. 1887-től már volt kezel5je is 

a gyógyszertárnak Plathy János személyében egészen 

1908-ig .• 

EautBn Bolg::\r I!Iiklós vásárol ta !'leg a gyógyszertárat 

és birtokolta 1950-ig. /25/ 

' l /1' , .L , 'b .é~ megye e. so gyogyszer·usra an, Szécsényben te-

hát a következő gyógyszerészek szalgálták az egész-

ségügye t: 

1741-1768-ig 

1768·-1804-ig 

1804·-1824-ig 

1824-1885-ig 

1885-1887-ig 

1887 -·1908-ig 

1908-1950-ig 

Herkavich Sándor /?/ 

/?/ 

Fokorny l\!ihály 

Pokorny Pál 

Kleszky János 

Herkavich János 

Bolgár Miklós /24.25/ 
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b, L o s o n c 

A XVI. században m&r mezővárosi rangot kapott, 

a XVIII. században pedig már l'észletes leirá.st ké-

szitettek a városró 1, miszerint "kereskedésre, mli-· 

veltségre" nézve a megyében az első helyen állt. 

A római és az ágostai hitliek egy-egy tornyos házzal 

bírtak. A piactéren a városház és mellette a ven-

déglő állt. Gyapjuvésárai jelentősek, mel.yekre még 

morva kereskedők i.s eljártak. /2/ 

Legfőbb egészségügyi szerve a városi közkórház 

volt, melyben az évi ápoltak száma 1000 körül moz

gott az 1850-es években. Az egészségügy feladatába 

álltak a Vc~rosban a szekésos gyógyszertári, piaci, 

kocsmai és élelmiszerüzleti vizsgálatok, melyeket 

a városi orvos végzett •. 3 fU.rd.éi szolgálta a közön

ség egészségét: a városi géizfürdő, a tugári fiirdéi 

és a losonci flird.éi. A mentéiszolgálatot a rendőrség, 

a tüzoltóság, a városi orvos, valamint a kórházi fő-

orvos és alorvos végezte. Volt a városban 9 orvos, 

ebből 3 fogorvos, efiD! fogtechnikus; 2 gyógyszertár, 

l drogéria, ll sziilésznő, ebből 2 városi. /28./ 

A város gyógyszertéráról már 1760-tól tesznek 

emlitést a levéltári források, mégpedig a megyei. fi

zikus, Perliczi János Dániel személye kapcsán.Blet-

. 't ' l ' ' '~ l "bb. .p . t ' . raJza·~ es nun<:assagc·u az e_o l ..... eJeze soren mar 
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' ismertettem, itt orvos-gy09.fszerész tevékenységé-· 

vel kivánok foglalkozni a levéltári okmányok alap·-

ján. 

11 Dániel Pe.rliczi ur gyóg:>rszertár felépi
tésére a megye,pénztárából 1000 ft elő
leget kapott. ó maga irást adott aloról, 
hogy vissza fogja fizetni. és magát iga
zolni tartozik. Fizetését a város veze
tősége pontosan 400 Ft-ban állapitotta 
meg azzal a kifejezett kötelezettséggel, 
hogy a régebben meglévő szi.i.gyi patileá
ból a kebelbeli betegeket ellátni tar
tozik.n 

Tehát a szLigyi gyógyszertárat is tulajdonképpen o 

kezelte, azonban semmilyen irat nem tesz arról em-

litést, hogy ez is az 6 tulajdonát képezte volna. 

A megye szakvezetői valószinLileg ugy gondolták,hogy 

több status betöltése esetén esetleg az orvosi mLi

ködésében hiá.nyosságok lesznek, ezért egy 1771-es 

közgylilésen ugy határoztak, hog.y 

'' elrendelile Perliczi Dá.niel ur, ennek a 
magyének fizikus ordináriusa beszámol·
jon a magyének arról vajjon teljesitet
te-e állása elnyerésének feltételeként 
kiszabott igéretet, hogy aLíre;1del t gya
korló medikust fog alkalmazni a n3cien·
sek látogat3sára.-Ezen kivül meg-kell 
vizse;álni, hogy a losonci patika magé n-· 
tulajdon·-·e s a nevezett Perliczi uré-e?" 

/29./ Az 1770-es ~vek sor~n a megye elöljár6ságai az 

orvo.sok, chirurgusok és gyógyszeTGszek munk::ljéba.n hi,-· 

bákat tapasztaltak, 

'
1ezért a jöv6ben az UniversitáB kisé;.;je 
fig.yelew..:n.el ezek munk::1ját, továbbá Per-
l.. "- t''-'-'' _,_J..CZl orvos ur Dlagsngyog::y•szer arc t> o_o.rc·-· 
tor Versa ur meglepetésszer~en keresse 

---------- -----------f--e ~ : -s-----Ti-'3--e-g~ 1-j--3----:r.:-e-; -;---B~e~~-l--e t--t--· g:;'!{; g~r .s z c -
reket azo11n.yo~.ban dobja ki.(> ;7 
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E rendeletet szi:átén a. megyei közgyülésen hozták., 

/29 o/ l.764·~ben Losoncra egy uj gyógyszerész órke·-

zett, ~ogva vi·tába ke-

' ' l ,-, 'j • • l f " ' -- l L l 'L ' vereael:i·c .rer.-lCZlVe • .c-l.Z ugy trl2r a .tie .. yuarco·vana-

esig is eljutótt, a~ni't Perli.czi nagyon sérelmezett, 

•• "'b' '"l lL l1l.sz.en JO ... J..rnevel''J. "'~ro.·~_, 

közgylilési ira t igy sz ól: 

nperliczi. ur az i tS let megsemmisítését ké-· 
ri az Universitástól, /hogy az itélet :::ti 
volt, nem tudtam :negállapitar.i/ Tényáll5-
sát a fizikus a mellékelt iratokban ki.·-· 
fejtette" Kéri.k, hogy Őexelenciája vég·~ 
leges döntést hozni sziveskedjcik. El6z6-
1eg megvizsgálva a tényállást és az ira
tokat és motivumokat, a. Perliczi ur és a 
gyógyszerész közötti 8les ·vi t2~t megfele·-
16 nódon és famában lehetne lecsillapi·~ 
tani és ol'l2.E ébe:.'"'séget alkalmazva dön
teni, hogy az a döntés az egészségUgy 
maximá_l.is heszn:5.ra "'v·álj on 6 n /29/ 

Perliczi ur pedi; a következő tényállást nyujtotta 
be: 

n Tis'ztelt Nógr6d mcg.yei Uni:v-ersi td.s, &l··· 
talam mélyen tisztelt Patronusok és jó
tevők! 

Hoha elismsrem sz UniversitésnRk az egész
ségügy teriHet én végzett Bzolgcílatai t és 
1~1inap hozott haté.roz2t2.ve.l szemben a leg
nagyobb tisztelettel viseltetek. Mivel a
zonban fájdalommal. hallottam óo tapasztal
tam, hogy a velem szemben rosszindulatu 
emberek becsületem és hosszu éveken ke
resztül megszerzett birnevem ellen sok 
mindent felhoztak, ezért mivel az élet, 
hirnév párhuzamosan haladnak, magan aka·
rok megjelenni, hogy a vizsgS:l.at és bi·
zonyiték Jb.élklU ellenes felhozo t t akat e·-
1 ""'-t . 't l . 'l ' b ' . 'l ov em meglsme e._Je.K es szemern e monaJa::6 

Ugy érzem, hogy a Legfelsőbb Tanács elle-
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nem felhozott vá.djai nem megalapozottak. 
Ezért kérem,hogy levelemben összefoglal
hassam mindazt, ami a dolpg érdemét érin-
t .' l' h k'' t. ' 1. es cerem, ogy ereseme l.gazsag szem-

t • 'b 'l b • 'l • 'k l • L ' l ' • l pon Ja o_ 1ra Ja. e., ln~ez~eaJener. 
Egy rendelet ezerint a csekély létszámu 

' kb .. , l t. k t. k 'k ' " . varas o_ an CSO!L<::en l. a pa l ~..a sz ama r, aml 
bizonyára klUönböző módon érinti a gyóg.y
szereket előíró orvosokat és patikusokat, 
valamint a lakosság egészségát és éJ.:etét. 
A 1osoncon lévő két patika forgalma évről
évre csökken a város kis számu lakcea mi
att, ugyszi.ntén a gyógyszerkészletük, a
miben senki sem hibás. Az évenkénti leltá·
rozás, renoválás stb. szükségessége mí.att 
a pa tH:ák tönkremennek. A közjónak fonto-· 
sebbnak kéne lenni a magánérdeknél: egy 
miskolcj_ gyógyszerész nemrég Losoncra ér·-· 
kezett, a maga ki tudja hol és hogyan ké
szitett gyógyszereivel, szabályellenesen. 
Itélje meg a Koneilí.um Regis, hogy a köz
jónak használ-e ez? a városba elhozta a 
máshol szerzett praxisát és ily módon pró
bál betolakodni. Elkezdett velem tá.rgyal
ni, ezután- nem tudni.ciiért- cselből és 
csalafintaségból nem tartotta ezt fontos
nak! Kérem, hogy amig ellenőröket és kül·
dötteket küldve szabályszerűen és rendben 
ki nem vizsgálják az uj patikus dolgait és 
amig az én panaszomat kí.vizsgální. nem tud
ják, az uj patikus hagyjon fel minden kez·
deményezésével, semmiféle gyógyszert ne á
rulhasson, hanem várja ki ügyének kedvező, 
vagy_ kedvezőtlen elbírálását. Ez az iigy a 
jövőbeni hasonló esetek megítélésében pél
dát nmtathatna • .li közönsé~ bizonyosságát és 
bizalmát a patikákban lévo gyógyszerek i
ránt jogosnak tartom s amig ez a rendnek és 
törvénynek megfelelőerr történik nincs i.s 
ellene kifogásom, sőt inkább megtisztelte
tésnek tartom, ha .. az én szerei.m értékét és 
jóságát, valamint a havi bérért nekem szol
gáló embereim szargalmát az évi ellenőrzés
nél és vizsgálatnál bárki előtt igazolhatom. 
Senki erre jobben nem ügyel, mint ahogyan 
azt én azoktam és tudom. Olyasmi nem is té·
tele;ohei{ő feJ egy oxvgsról, aki s<;;mmikér.m~n 
sem Kezao , uanem l! C: • otct orvosl prax11'l" 
folytat, azonkivLil veterán katona, aki aká.r 
ellenséggel akár halállal száll szembe -
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- m~gpedig lelkiismereti okokból - 6s a 
saját hirneve érdek~ben mindig jó fegyve·
rekről gondoskodik, hogy azok állandóan 
keze ügyében legyenek. 

A./ több, mi.nt 300 titkos szerem ~s kom
pozitumam továbbá saját találmányarn van, 
amikről a másik, aki igen fi.atalon került 
a szakmába és az aff~lékről fogalma sincs. 
kevésbé tud véleményt mondani.. 

B./ Az Akadémiai Jog, Orvosi Fakultás Sza
bályzata és az uj Császári rendelet, mely 
magyarországon is használatban és szokásban 
van továbbá a régebben érvényes iratlan 
törvény i.s ellenkeznek azzal, hogy én mint 
idősebb ·- akit alig ha e l őz meg bá.rki is 
Magyarországon ·- megengedjem, hogy egy fia·
talabb i.télkezzék a dolgaimban, amikelo az 
emberekkel való tárgyalásoknál és orvosi 
konzultációknál is az idősebb szakott in
tézkedni és a döntő szó az övé, a fiatalab
bak pedig többnyire bizni szaktak döntésé
ben. A patikus pedig akit királyi rendelet 
bizott meg és eg,yedi.U csak az Instrukció t 
)i:öteles követni, sohasem ismer el bárkit az 
orvosok közül önmaga és ügyei biloálójaként. 

C./ A nemesi jog nem kev~s előit~lettel ~· 
és egyetlen ember se,.m türi, hogy nemesi sza
bad telkét, padlását pinc~j~t, birtokát és 
istállóját it~let nélkül megvizsgálják. Te
hát ugy gondolom, hogy azok akik a jogokról 
és előjogokról másképpen v~lekednek, igaz
ságosak és méltán;yosak lesznek. 

D./ Nincs ok arra, hogy én a mag8nyos, a va·
gyontalan, sőt akitől 14 évvel ezelőtt ·- hogy 
ne terhelje az állampénztárt - a fizetést is 
elvontdk, ilyen rendkivUli esetben, amikor 
patikámat önkéntes, eddig fel nem állt szük-

, f b"- l' l ' f f l u ' ' t f segesseg ol va o e_aaasava. az nlversl·as-
- .-,k 1

"'" ;:l.",-.4.:bn;1 l·~Y'l}Í ·t'o'·ne}·o )'O n·-(<:'< embe1oelc 'o-i-Dd-- .n.ev .. v~.:; '-'-'- u~~ - ..~- _.,_uze.a, L::-.-0 .. l _ -l- -

'l t' k J ' '") ' l l ' t ' t ' ra a·-ana :en:yszeru~J e c a_ave· nl magama·. es 
ügyeime~9 l·I~ért ne~ __ azoka·~.el~enőr~ik, __ akik-· 
nek sag:::.;_ng.yog,yszer·t::;, ro c skelk es szLlksegte len 

' j ) "l 'l l ' l ' 1 . "l ? j~ • ' L gyogyszere.::oo o_,.Lo tesz.LetLJ,c van. VllCr'l.i ga-· 
r2zdSlkodik ~·zab2.don 2 balassag,yarraati pati·-· 
kus, akit 10 ~ve sohasem ellen5riztek, pedig 
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a szom.szédban van? li.Iiért nem az á_svánJ{Okat 
". , 1 . "ll o' l o' 1 l ., ,-,. es merge.::ret a-'- ano.oan e .aao anyag-i:eres reo_o--
ket? 

E./ .Az előterjesztett egész tén_yállás jelle
géből kitünik mekkora összegeket fektettem 
34 ~v 6ta - m~g k~ness~2em csökken~sekor is 
- a patika és a köZjólétbe., f:n be fogon bi
zonyí taní azoknak, akiknek nemis vag::.rok kö·~ 
teles és aki.ls: alje.2 gi_ncsoskodásnak akarják 
l . t . ' . l ' + . . 1 "b1 ' .. ~ • 

. 
:Cl ennl pa.tl_tamav, nog.~Y' l.nn:a o xozes mags_:n .. --
hé.1át érdemelnék, semmint előitGl vet~ Eze-
ket el6rebocsttva 6s több más indokot mel·
lőzve azért, hogy bármiféle előítélet, -
m.int pl. a nemesi. előjogok, vagy az akadé
miai jog, ar;üt talán nem feeye;;:et veszély ·
továbbá az ezen felül fe1m8rffilÜ költségek 

l ' ' . th t 'l l . '1 ' ' e narl· a·-o:e egyenek a n:yomozox sze_m;::_ra: 
javaslon~, hogy a minap bozott határozatot 
' l • t.'• ''t~ ll H ,/' ".J ~ es a _rlvUzo ti e .. _enorzes a.n,yags.c ugy ren....t.eZ·-
zék, hogy azok Jüelégitsék az Universitas 
. ~ . '" t ' ,. ~. l b ' b ln~.renclol· es vegyel: .Ll.gye ..... em e az en e-· 
csUletemet és oltalmamato E~3ért ugy vélem~ 
hogy a határozatba be kell iktatni a fsnt 
emlitett első pontot és a multkori első 
pont végén a "tam in Domini. Perliczi" sza·~ 
vak után ezeket kell irni: 

D t"] '• 't •· l ' L b ' ' j • ' 'l .1. a l ~E: J o.· on_ten·G, sza a a on es :lzsro ag 
lakóhelyének távolsága, valamint más ké
n,yelmetlenségek miatt bocsájtja úouba. 
Ugyanugy a "hamisi tési hibák"·-hoz irassék: 
"a!'leneyi.ben esetleg ilyeneket találnának", 
Azután "a hel,y,ségből ki fogják ut:lsi tani"·
hoz kérem hozzáfüzni "z 3. r al 2 fogják venni", 
továbbá "szolgáit korl2tozni fogjék" után 
irassék: "a patika ár2t és értékét a vevő 
szerint állapits2k meg" mivel ezt a vásár
lást és eladást természetesen kellemesen 
szeretném végrehajtani, javasolnám a mult
kori 2, pont "vil!.lameneyi g,yógyszert" sza·
vai után a következők beiktatásét: 

'"" ' '-' ••1 'j l l ' ' l n' ' J.álnaen y,_eszu. ec..:ee es szerszamma_, Iern,sar-
". .. .. .. ,/' .. ,. ,... l ... ,.:'! ... , garez, vorosrez, vas, on, uveg es Ia _a~c~-

ka1 és tartókkal, nagyobbakkal és kisebbek
kel azaz a teljes ingó felszereléssel,amely 
az eladó számára töboé semmiféle hasznave
hetőséggel nem birhat és a berendezés el
lenértékét meg ](ell kapnom. Ugyanugy a "meg
állapi·tot·t összeg kifizet~sát 11 szavak után 
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javaslom beiktatni: "amennyi.ben egy m3sik, 
az eladónak kedvezőbb vevő nem találtatik, 
aki az előző feltételek mallett javasol
ható az Universitasnak". Végül "az előbbi 
feltételek mellett'' szavakhoz füzzék hoz
zá " .• n és ezenkiv Li l az Instrukció va l a
mennyi pontját tekintetbe véve és a Magas 
Királyi Tanács által a Pozsonyi Taxa füg
gelékében nem réa kiadott rendelkezései,
vel összehangban«. /29/ 

Ann ó 1764. Johannes Dánie l Pel"liczi 

Ji gyógyszertár sorsa Perli.czi leveléből nem de-

rült ki az elkövetkezendő évekre nézve, levéltári 

források pedig nincsenek. Az alábbi feltételezések 

lehetségesek: a vitás Ugy után a gyógyszertár nem 

került eladásra mégsem, hanem csak Perliczi 1778-

ban bekövetkezett halála után. Elképzelhető, hogy 

az uj tulajdonos az idézetben is emlitett alkalma

zottak egyike lehet, vagy éppen a vitát kiváltó 

miskolci gyógyszerész. 

Egy másik elképzelés szarint lehetséges, hogy meg

sz:ünt a gyógyszertár és készletét - a levélben is 

felhozott - Losonc másik gyógyszertárának tulajdo·-

nosa vásárolts meg. Ebből viszont következik,hog,y 

Losoncnak volt még egy gyógyszertára az 1760-as é

vekben. Egyébként az sem deríthető ki pontosan, 

hogy a gyógyszertár meddi.g volt Perliczi tulajdona. 

J\ XIX. századtól már pontosadatok vannak a lo-

sonci gyógyszertcirakról. 

Az első gyógyszertál" alapitását a gyógyszerészi 

zsebnaptárak 1807-re teszik "Fekete Sas" néven. 
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Ezzel viszont ellentétben állnak a losonci levéltár 

adatai, miszerint az alapitása évát 1760-ban jelölik 

meg. /25.30/ 

P"z utóbbit tartom elfogadhatónak, ugyanis az évszá

mok alapján bizonyosra vehető, hogy a "l!'ekete Sas" 

gyógyszertárat Perli.czi János Dániel alapi t otta. 

1807·-·ig a gyógyszertár müködésére és tulajdonosaira 

semmilyen levéltári forrást nem találtam. Erre az 

időszakra tehát csak elképzelés lehet, amit már az 

előbbiekben ismertettem. 

1807-ben a gyógyszertárat Csernyi Baltasár vásárol

ta meg és vezette 1837-ig. 

1837-1885-ig Pokorny Alajos tulajdoneH képezte. 

1883-tól Plichta Alajos volt a bérlője. 

1885-ben fia, Pokorny Ede vette át a gyógyszertár 

vezetését és a vizsgált korszak végéig ő volt a tu

lajdonosa a "Fekete Sas" gyógyszertárnak. /30/ 

Losonc má.sodik gyógyszertárát "Magyarország 

Királya" néven Geduly Dániel alapitotta 1825-ben, 

és 1873·-ig képezte a tulajdonát. 

Az ekkor már jól jövedelmező gyógyszertárat Kirchner 

Dániel vásáralta meg és 1908-ig vezette. 

Mliköd~sér61 kevás adat van4 

1908. okt. l-től az uj tulajdonos Dénes Miksa lett. 

/25. 30/ 
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1914. január 14-én Losonc városi tanácsa ja-

vaslatot tett egy harmadik gyógyszertár felálli-

tásá.rae~ 

-, • , • ., ,.."._ • .. ; /' , • l.. ". 

~.A varosl e.LOlJarosag a varosl 'tta.nacs 
okfejtés ét támogatva ugy határozott,· 
hogy egy ilyenirányu javaslatot tá
mogat. Nézetét és állásfoglalását Nóg
rád vármegye alispánja révén benyujt
ja a magyar ki.rályi belügyminiszternek. 
Egyutta1 ugy határozott, hogy a léte
sitendő gyógyszertár területi hatáskö
rét a jóváhagyott müködési engedély 
mégadása után szabja meg." 

A belügyminiszter 1917. december 22-én engedélyez

te egy harmadik gyógyszermár fe1állitását, melynek 

tulajdonosa Honéczy Zoltán okleveles g,yógyszerész 

lett. A határozat kimondta: 

"a gyógyszertár hatásköre mag9ba foglal-· 
ja e. Tugár, valamint a belváros azon te-· 
rületét, amely a Kossuth Lajos utca, a 
pa takpart, a Rá.kóczi ut, a Vasut utca és 
a Buza tér közötti terlileten fekszik. Az 
uj gyógyszertárat mindenképp a nevezettt 
utcák által körülhatárolt várcerészen 
kell létesiteni.'' 

Ez meg is történt 1917·-ben "!•:Iegvál tó" néven. 

Az előbbiek serén ismertetett gyógyszertárak 

l ' . po garl alapi tásuak voltak és nyilvánosan mliködtek 

a tárgyalt korszakban. /30/ 

}, fornieadatok alapján a losonci , ..1 ". 'l ' gyog,ys ze r c era.:.r·tu-

1807·-1837-ig 

1837-1885-ig 

Csern~rrji Baltasár 

-o o1ro 1:'1J""'' .u7 Q J" os ·o: e-:>e l 6 i e 
-'- ~l.. - "'·~· v. ' ---'-'u 

l88J-t61 Plichta Alajos 
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1885·-·1918-ig 

1825·-1873-ig 

1873-1908-ig 

1908--1843-ig 

1917-1944-ig 

Pokorn:y Ede 

Gechüy Dsniel 

Kirchner Dániel 

Dénes Ivíiksa 

Hon~czy Zoltdn /25~30/ 

Nógrá.d. megys gyógyszertál'"'aina.k történ8ti fel·-

ha nem emlékeznék meg 

felálli t3.sának enged.élyezésáért folyamodot t Ijo··~ 

sonc·~.rrugárono 

Losonc r.c.ez6-,,r&ros egészségligyi bizottsága ezt szYk·-

ségtelennek tartotta, és a kérvéD_yt elutaeitotta. 

iiz egészségügyi bizott,séig 1889. m3jus 1-én UJ.t ösz-

~d l G' ' ' 1' ' ' 1 •• sze 1-i"G ~u ::;-:- eza gyogyszeresz .:cervenyene;:;: megv1.11a.-

tása c8ljából. 

11 1!. helyi közegészségLigyi viszonyokat 
figyelembevéve nem kiv?natoe, hogy az 
egyes gyógyszertérak tul közel vannak 
egynE3:shoz te lepi t va, és az sem ki v2-
natos, hog.y G g,yóg:yszertél"ak a köze·
gészs8gügy jelentSs intézményei konkLl.·-· 

• ' 1. l ' . '1 " 'b 1 ili.l . renela es speKU JClDL soaro a ~er Je-
nek. 
Tekintetbe véve azt a tén:~(t, hogy Lo
sonc két patik.Sval rendelkezik, vala
mint azt hog:y Losonc és Tug3r össze
f;iggC tGlepLi.léssz&.mba rüeg.:;· ;g297 12-
kossal/ nem };::i7ánatos, hogy a gyóg.y
szertárak sz6m&.t gyarapítsák. 
, ". ". .. ". ". l '' ' ... ~~z ege;J~":segug::./ szam&ra nem _\:l vo.na·cos 
jelen®ég és konkurencia lenne! 



- 54 -

i:..zt is tekintet:Je kell venni., hogy s. nem 
távoli környékeken gyógyszertárak talál
hatók, igy Ealassa.gyarmaton, Füleken és 
Gá cson. 
Mindebből s.z következik, hogy egy uj pa
tika felállitása Losonc-Tugáron a közér
dek megsértését jelentené." 

}~ dokumentum ax'ra is révilégit, hogy Hágrád várrne·= 

t "' " " 1 t "l " ' k . + 1 "l " gye veze· o nemessegene.:.: osz ~a yerae \_eKe" szo. ga-'-o 

egészségpolitikája volt. /JO/ 

Geduly Géza kérelmét tehát véglegesen eltJ.ta-

sitották és a határozatot továbbitották a várme-

gye illetékes hivatalához is. 

liz ügy jelentős saak, mint kortörténeti szem-· 

pontból is • .Az egészségügyi bizottság véleménye a 

valóságos tényekre l:ítszik hivatkozni, mégis e1tl1.·

lozva tárgyalja a kérvényt. 

J.iz idézet alapj án lá t ható, hogy milyen e llentétek 

h1.1.zócJ.tak meg a tcírgyalt korszak gyógyszerészei ko

zött - hiszen az ülésen őket is megha1lgatt2k - a 

konkurencia miatt. 
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c. B a l a s s a g y a r m a t 

Balassagyarmat fejlődését nagymértékben megha-

tározte birtokosának, Balassa Pálnak városfejlesz-

L' • l d l' ces1 e gon.o. asa. 

1751-ben a klilönböz{í' meatarembereket céhekbe tömö-

ritette, igy ezekben az években már szabó, szlics 

és varga céheket tartottak nyilvcin a városban. 

/S.sz, ábra/ 

1761·-ben pedig disz es oklevélben fogalmaz ta meg, 

hogy Balassagyarmatnak legyen gyógyszerésze is. 

Ez meg i.s valósult Stampek Antal személyében, de 

feltételezhető, hogy néhény évig csak urailalmi 

érdekeket szolgált a gyógyszertár, ezért ezzel 

részletesebben a későbbi fejezet során foglalko-

zom. /31/ 

Balassagyarmat már az 1770-es években bérbe-

vette a heti és országos vásérok, a vám, valamint 

a bormérés földesurakat illető jövedelmét. 

Közadakozcisból és városi segélyből fenntartott in

tézmény vo l t már a 1.'VIII. században is egy "ispo

tály" ,mely inkább szegényhármak, mint kórháznak 

tekinthető létesitmény volt. Kórház jellege az 

1830-31. évi kolerajárvány idején kezdett el'5tér·-

be kerülni. 
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Az 1837. augusztusában kiadott szabályzat ezerint 

a földesurak és a polgárok adakozásából a kórház 

oly célból állittatott fel, hogy abban a városban 

megbetegedett és elnyomorodott szegényebb sorsu 

embertársaikat ápoljcik és gondozzák. 

1843·-ban már 7 orvos, 2 gyógyszerész, 9 béba és 2 

fogász tevékenykedett az ekkor már 5000 lakosu v:'í

rosban. /21/ 

Balassagyarmat vezető régege a vármegye i..tt lakó 

tisztviselőiből és a városi tanács tagjaiból tevő

dött össze. Ezek azok, akik az országos és helyi 

e seményeke t hivatalban, törvényszéken, lizletben, ml5.

helyben, sőt a nemegyszer a Höpper-féle patika előt·

ti "tracspadon" is egymás között megbeszélik. /21/ 

P. századfordulón a városnak még csak egy gyógyszel'

tára volt, melyet 1804-ben alapitott "Szentlélek" 

néven Hainrich Gyögy gyógyszerész. /9.sz.ábra./ 

1819-·t6l Vischetzky Antal patikárius ve"tte át a 

gyógyszertárat. Őt követte 1831·-től "nemes nemzetes 

és vitézlő Bánóczy Sámuel ur", akinek gyógyszer-· 

számlái megtalálhatók a tanács ügyvitelében./21.25/ 

17 evig tartó szakmai müködése alatt a közvélemény 

igen nagy megelégedést tanusitott iránta, hiszen 

számtalan esetben szo.lgáltatott ki szegényebb adÓ·

fizetők részére valamint a rabok és zsidók számára 



H botos~;aq~on·v1o.ti "Ste\'\t Lete.~~~~ 

g~og~s-z:erlor o. XiX. r;.z. ez.ötepdl'\ 

• 
~,~· ::..::..~ ;:·_:-r-~:J.- ~"~:: --:-~·~, "J:' 

~--~ 

'1 



·- 57 -· 

gyógyszereket ingyenesen, igy pl. 1839-ben a sze-

gények részére 207 ft 12 krajcár, ugyanezen évben 

a rabok részére 456 ft 32 krajcár értékben. /32/ 

Akkortájt a vc'lrosi kórház inkább szegényház, mint-

sem gyóg,yintézmény volt. Kitünik ez az egyik ala·-

pitványból is, amit Bánóczy Sámuel tett 1848. áp·-

rilisi végrendeletében. Ennek lJ. pontja i.gy szól: 

"Balassa Gyarmati Ispotélyra egy ezer öt 

száz váltó forintokat hagyok u.gy, hogy 

egy ezer váltó forintnak kamatja fordit-

tassan az ist~polyban minden vall~si ki-

vétel nélkül koldusok élelmezésére, ötszáz 

váltó fol'intnak ka ma t j ábó 1 évenként vegye-

nek fát vagy más fütésnek valót, hogy té-

len által a nyomorultak szobái fütődjenek, 

a tőkének kezelése pedig ol.y emberre bis-

zattasson, kiben tökéletes biztosság van"/33/ 

i1. hagyatéki vagyonbecslésekkül"' az egyik tanécsi. -

feladat követelések számbavétéle volt. Ilyen Ugy-

ben fordult a vérasi tanácshoz 1849. aug. 21-én 

Eoór Idária, néhai Skonda János özvegye. Iratéban 

előadta, hogy 1844. szept.26·-án 1300 pengő forin-

tot adott l:ölcsön a mcstanában elhunyt B&nóczy 

n:" .., ... " l ' t ... ' ' ~ernue.1. g.yog,yszereszne.~.\: es -es uverenek. Kéri. tehát, 

hogy a fenti tőkét és kar~atai t a tanács a hamraték-

ból számára. biztosítsa. /34/ 

, r 
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Őt követte .Bari.a Vilmos -patikárius, majd 1868·-tÓ.l 

Ivioldov2n:yi Sá.ndor. 

irén;yi.tó és ellen6rz6 szerve 

a választmány volt, vagy m2sként a k6pvieel6-tes-

tUlet, amely lJgyelt a véros sokoldslu_ él"dekei.r·e és 

vagyonára ot A képvise lő-test [.Iletnek 20 vj_ril.ista 

ja véTosban legtöbb adót fi zet '\Je, akik köz ül az :; 

g.yete'ilet végze t tek adój st dupl5n számí tották l é e 

20 választott tagja volt. A virilisták névjegyzékét 

a főszolgabiró közrem\iködésével állitották ös2ze az 

_,l,~ l .. ado BJs·~rom a apJan~ 

volt a 17 Szent Lélek 11 

Tl .. 'l' t 1 ' • 1" ._.yen v1r1 1s a ~epvlse _o 

patika ujabb tulajdonosa, 

tag 

Gyöx·g.y, aki 1889-tól vezette a gyógyszertérat ~ /25/ 

11 Szent Lélek" gyógyszertSr alkalrnszottja volt ·

azza~ kéréssel fordult a "'TÓ.rosi tan2cshoz, hogy & 

Vi.schotzky Jaltal pa.tik&rius ál tal itvett gyóg:Jszer-

tór mel1ett létesítsenek egy második gyógyszertárat 

is~ A lakosság n~vekedáse ~s a gazdasági ~let fej-

indokolttá tette a kér·ós megt&rgyal&sát a 

tan~ cs 

.A gyógyszertár neve HEagye.r Koronatt ,/21~/ első tu-· 

lajCLonosa pedig az cngedél,yt kérő Heller József 

lett"' /l.O.sz.2b::::~/ 1830-i.g 5 vezette a g:yógyszerti-



R batassag~orMoti 11 Mo'1':ior· Korol"'a'' 9~oq~srerh~r 
a m sr fú:l.repen .ls nap~o.il"'k~n 
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rat, majd Velsern Vince v&sárolta meg(> 1836-tól 

Feisztl József kapitá._ny le t t / ~ ,..- . ' a gyog.~rszeruar UJ ·-eu-

ta~ l848·-'tól a v8lesztr1ányi testületnek lett tag-

ja, ahovi a f6szolgabiró nevezte ki. E tiszts~gnek 

örvendett még az önkényuralom évei alatt is./21,25/ 

Koronarr gyógyszertárat, r:1ajd tőle 1889-ben Ké:nitz 

Ödön gyógyszerész. Hallila után fe les é ge, özvegyi 

jogon tartotta. fenn a gyóg:yszertárat, kezelője 

Streisinger Lajos volt, 1913-ig. Ekkor Verebélyi 

Imre tulajdonába került át, de egyben uj helyre is, 

az ujonnan felépitett római katolikus plébánia épü-

letének fölelszinti részébe. Közben a g,yógyszertér·-

nak bérlője lett Rabmann Rókus személyében 1921-· 

ig. /21,25,35/ 

A gyógyszertál"i sz::ímadáskörcyvek alapj án megál-

lapitot tam, hogy Balassagyarmat minclkét gyógyszer·

t6ra a tárgyalt időszakban, mint közforga1mu gyógy·-· 

szertár müködött. Az alapitési körülményeket vi-

szont nem tudtam felderíteni. 

A város gazdasági fe5lődésével évről-évre nö-

kám későbbi fejezete során fogok részletesen tár-

gyalni. Könyvtári és levéltári források alapján a 
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balassagyarma ti gyógyszertárakat a következ ő gy ó gy·-

szerészek birták: 

"Szent Lélek" gyógyszertárban 

1804-1819-ig 

1819-1831·-ig 

1831-1848-ig 

1848-1868-ig 

1868- ? 

? 1889-ig 

1889-1913-ig 

Hrunrich György 

Vischetzky Antal 

Heller József, mint se-
'd ' ' ge gyog.yszeresz 

Bánóczy Sámuel 

BariS Vilmos 

Moldoványi Sáncior 

Havas Gyula 

"Jüag,yar Korona" gyógyszertárban 

• 1819-1830·-ig 

1830·-1836-ig 

1836-1886-ig 

1886-1889·-ig 

1889·-1913-ig 

1913-1921·-ig 

Heller József 

Ve1sern Vince 

Feisztl József 

Sugár Mór 

Kánitz Ödön, aki időközben 

meghalt és felesége özvegyi 

J~ o gon tartotta fenn a mróov-- C·) C.,J 

szertárat, kezelője Streisin-

ger Lajos 

Verebély Imre 

Rebmann Rókus,mint bérlő. 
/21, 25/ 
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cL J, megye területén lévő többi gyógyszertár 

l . .L. ... " ... a a.pluasara es müködésére vonatkozó adatok 

Sz ügy 

1760--ban vetődött fel a kérdés, hogy a megyé-

ben székhelyet létesitenek. A választás először 

Balassagyarmatra esett, ahol azonban a mezőváros 

e~rméssal és a lakosséggal vitázó földesurai -

Balsasák és a Ziohyek ellentétei miatt nem tü.dtak 

megfelelő telket szerezni. Igy került ezután a 

me gyeház Sz ügybe, aho l 1763·-1790-ig müködöt ta me-

gye központi igazgatása. /1.2/ 

Gyógyszertáráról a XVIII. század közepétől 9lvas-

ha tunk a közgyülesi j egyzőkörwvekben. 

Egy 1767-es irat a következőket tartalmazza: 

''Sámuel Glosius helyére - aki saját ma
ga által ismert okoknál fogva - állásé
ról lemondott, megegyezéssel kinevezett 
Dániel Perliczi, akit orvosi tudása és 
tapasztalatamiatt máshonnan ajánlottak." 
/36/ 

L losonci gyógyszertárak elemzésénél részletesen 

foglalkeztam Perliczi gyógyszerészi tevéken.ységével, 
v 

ezért itt erre nem térek ki, viszont iendelkezés-. 

re álló források alapján a következőket állapitot-

tam meg: a szligyi gyógyszertárat a jegyzőkönyvben 

megnevezett Glosius Sámuel létesithette,de lemon-· 



l 
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d.:'ísa ut,5n nem sziintették meg a gyógyszertéra'c,hi·-

sz en egy vizi táci ó alkalmával a következőket ta-· 

pasztalt:'ík: 

"Ez alkalommal bemutattatott a sziigyi 
gyógyszertár leltára az elöljáróságnak, 
amely mind egyszerU, mind összetett 
gyógyszereket tal"talmaz a rendeletek-

, ~ l l'-' 0 ,r b l" 
0 

N neK megie e o menn,ylseg en es ml.no-
ségben". /37/ 

lviivel s;;wkmai.lag nem találtak kifogásolni valót, 

szfikségszerijnek látszott további fenntartá.sa. 

Ezzel Perliczi Dánielt bizták meg, aki t valószi.niJ., 

hogy Losoncról ajánlottak. 

A megyei. fi.zikus 1760-ban kapott pénzkölcsönt 

gyógyszertár építésére Losoncon, viszont egy me·-

g.yei határozat szerint a "régebben meglévő szügyi. 

patibiból a kebelbeli betegeket ellátni tartozik." 

Ebből meg:Hlapitottam, hogy a szügyi gyógyszert2-

rat az 1760. előtti években alapitották. 

Fenná1Lísának időtartamát adatok hiányeiben nem 

tudtam kideriteni, azonban feltételezhető, hog,y 

Perliczi halálával /1778/ megsziint. 

Fli.1ek 

lJ XVII. és XVIII. sz!'ízacl fordulójún a felvidéki b2-

nyavárosok védbást,yá;j.~olt:. 1720·-tól nemes község

ként tartják nyilván. Kel"eskecl.e lm i szempon tb ó l j e-

lentős volt a település, hiszen a Budapest-Vác-,Ba·-

lassagyarma t·-·Szécsény-Salgótarj án-Losonc utvonal 
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haladt rajta keresztüL/2/ L keresked5k nagy részét 

az 1813-ban létesült takács céh mesterei.nek termé-

kei. vonzotték. Lakosainak a száma ekkor 1770 körül 

mozgott. /2/ 

l -. d l t t ~t 'k .L, :l .1' • - ' ". ~ln eze~ meg erem-e·L· e azL a gazaasag1 aLapo~ es 

adottságokat, amely a gyógyszertár alapitásához 

szükségesnek látszott. 

1825·-ben "Flóra" néven Palumbi.nyi. Jó'nos alapi tot ta 

] .. ' l".~ .1' .L..'" "t 'l'' ". , ll /' a {OZseg e .so g,yog.yszer·vara .... ~~ _\:ozsegne_~ e.~.{.KOr mar 

volt Neumann Henrik személyében egy orvosa is, va·-· 

lamint egy bábája., 

A ·t{rgyalt korszak vég6ig a következ6 személyek tu-

1E1jdonéban volt a gyógyszertár: 

1825--1834--ig 

1834·-1841-·ig 

18~,1-1843·-i.g 

1843-1886-ig 

1886-1895-ig 

1895·-1899-ig 

1899-1928-ig 

hat 

ségletét l·:~:tte 

Pa1umbil~''j_ Jénos 

Sra.mkó József 

Soltész József 

Dely Zsigmonil. 

I/La ty ó Imre 

Csépe Istv6n 

környező telepltlés 

C1 a-(lel'"-<l1 ,...., ~,.,ecente'J• LG-- .n. u ___ 0,- _.L-~ l- '- '-

Szirélc 

-~ ~XVII. maj d a X"VIII • 

.c:'7.f:'7.qo'. _lro"'ze·,~P-f:?':l ~"'r0:.'='_ Tel r::>]-r,_ .. ;- T--:~c;-'7.1c". '"ol-'-r- 1 - .- .. :_el eo-~~: -~--~·~ él.. _- ~ ~- ~ .._.- ~- --'- ·-'-' ... __ ~---'-' v .~ :...ctr .. G v ..... c,[!U--



lés földesurai~ Az ut6~bi id6szaka 2la·tt csizE2dia, 

ték msg a k:)zségben mö.köd.ésLiket, mi"'v-el J~a.g;ymér'ték--

ben e lEssgi tettél: Szirék rncz6váross2_ fej l5désGt" 

I..e.lcói.ne.k sz,::':.ma fokozatcsen növekeC.ett az a liiJbial: 

l840·-bec1 1099 

l870 .. ·ben 1360 

1910-ben 1625 

gazdasCgi fel·t6·telek lehet~s~ge·t 

ad tak arra, hogy 1829-bon Ra it s SS.mue1 g:yógyszerés::3 

Sl.lapitotta::n, hogy forgalma ü.tene,s fejl5dést mLJ.tatott 

l ·~''1'' •"" lb l az a apl~~o-~ Love~o eVe{. en:p_.az 1836/37-es g::.tzcla-

receptek száma 94 db volt,viszont az 

1838/39·-es évben már 247 db. P..aita Scimuel től 1868 .... 

ban Ga-lassi FJ::igyes vásix·olta meg a g:yóg_yszertC.::rat 

.. ' l . .. l"- 1889 . 'l . ..... . 1 J' GS "GU SJo.onosa vo " _ -1.g, aml cor lS J\ompanLK snos 

birtok{ba kerLL~.t a tárgyalt l::o.:'"'szak végéig., .A ozi·~ 

.. ~ .. . l ~ .... . . t t' "J .. .. .. 
g~y·og:yszert-L:ir JG ent-csen JB..vl·o ca r-og:cs.a. nl egye 

d6li r6szének gy6gyszerellit~sit. /2,25,39/ 
m , ..-J • ,.~ • "n , ll l ' t ' b '.Lens·c a szJ..raKl"henen.y ·-· 1ez gyogyszer ·s.r an 

llai t Q S 6~"JU8 l 

Gale.ssi Frigyes 

1829-1868-·ig 

1868-1889-ig 
1889-1918·-ig Kompemile János tevékenykGd-

tek a lakosság J"obb a~r6g~rszerellátásáért~ ....... .._..j "--",) /25/ 
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R é t s á g 

A XVIII. században Balassa Imre birtokát 

képezte. Kereskedelmi fejlődése csak a kiegyezés 

után indult meg, olyan mértékben, amely megterem

tette a gazdasági feltételeit gyógyszertár felál

lításának. 

1873-ban Hrabéczy Imre kért, majd kapott engedélyt 

a helytartótanácstól egy gyógyszertár felállításá

ra Rétságon. Ez a lakosság egészségügyi ellátott

ságát nagyban segítette, mi.vel eddig a település

nek csak egy bábája volt. Balassagyarmaton ugyan 

volt gyógyszertár, de a közlekedés és az utak 

rossz volta miatt a megközelítés nehézkes volt. 

Hrabéczy Imre 1891-ig volt tulajdonosa a "Megvál

tó" gyógyszertárnak, ekkor eladásra került és 

Wünschendorfer Kálmán tulajdonába került át egé

szen 1899-ig. Ekkor Zachár Géza vásáralta meg és 

a kezelője pedig Bernáth Miklós lett 1912-ig. 

Ebben az évben ugyanis Zachár gyógyszerész uj 
' kezelőre bizta a gyógyszertárat, Zsigafdy Ist-

vánra, aki ezt a megbi.zást 1919-ig végezte. 

/2.25.35/ 

A rétsági "Megváltó" gyógyszertár tulajdonosai a 

tárgyalt korszakban 1873-1891-ig Hrabéczy Imre 

1891-1899-ig Wünschendorfer 
Kálmán 



- 66 -

B e r c e l 

1899-1912-ig Bernáth Miklós 

kezelte, de a 

tulajdonos Zac

hár Géza 

1912-1919-ig Zsi.gárdy István, 

mint uj kezelő, 

a tulajdonos to

vábbra is Zachár 

Géza 

1750-es évektől jelentős bor és gyümölcster

melő falu. Bereelen 1840-től viszont nagy számmal 

akadtak már kalmárok, akik sokrétü kereskedelmi 

tevékenységet folytattak. Gyógyszertáráról igen 

kevés adat van, inkább csak más ügyek kapcsán ke

rül szóba a gyógyszertár. A rossz egészségügyi vi

szonyokra való tekintettel a megye vezetősége 1880-

ban engedélyezte egy fiókgyógyszertár felállitását 

"Angyal" néven, amelyet pályázat alapján Langer 

Károly kapott meg, mint bérlő. Az anyagyógyszertár 

a pest megyei Acsán volt. 

1899-ben Medveczky Gábor vásárol ta meg a gyógyszer-· 

tárat, de Langer gyógyszerész továbbra is ott maradt 
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és ketten végezték a gyógyszertár munkáját 1921-· 

ig. A lakosok száma ekkor már 2060 volt. /2.25.35/ 

1880-1899-ig Langer Károly, mint bérlő, 1899-1921-

ig Medveczky Gábor, mint tulajdonos müködtek Ber

celen. 

É r s e k v a d k e r t 

Mezővárosi jelleget 1770-ben öltött és vására

ira távolabbi vidékekről el is jöttek. 

Lakossága 1870-re 2394 fő volt. 

Staniek József 1895-ben gyógyszertárat létesitett a 

településen, amely a "Megvál tó" nevet vi.sel te. 

A tárgyalt korszak végéig az ő vezetése alatt volt 

a gyógyszertár és ma is az eredeti. helyén áll. /2.25/ 

G á c s 

Gács a Nógrád megyei települések fontos állo

mása, hiszen először a megyében itt vetették meg a 

kapitalista nagyipar alapjait. A XIII. században 

az Árpádkori falvak soraiba tartozott. Eredetileg 

Gács-Váralja néven szerepelt, ugyanis a foglalkozás 

szerinti tagozódás gyakran a tele~ülés nevében is 

kifejezésre jutott. Egy időben lakossága várszol-

. - - --gá~-a~o-t---l;-t-e{-t--ecl-.--A-gácsic-v4r XP!. sz. végi ere-
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detü, és alatta lassan kibontakozó uradalmi gaz

dálkodás jött létre, amely már a mezővárosi fej

lődés csiráit hordta magában. 

1753-ban Forgách János vezetésével gyapjuszö

vet, selyemszalag, majolika, aranyfüst és cérnaké

szítő manufakturákat létesítenek. A lakosság száma 

is fokozatosan növekszik és a XVIII. sz. közepe tá

ján már meghaladta az 1150-et. A XVIII. és XIX. sz. 

fordulóján a gácsi posztómanufaktura megsokszoroz

ta a termelést. 1815-től a meglévők mellett faze

kas céh kezdte meg müködését. A posztómanufaktura 

lassan gyárrá fejlődött. Ez a fejlesztés Festetich 

Antal nevéhez füzéídik, aki 40 angoli~~s holland 

gyártmányu szavőszéket szerzett be és kb. 100-200 

emberrel dolgozott. /2/ 

Gazdaságilag tehát megalapozott volt a gyógyszer

tár létesitése, mely C$ontváry Kosztka Tivadar, a 

nagy magyarJfestő nevéhez füződik. Bár müködése 

Gácson 1884-ben kezdődött, mégis kiemelkedő egyé·

nisége és alkotó munkássága miatt illendő és mél

tó életpályáját röviden ismertetni. 

Szorgalmas,müvelt gyógyszerész családból szár

mazott. A gimnázium elvégzése után a család kiván

ságára egy eperjesi nagykereskedő és gyároshoz sze

gődött a kereskedelmi szakma megtanulására. 
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Az i t t szerzett szakismeretei ·- könyvelés, pénztár 

anyagbeszerzés stb. - később igen hasznosak voltak 

számára a gyógyszertár szervezésében és vezetésében; 

a ténytől azonban, hogy kereskedelmi pályára küld

ték, tükröződik a család elhatározása, hogy nem 

szándékeztak belőle gyógyszerészt nevelni. Lehetsé

ges, hogy ebben jelentősége volt annak is, hogy ap

ja ez idő tájt eladta a kisszebeni gyógyszertárát 

és évekig nem gyakorolta foglalkozását. Időközben 

Csontváry mégis ugy határozott, hogy a kereskedel

met a gyógyszerészséggel cseréli fel. Gyakorlati 

éveit 1872-ben ke~te Léván, ahol a gyógyszertár 

jövedelmét alaposan növel.te a gyógynövény-gyűjtés

sel. Erről a következőket írja: 

"Tisza mentén a szikes talajon 
ott találtam kocsiszámra az 
illatos székfüvirágot, ott ta
láltam a fehér mályvát, az ö
körfarkkórót, a pipacsot, az 
ezerjófüvet és a pemetefüvet 
s ott volt a kőrisfákon a sok 
kőris bogár" 

Szorgalmas gyógynövénygyüjtéssel ugy megszaporí

totta a lévai. patika jövedelmét,hogy apja elen

gedhette Bécsbe az 1873. évi világkiállitásra. 

Hazatérve Nagysarlén katonának sorozták be. 

Szo~gálatát gyógyszerész oklevelének megszerzése 

után kellett letöltenie. Beiratkozott a budapesti 

· ---egy~-t-emre-,--a.il<Ji---J.-e~.tkesea.ésseT végezte tanulmányai t. 
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Gyógyszerészi oklevelét 1875-ben szerezte meg. 

Utána azonnal megkezdte egy éves önkéntesi szel-

gálatát, amelyet mint XI. rangosztályu gyógysze

rész járulnek töltött le Budapesten. Szolgálati be-

osztása a katonai központi gyógyszertár vasárnapi 

ügyeletének ellátása volt, hétköznapjaival szaba

don rendelkezett és ezt kihasználva beiratkozott 

joghallgatónak. Katonaéve után 1876-ban Iglóra ment 

és mint gyógyszerész dolgozott. Itt négy évet töl

tött a,gyógyszertárban és itt ébredt fel benne fes-· 

tői ambiciója. Csontváry számára ezután a gyógyszer

tár nem jelentett mást, mint a festészeti terveine-k 

megvalósitásához egyetlen anyagi erőforrást. A tél 

folyamán provizoriffizetéséből megtakaritott 56 frt

tal végleg bucsut mondott az iglói patikának és Ró

mába utazott Raffaelló stanzáinak megtekintésére. 

Hazatérése után az eszéki gyógyszertárban vállalt 

ujabb állást, ahol most már négy éven át gyüjtötte 

a pénzét, hogy :párizsba utazhassék Munkácsyhoz. 

Egy párizsi kávéházban kezébe került az "Egyetértés" 

c. magyar lap egy példánya, amelyben olvasható vol t 

Tisza Kálmán rendelete gyógyszertárak felállitásáról. 

"Tisztán láttam, hogy ez az az ut, 
ahol én vagyoni függetlenséget 
szerezhetek, s zavartalanul a fes
tészetnek élhetek." 
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Visszautazott Budapestre, ahonnan átmenetileg Szen

tesre került ami alatt 1884. október 15·-én jogosit

ványt kapott gyógyszertár felállítására Gácson./40/ 

A gácsi gyógyszertár megszervezésénél, felállítá

sánál igen értékesnek bizonyultak gyógyszerészi és 

kereskedelmi. szak:i.smeretei. Mig az állványok, fel-· 

szerelések elkészültek, már a kiadásokat a napi be

vételek fedezték, ugy hogy a gyógyszertárát még az 

évben /1884/ megnyitotta. Ezután 10 éves szorgalmas 

tervszerü munkával a gyógyszertárat gazdaságilag 

megalapota, házat, kertet szerzett. Ezután a gyógy

szertárat 1894-ben bérbe adta, hogy 41 éves korában 

müvészi pályafutását a müncheni főiakolában megkezd

hesse. A gyógyszertár napi 4 korona tiszta jövedel

met hozott számára. Ezzel azonban nem bucsuzott el 

végleg Gácstól. Egy szoba és a kert egy része fenn 

volt tartva számára, és Gácsról keltezett levelei 

bizonyítják, hogy még 1910 után is visszajárt oda, 

Valósz:i.nüleg ott készül t hires önarcképe is, me rt 

a rajta ábrázolt szabarészletből kétségtelenül a 

gácsi patika ablaka és kilátása ismerhető fe.l./40/ 

Csontváry első bérlője öccse, Kosztka László 

/1858-1918/ gyógyszerész és mezőgazdász volt. A 

havi bérleti dij akkor 120 korona, 
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A következő bérlő Eisner Sándor gyógyszerész, 

aki 1911-·ben levélben értesíti, hogy a gyógyszer

tár bérletére évi 3200 korona bérért nem reflek-

tál és a következő évben fel is mondta a szerző-

dést. Csontváry ebben az időben kb. havi 270 ko

ronát kért a gyógyszertárért. A következő bérlő, 

aki Békéscsabáról költözött oda, Székely Sándor, 

negyedévenként 700 korona bérösszeg fizetésére kö

telezte magát szerződésileg és még takarékban biz

tosítékot is tett le. Havi 120-2'70 korona között 

volt tehát az az összeg,amit a gácsi gyógyszertár 

bérlete Csontvárynak biztosi.tott, mert az ezen fe·

lül időközönként a bérlőktől kisürgetett gyümölcs

küldemények a kertből csak jelentéktelen értéknek 

tünnek. Ez a pénzkeret volt anyagi fedezete az el-

sőrendü festőiskoláknak, a három földrészt átbaran-

goló, témakereső utaknak, ebből kerültek ki a nagy

méretü"'vásznak, festékek ára, a párizsi, berlini, 

budapesti kiállítások költségei, majd az értéke

lendő pénz, leromlott gazdasági viszonyok között 

ebből tartotta fenn magát az idősődő müvész a há-

boru nehéz éveiben, mert más jövedelme soha nem 

volt. Soha egyetlen képét nem adta el. 

A gyógyszertárakat, igy a gácsit is a Tanács

köztársaság idején államositották és ezzel Csont-
------- - --

-varynak megszünt anyagi forr~sa. 
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Ekkor belépett a müvészek szakszervezetébe és se

gélyt kért onnan. A szakszervezeti segélyből közel 

két hónapig tengette még életét, aztán kiéhezve, el

gyengülve a János kórház belosztályára szállitották, 

ahol 1919. junius 20-án meghalt. /40/ 
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Romhány 

Történelmi nevezetességü hely, mert a XVIII. 

század elején II. Rákóczi Ferenc többször táboro

zott itt seregével a szabadságharc idején. 

Lakossága 1785-ben még csak 762 volt, de 1910-ben 

már 1962, 

Ipari fejlődése csak 1849-től indult meg. A ki

egyezés után nagyközség lett. Ekkor a település

nek egy setésze és egy szülésze volt. 

A megyében az egészségügy terén jelentős lépés 

vol t a körorvosi. állások rendszeresi tése, és ennek 

kapcsán Romhányban Való János sebészt nevezték ki 

1880-ban. A század utolsó évtizedében gyógyszertár 

alapitásra i.s sor került. 

Horváth Antal 1898-ban "Őrangyal" néven létesitette 

gyógyszertárát. Horváth csak egy'·évig dolgozott a 

gyógyszertárban, mert 1899-től bérlőként Kutassy 

Dániel vitte tovább a gyógyszertár szakmai vezeté

sét 1915·-ig, ezután az uj bérlő Kőnig István, aki 

még ebben az évben meg i.s vásárol ta a gyógyszertá

ra t. 

Az első világháborut követő évek a gazdasági élet

re rossz hatással voltak, és valószinü, hogy a 

gyógyszertár forgalma is csökkent. Feltételezhető, 

hogy ennek inditékaként 1916-ban Kőnig István el

adta a gyógyszertárat Molnár Kálmánnak, aki azt 

1920-ig vezette. /2, 35/ 
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A romhányi "Őrangyal" gyógyszertárban a következő 

személyek dolgoztak: 

1898 - 1899-ig 

1899 - 1915-ig 

1915 - 1916-ig 

1916 - 1920-ig 

Horváth Antal 

Kutassy Dáni.el 

Kőnig István 

Molnár Kálmán 

Az egyes települések gyógyszertárai kialakulá

sának vizsgálata során a következő megállapításokra 

jutottam: 

- a megyében a XVIII. században a gyógyszeré

szet lassan bontatkazik ki, a gyógyszertárak 

ütemes számszerü gyarapodása nem tapasztalha

tó 

- a XIX. század azonban nagy változást hoz, 

ugyanis a század közepéig 6 gyógyszertár lé

tesült ezután pedig 5, a tárgyalt korszak vé

gén pedig még egy 

- a gyógyszertárak megoszlása a két évszázadban 

tehát nem egyenletes, és ugyanaz mondható a 

területi eloszlásra i.s /V .sz. táblázat, ll. 

sz. ábra/ 

A tárgyalás során két kiemelkedő személyiség is szó·

ba került, akik nemcsak Nógrád megye, hanem az egész 

Magyar nemzet tisztelt alakjai. Ezek voltak Perliczi 

János Dániel orvos, Nógrád vármegye fizikusa, valamint 
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Csontváry Kosztka Tivadar a nagy magyar festő. 

A gyógyszertárak alapitásakor mindegyik telepü

lés rendelkezett azokkal a gazdasági és társa

dalmi feltételekkel, amelyek a gyógyszertárak 

bei.ndulásához, müködéséhez szükségesek voltak. 



V. számu Táblázat 

Nógrád megye gyógyszertá.rai az alapítási év, 

helyiség és elnevezés feltüntetésével 1741-

1917-·ig 

Alapítási év Helyiség Elnevezés 

1741 Szécsény Szentháromság 

1750-·60 Sz ügy Az alapítási 
év és a mükö-

1750·-60 Losonc dési idő bi-
zonytalan 

l 804 Balassagyarmat Sz en t Lélek 

1807 Losonc Fekete Sas 

1819 Balassagyarmat Magyar Korona 

1825 Losonc Magyarország 
Királya 

1825 Fülek Flóra 

1829 Szirák Remény 

1873 Rétság Megváltó 

1880 Bercel Angyal 

l 884 Gács Vörös Kereszt 

1895 Érsekvadkert Megváltó 

1898 Romhány Őrangyal 

1917 Losonc Megváltó 
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4. A gyógyszertárak tulajdonviszonyainak vizsgálata 

A nógrádi gyógyszertári hálózat fejlődését a 

vizsgált időszakban a tulajdonviszonyok tükrében 

is elemezni ki.vánom. 

Európa sz ert e, hazánkban, ~.s igy Nógrád megyében is 

a gyógyszerészetet először a szerzetes rendek mü

velték. A középkor hagyományaként elsősorban a papok 

rendelkeztek megfelelő tudományos képzettséggel, a

mely alapot adott a gyógyítás, gyógyszerészet gya

korlásához. 

A megyében földesuri, uradalmi gyógyszertár is volt 

- illetve egy levéltári okmány alapján következtet

ni lehet erre -, amelynek müködéséhez, fenntartásá

hoz a földesur- jobbágy kapcsolatból eredő érdekek 

füződtek. 

Később a politikai, gazdasági és társadalmi helyzet 

következtében a polgári tulajdonforma vált domi.ná

lóvá. Végül meg kell emlékezni a katonai gyógyszer

tárakról, amelyek ugyan szükségből keletkeztek, de 

nagy jelentőségük volt a katonai gyógyszerellátás 

és gyógyítás területén. A továbbiakban a fent emlí -

tett tulajdonviszonyok alapján kívánom a megye gyógy

szerészetét megvizsgálni. 
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a. A szerzetes rendek gyógyító és gyógyszerészi 

tevékenysége 

Mint Európa más országaiban, liiagyarországon 

is a gyógyítással foglalkozó szerzetes rendek ko

lostoraiban voltak a mai gyógyszertárak ősei. 

A kolostorok és a templomos helyek jelentőségét 

nemcsak az emeli, hogy irn:i és olvasni tudó emberek 

voltak itt, hanem az is, hogy iskoláztatási lehető

ségek is csak i.tt voltak /41/ 

Nógrád megyében a ferencesek gyógyító tevékenységé

vel Szécsényben találkoztunk. /2, 23/ 

A XIV. században Szécsény:i Tamás birtokolta a tele

pülést és városfejlesztési elgondolásai közé tar

tozott egy kolostor alapitása is. 

Ennek részleteivel a gyógyszertári hálózat kialaku

lásának tárgyalásánál már foglalkoztam. 

Az a tény, hogy a ferencesek i.spotályt is müködtet

tek feltételezi azt, hogy a kornak megfelelő szerze

tesrendi gyógyszertár is létezett itt. /23/ 

A XVIII. század elején akadtak a laikus test

vérek között az orvosi tudományokhoz értő chirur

gusok és gyógyszerészek. 

A falusi szegény lakosság csak hozzájuk fordulha

tott segí t ségért. A főurak ink<Í_]:>Q_ __ ldtlföl_dről _sze-
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rezték be gyógyszerszU~ségletüket, de volt eset, 

hogy ők is rendekhez fordultak. 

A szécsényi kolostor kertjének egy részében gyógy

növény termesztést folytattak, és ezeket szakszerU

en feldolgozták és tárolták. Hasonló munkát végeztek 

a me zei földeken is, /20/ Feltehetően az egyház ke-

reskedelmi utjain keresztül illóolajokhoz és balzsa

mokhoz is hozzájutottak, melyeket gyógyító céllal 

felhasználtak. Orvosi és gyógyszerészi. ismereteikre 

természetesen gazdagon összegyüjtött könyvtárukból 

tettek szert. A gyógyításhoz értő laikus testvérek 

misszionárius páterekkel együtt állandóan járták a 

vi.déket, gyógykezel ték a betegeket és orvossággal 

- melyeket maguk készitettek - látták el őket. 

1710-1780-ig terjedő időszakban feltétlenül megemli

tendők a következő nevek: Fodor József, Zakariás test

vér, Somogyi Jácint, Fr. Szumtámer Názár, akik igen 

sokat tettek, azért, hogy a szegények gyógyulást 

nyerjenek. A XVIII. században azért volt tevékeny 

élet a kolostorban, mert ekkor virágzott legjobban 

a rendi fegyelem. A fent említettek nagyszabásu nép

egészségügyi munkát végeztek abban az időben, amikor 

az orvostudomány gyengén állott főleg vidéken s bor

bély /orvos/ kevés helyen találtatott. 
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Az irGdalom külön kiemeli Somogyi Jácint müködé

sét: "kiválóan jártas volt az orvosi tudományok

ban, aki nemcsak a kolostor, hanem sok világi be

tegnek is sietett segitségére és gyógykezelte hat

hatósan és eredménnyel. A szegényeknek a gyógysze

reken kivül ingyen segits4get nyujtott". /20./ 

A rendelkezésre álló adatok alapján megálla

pitottam, hogy Nógrád megyében egyházi tulajdon

ban lévő gyógyszertár nem volt, de a ferencesek 

gyógyszerészi tevékenysége mégis jelentős. 

A gyógyszertári hálózat kialakulásának első állo

mása Szécsény volt 1741-ben, a ferencesek gyógy

szerészi, tevékenysége szintén i t t tapasztalható. 

Ugyanis a török idők elmultával békésebb évek kö

vetkeztek és ez kedvezően hatott a rendek müködé

sére, Gyógyszerészi tevékenységükkel megteremtették 

azt a társadalmi igényt - a gazdasági adottságok 

rnellett -, hogy polgári alapitásu gyógyszertár kezd

je meg rnüködését, 

b. Földesuri, uradalmi gyógyszertárak 

Feltételezhető a megmaradt okmányok és irások 

alapján, hogy Nógrád rnegyében volt uradalmi jellegü 

gyógyszertár Balassagyarmaton. Ehhez a következő 

meggondöla-sok-vezethek: · 
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A lakosság mi.nden településen földesuri joghatóság 

alá tartozott. 1593-ban a városnak négy földesura 

volt: Balassa János fiai, Bálint és Ferenc, valamint 

Balassa András fiai, Zsigmond és Imre. 1740-től gróf 

Balassa Pál és Gróf Zichy Károly osztoztak a városon. 

Az urbért siettek a lakosság számára kötelezővé tenni. 

A Balassa család levéltárában van egy keltezetlen 

levél illetve tervezet, amely az uradalom Balassa"' 

gyarmatról származó jövedelmének gyarapitását a mes

teremberek és más hozzájuk hasonló foglalkozást üzők 

minél nagyobb számu betelepítésétől várja./42/ 

Balassa Pál városfejlesztési elgondolásai körébe tar

tozott, hogy Balassagyarmatnak legyen gyógyszerésze. 

Ezt az 1761. február 28-án kiállitott díszes oklevél-

ben igy ~ogalmazta meg: 

"Emlékezetül adjuk mindenkinek, akiket 
illet, hogy mi Balassa-Gyarmat mező
városunkat azért, hogy lakosainak szá
mát mindenféle müvesekkel, kereskedők
kel és iparosokkal növeljük, középü
letek és magánházak építésével akarjuk 
bővíteni", ezért az idetelepülő Stampek 
Antal "apothecarius"-nak kérésére megen
gedi, hogy a város bármely részén kivá
lasztott telken megfelelő házat építsen, 
ami majd örököseire is átszármazik. A 
telek és ház utcán, cenzus eimén három 
évig semmit, azután pedig évi 5 rajnai 
Ft-ot kell fizetnie." /31/ 

lVIivel az első polgári tulajdonu nyilvános gyógy

szertárról 1804-ben tesz emli.tést az irodalom,igy 
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feltételezhető, hogy a Stampek-féle patika főleg 

földesuri érdekeket, illetve célokat szolgált, mi

vel forgalmát az uradalom embereinek és állatainak 

szükségletei adták. Ez azonban nem zárja ki, hogy 

közforgalmu gyógyszertárként is müködött. Lehet, 

hogy Balassa Pál tervében a gyógyszertár nem mint 

jövedelemforrás szerepel, hanem mint az uradalom 

egészségügyi szükségleteinek kielégítését szolgáló 

létesítmény. Ez az igény azonban földesur-jobbágy 

kapcsolat jelentkezett, ugyanis az uradalomnak ér

dekében állt ilyen jellegü intézmény fenntartása, 

mert a jobbágyok és zsellérek örökké fokozott mun

kájából adódó hasznot csak b:i.zonyos egészségügyi 

követelmények bevezetésével lehetett emelni. Elkép

zelhető, hogy ennek folytatása volt az 1804-ben ala

pitott "Szent Lélek"-hez ci.mzett gyógyszertár. 
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c. Polgári gyógyszertárak 

Az előbbi. fejezetből kitünik, hogy a XIX. 

század első felében a gyógyszertári hálózat fejlő

désében nagy fellendülés mutatkozik, amely kizáró

lagosan polgári tulajdonviszonyok között jön létre. 

Di.sszertációmban tárgyalt korszakban ez a tulajdon

forma válik általánossá. Ennek bekövetkezéséhez az 

alapot a gazdasági és társadalmi tényezők biztosi

tották. 

A gyógyszertárak számának gyarapodásán tul a gyógy

szertárak jövedelmezősége is növekedett. Ezzel vi

szont szorosan összefügg a gyógyszerész társadalmi 

szerepének és helyzetének változása. Felvetődhet a 

kérdés, hogy ez a tény hazánkban miért csak a XIX. 

században következett be? Ennek gazdasági okai van

nak: ugyanis még Nyugat - Európa jó néhány évtized

del előbb már a virágzó kapitalizmus társadalmában 

élt, addig hazánk csak ebben az időben tért rá a 

polgári átalakulás utjára. 
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d. Hadseregtulajdonu katonai gyógyszertárak 

E támánál a politikai és hadi eseményeket mellő

zöm, hiszen munkám tárgyát nem ez képezi, viszont 

hogy disszertációmban kitérek a Rákóczi-féle szabad

ságharc egészségügyére, arra az késztetett, hogy a 

Fejedelem hadseregével 7 évig - kisebb megszakítások

kal - tartózkodott amegye területén. A kurucok 1703. 

szept. 2-án léptek amegye területére Füleknél, és 

1710 őszén távoztak a romhányi csatavesztés után. 

E 7 év alatt a történelemben is leirt következő nóg

rádi. helységnevekkel találkozunk: Fülek, Gács, Lo

sonc, Szécsény, Kékkő, Ipolyság, Balassagyarmat, 

Sóshartyán, Érsekvadkert, Drégelypalánk, Bercel, 

Romhány. A felsorolt települések olyan csaták szin

helyei., ahol sok szabadságért küzdő ember ontotta 

vérét. /2/ 

A Rákóczi-szabadságharc alatt /1703-1711/ az egész

ségügy:igen vigasztalan képet mutatott. Az egész 

ország területén alig volt kórház, igen nagy volt 

az orvoshiány. Egyetemi orvos- és gyógyszerészkép

zés hazánkban még nem volt. Ez időből származó 

adat sz2rint Magyarországon mindössze 19 nyilvános 

gyógyszertár volt /egyes források szerint 31?/ /4/ 
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A kuruc korszak népies gyágyászatát jellemzik 

azok a kezelési módok,amelyek szomoru fényt vetnek 

az egészségügy alacsony szinvonalára. Láz, hideg

lelés ellen paprikás forralt bort, bodzavirágfor

rázatot; lobosadás ellen piócát: felrakását, re·

szelt tormát alkalmaztak; a sebet hamuval szórták 

be. A vérbajt higannyal és kénnel füstölték. Mind

ezeken felül a legnépszerűbb gyógyszer az alkohol 

volt, ugyanis a tulzott fogyasztása közben fellépő 

mámor a fájdalmat is csillapitotta. /4/ 

Rákóczi - feljegyzések szerint - sohasem fordult 

kuruzslókhoz, és a hadsereg hivatalos egészségügyi 

szolgálatától is távol tartotta őket. rr:egszervezte 

a katonai egészségügyet. Az ónodi országgyűlés el 

is fogadta a kuruc hadak részére kidolgozott egész

ségügyi szervezeti szabályokat. /4/. 

Rákóczi mintegy 100 ezer főnyi hadserege egészség

ügyének, gyógyszerellátásának vannak francia vonat

kozá.sai is. A fej edelern 1705 elej én ad ta ki a regu .. -

láris~redek megalapitására vonatkozó pátensét, 

amely szerint minden ezredtörzsben lehetett egy 

sebészt /chirurgien maiort/, a századoknál pedig 

egy borbélysebészt /chirurgien minort/ alkalmazni. 

A borbélysebészek és a patikusok az ezredsebész alá

rendeltjeként müködtek. A harcoló alakulatok mögötti 
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városokban, községekben állitották fel a sebesül

tek kezelését szolgáló kÓrházakat, melynek elő

irt sebésze, patikusa és gondnoka volt. A katonai 

egészségügy területén ez a szervezeti forma hala

dó szellemü volt, melyhez hasonló csak Franciaor-

szágban volt található./43/ 

Rákóczi a katonai egészségügyet francia mintára 

szervezte meg. Tehát a tábori hadseregnél, tüzér

ségnél nemcsak orvos, hanem gyógyszerész is volt. 

A fizetési kimutatásokon a patikus gyakran "cum 

suis" vagy "cum suis adjunkctis", sőt a General-

Stabban "apothecarius legényekkel és szekérrel" sze

repel. Ezek a tények arra engednek következtetni, 

hogy a különböző törzseknél is müködhetett mezei 

patika. Az első "mezei apothecat" Lang dr. Rákóczi 

udvarában kb. 1705-ben állitotta fel külföldről be-

hozott anyagokkal. Rákóczi udvarában 2, Bercsényi 

törzsében 1~2, Forgách Simonnál 1, a tüzérség tör

zsében 1-2 patikusról tudunk. /megj. Forgách Simon 

Szécsény és környékének birtokosa, Rákóczi táborno~ 

ka és 1705-ben kinyomatta Zrinyi Miklósnak a "Az 

török áfium ellen va11Rrvosság" c. müvét/ Nagyobb 

várakban a várpatikus /pharmacopola praesidiarius/ 

rendszeres havi fizetést kapott. Amezei patikák 

mozgathatók is voltak. /44/ 
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A katonai körzetekben, kórházakban, szekérpatikák, 

csapatpatikaládák és patikák voltak. Ezeknek keze

lői alárendeltjei voltak a selmecbányai főpatikus

nak; neki a felhasznált gyógyszerekről az "eperje-

" si ts~ szerint tartoztak elszámolni. A selmecbányai 

főgyógyszertár a gyógyszereket külfö~dről /Lengyel

ország, Krakkó, Boroszló/ szerezte be. A gyógysze-

rekért arannyal, ezüsttel fizettek. Később azonban 

cserekereskedelemre kényszerültek /tokaji bor, só, 

marha stb •• / Miután 1708 decemberében a kuruc had

sereg Selmecbányát elvesztette, a lengyelországi 

gyógyszerbehozatal Eperjesre irányult és itt tör

tént a gyógyszerele elosztása. /43/ 1705-1706-ből 

határozott jelzések vannak arra vonatkozólag, hogy 

az ezredek patikaládáinak feltöltése részben a pro

tomedi.cus hatáskörébe tartozott, ami kezdetleges 

központi irányitásra enged már következtetni. A ka

tonai egészségügyben fontos szerepet töltöttek be 

az un. "szekérpatikák" is. Nem kétséges, hogy a 

szabadságharc első J-4 évében központi gyógyszerel

látásról ali.g lehetett szó, az utánpótlás alapvető 

módj a a helyi beszerzés vol t. Nem is vol t addi.g fenn

akadás, mig a patikákban voltak szerek, és még 

Rákóczi libertás pénzének értéke volt. 
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Idővel már azonban a gyógyszerészek sem adták szi

vesen elértéktelenedett pénzért készletüket. A fal

vakban müködő orvosokt~l és borbélyoktól viszont 

nem sokat lehetett várni. Ez vetette fel annak 

szükségességét, hogy a gyógyitás és a vele azorosan 

összefüggő gyógyszerellátás terén erélyes központi 

vezetést kell létrehozni. Bercsényi 1708. május 13-

án kiadott rendeletében olvashatjuk: minden katonai 

körzetben lábadozó kórházat kell létesiteni, melyben 

patikának és patikusnak kell lenni. Ekkor a gyógy

szerellátás a selmeci patikából történt. A katonai 

patikusoknak a selmeci főpatikus számára taxa szerint 

elszámolást kellett késziteni. A selmeci patikát Apot

heca Regni principálisnak, az ország főpati.kájának 

nevezték és ez bizonyos mértékig raktárszerüen is 

müködött. /44/ 

Rákóczi parancsára a katonai "apothecarius"-okon ki

vül több "civil" gyógyszerész is kapott engedélyt, 

hogy orvosló ezereivel a sebesülteket a betegeket 

elláthassa és gyógyitó tevékenységet fejthessen ki. 

Munkájukért ezek pénzt nem fogadhattak el, mert ál

lami. fizetést kaptak. A kuruc hadsereg létszáma 

éveken át 80.000 fő körül volt. A hadjárat 8 éve 

alatt közel 60.000 katona vesztette életét vagy 
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A katonai egészségügy illetve gyógyszerügy megszer

vezése Magyarországon ujszerü és szociális intézke-

dése volt Rákóczinak. /4/ 

Megemlítek még két tábori gyógyszertárat, 
··.j melyek a XIX. században mükdO.tek. A gyógyszerellá-

tás terén mindkettő jelentős volt, de a gyorsan zaj

ló események miatt komolyabb ezervezettség meglétük 

alatt nem tudott kialakulni. 

1./ 1849. év tavaszán Losoncon és környékén állomá

soztek hosszabb-rövidebb ideig császári hadak. Itt 

ekkor má.r müködött nyilvános gyógyszertár, de a hadi 

események leírásából kiderül, hogy Windischgratz 

hadseregének is volt tábori patikája. Beniczky Lajos 

ugyanis 150 tagból álló különitményével támadást in

tézett Losonc ellen. Két ágyuját a gyógyszertár 

előtt állitatta fel, ami igen nagy riadalmat kel

tett és az ellenség megfutamadását jelentette. 

A losonci összecsapás nemcsak azt eredményezte, 

hogy számos halottat és foglyot vesztettek a várost 

megszállá csá.száriak, hanem tömérdek poggyász, a 

hadipénztár, a tábori gyógyszertár és egyéb fel·

szerelés került a Beniczky-különitmény kezébe. /2/ 
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2./ Az önkényuralom éveiben Balassagyarmaton a 

"kóroda" mellett katonai kórház is müködött ide-

iglenesen, amelynek ugyan önálló gyógyszertára nem 

volt, hiszen a város ekkor ugyis nehéz anyagi gon

dokkal küzdött. Fel tételezhető azonban, hogy léte·-

zett a kornak megfelelő gyógyszer raktára, melynek 

készletét a már müködő két nyilvános gyógyszertár-

ból szerezték be. /21/ 

5. Az egyes gyógyszertárak elhelyezésének hely-

rajzi vizsgálata 

A gyógyszertárak létesitésének egyik döntő té

nyezője a település fejlettségének a foka, amit 

nagymértékben befolyásolnak a gazdasági és társa

dalmi tényezők. A mezővárosias fejlődésre a mezőgaz

dasági és ipari. árutermelés fellendülése vezetett. 

Ahhoz, hogy egy gyógyszertár szerepét a település 

életében helyesen értékeljermeg kell keresni he

lyét a település szerkezetében. 

Abból, hogy az adott gyógyszertár hol van és milyen 

elhelyezésü, fontos szaktörténeti következtetést 

lehet levonni. 

Az elhelyezés helyrajzi vizsgálatát reprezentatív 

módon Szécsény, Losonc, Balassagyarmat gyógyszer-



tárainál végzem el. A többi gyógyszertárat össze-

foglalóan tárgyalom. 

S z é c s é n y 

A XVI-XVII. században a várost fallal vették 

körül, amelynek közelében többféle erős boltozatu 

pince van. A várfal jelentőségének megszünte után, 

az a háztelkek közé kerül. A ki.Uső oldalon igy ki-

alakulhatott a főutca. A házak azonban nem mind vá-

rosias jellegü sorházak. Még a XIX. század közepén 

is sok a hossztengelyével az utcára merőlegesen 

álló falusi épitmény, 

Az ÉK-i saroktorony mellett, a Rákóczi u. 67. sz. 

ház - i.tt van a gyógyszertár - kertjéből lehet 

a fal belső oldala alatt a vele párhuzamosan futó, 

téglával boltozott helységbe jutni. A belső város-

tól keletre, a "nagy kapu"-val szemben terült el 

a középkori és hódoltság kori külső város. De ez a 

rész települ t be a legkorábban a XVIII. sz. ·-ban is. 

Itt találjuk meg a legrégebbi polgárias épületeket 

is. Ezek közül elsősorban a Rákóczi u. 67. sz. ház, 

a gyógyszertár épülete érdemel emlitést. 
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Földszi.ntje boltives, az udvar felé árkádos folyo

sóval. Az épület még a XVIII. sz.-ban épült. A 

gyógyszertár, mint a megyében a legelső, mindvégig 

ebben az épületben volt, jelenleg is itt müködi.k. 

Az emeletet a XIX. sz. végén emelték rá. Utcai 

homlokzata is ujabbarr átalakitott. Régi cégtáblá

ját 1951-ben távolitották el, melynek domboru réz 

betűi voltak. Az épület sarkán a vakolat alól elő

bukkant a mul t századi., falba süllyesztett márvány 

utcanévtábla, "Sz. Miklós tér" bevésett felirattal. 

A gyógyszertárba a bejárat mindenkor az utcáról 

volt. A patika előtti kis téren Szentháromság 

szobor áll. Egyszerü barokk alkotás. Hengeres osz

lopon áll a szoborcsoport; kétoldalt Szt. Ferenc és 

Szt. Antal alakja látható. Elől oltárszerü kiképzés 

van. 1761-ben emeltette Forgách Zsigmond, akinek 

eimere feleségéével együtt ugyancsak .látható a 

talpzaton. /23/ 

Nógrád megye első gyógyszertárának Szécsény-· 

ben polgári tulajdonformája volt. Ebből kifolyólag 

tulajdonosa a város sürübben lakott részére telepi

tette, ahol a kereskedelmi lehetőségeket jól ki

használhatta. 
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Losonc 

A XIX. század elején Losonc kereskedelmi szem

pontból egyike a legvirágzóbb magyar városoknak. 

Közmüveltsége tiszteletreméltó helyen állott, va

gyoni helyzete igencrendezetté vált. Ekkor lakossá

gának száma 400, kik nagyobb részt kézmüvesek, Há

zaik száma 369. Ipara előrehaladott. A város főbb 

utcái kövezettek voltak és esténként az egész vá

rost világitották. A közintézmények is számottevő

ek voltak. /28/ 

A helyrajzi vizsgálat szerint a gyógyszertárak te

lepitése igen megfontoltan történt, hiszen ez a jö

vedelmezőséget hosszutávra meghatározta. 

A "Fekete Sas" gyógyszertácr a Belső-vásártéren, 

a "Magyar Király" a Gácsi utcában, a "IVIegváltó" 

pedig a Vasut utcában helyezkedett el. /30/ 

A gyógyszertárak telepitését mi.ndhárom esetben a 

városközpontuság jellemezte. 



- 94 -

B a l a s s a g y a r m a t 

A V<Í.rosnak csak--a főutcai része volt városias 

jel.legü, az emeletes házak egy-két kivétellel mind 

itt helyezkedtek el. Az utcák rendkivül rossz álla

potban voltak, többségük tavasszal és ősszel a nagy 

sár miatt szinte járhatatlanná vált. Balassagyarmat 

igy a mult század végén tett erőfeszitések ellenére 

is egy nagy, sáros falu maradt. A századfordulón 

kezdődött egy ujabb fellendülés. A város egyéb ré

szein is so~ ház épült, igy a katolikus templommal 

szemben négy szép emeletes ház. Az uj épitkezések 

az egész városrész képét nagyon előnyösen változ

tatták meg. A városnak egy gyógyszertára - a "Szent 

Lélekhez" nevezett -volt a századfordulón. Az ak

kori Fő utcán helyezkedett el a katolikus templom 

mellett. Ma is i.tt fogadja a betegeket kibővitett 

helységekkeL 181~-ben Heller József kérésére a 

tanács elismerte, egy második gyógyszertár szüksé

gességét, amely alapitásakor a Kossuth Lajos utca 

és Luther utca sarkán áll t. /21/ 
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Értékelve a kigyüjtött adatokat megállapitha.,

tom, hogy Nógrád megye gyógyszertárainál a polgári 

tulaj donforma dominál t, és az elhelyezésükben i.s 

szerepet játszott. I.Yi.nden tulajdonos igyekezett 

gyógyszertárát a nagyobb prosperitás céljából a 

piac, főutca, vasutállomás közelébe helyezni, vál

lalva azt a konkurencia harcot, amelyet netán kol

legájával szemben kellett vivni.a. /VI. sz. Táblázat/ 

VI. sz. Táblázat 

Helység 

Nógrád megye gyógyszertárai.nak el

helyezése a XIX. század végén 

neve A gyógyszertár neve Elhelyezése 

Szécsény Szentháromság Rákóczki u.67. 

Fekete Sas Belső vásártér 

Losonc Magyar Király Gácsi ut 

Megváltil Vasut utca 

Balassagyarmat Sz en t Lélek Fő utca 

Magyar Korona Kossuth L.u. ' es 

Luther u. sarok 

Fülek Flóra Fő utca 

Gács Vörös Kereszt li'" _o utca 
-- -- -----

:Ersek:vacl.kert rVfegváit6 Gyarmat utca 
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II. A gyógyszertárak szakmai müködésének repre

.zentativ vizsgálata 

A gyógyszertárak szakmai müködését vizsgálni 

csak a megmaradt jegyzőkönyvek alapján tudom. Ezek 

a forrásanyagok is egyediek, egy-egy meghatározott 

időszakból valók, ezért a megye gyógyszerészetének 

csak töredékét tartalmazzák. 

Ezért olyan feldolgozási elv vált szükségessé, ame~y 

lehetővé tette a rendelkezésre álló adatok alapján, 

hogy a gyógyszertárak szakmai müködéséről egységes 

képet adjak. 

Ezt az egységes feldolgozási elvet a gyógyszerügyi 

szervezéstudomány segitségével valósitom meg, amely

lyel a gyógyszertáranként meglévő ismeretek általá

nosithatókká és értéke1hetővé válnak. 

A szakmai müködés vizsgálatához szükséges fel

tételek részben tárgyiak: helységek, berendezés, fel

szerelés, részben személyi feltételek: gyógyszerészek 

és gyógyszertári segédszemélyzet. /9/ Ezek ismereté

ben vizsgálom a gyógyszertárak gyógyszerkészitő- és 

ellátó tevékenységét. 

l. Tárgyi feltételek vizsgálata 

A gyógyszertár zavartalan müködésének bizto

sitásához a megfelelő mennyiségü gyógyszereken ki

.. _ viil_I'Lh.e..l;)>-.sBgB.k.,_J::,_e.r_ende.zések-é.s-f-el.s.ze;r-e-1 és ek, 
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mint tárgyi feltételek is szükségesek. 

Az 1876. évi XIV. t.c. kimondotta, hogy a gyógyszer

tárak tárgyi feltételei.re -helységek, berendezés, 

felszerelés - az állami felügyelet kiterjed. 

Csak 1934-ben jelent meg részletes jogszabály - erre 

vonatkozólag, addig az emlitett fel tételek biztosi·

tása egyedül a gyógyszertár tulajdonoságnak szakma

szeretetétől és anyagi helyzetétől függött. /9/ 

a, A gyógyszertárak helységei 

E téma vizsgálatánál a gyógyszertári hálózat 

bemutatásához modellként ismertetett szécsényi, ba

lassagyarmati és losonci gyógyszertárak 1810. évi 

vizsgálati jegyzőkönyveinek adatait használom feL 

Az értékeléshez pedig az 1934. évi jogszaQály-szel

lemét veszem alapul. Ennek értelmében a gyógyszertá

raknak rendelkeznie kell a következő helységekkel: /9/ 

officina 

labóratóri.um 

anyagraktár 

gyógyszeres pince 

A helységekkel szemben minőségi követelmények van-

nak: gyógyszertár csak olyan helységekben müködhet, 

amely az egészséges lakás követelményeinek megfe-

-- __ lel. Ez._p_e_dig_a-k15Y.e~~~--Z~~~'i-láge.s-, -száraz, füthető 

és jól szellőztethető. /9/ 
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"Pokorny Mihály szécsényi gyógy
szertáráról megállapittatott, hogy 
maga az officina elég tágos, vilá
gos, száraz és szabály szeri.nt 
rendben tartott. A latóratórium 
az officina mellett van, saját tüz
hellyel rendelkezik, tágas, vi.lágos. 
A száritó helység a növények számá
ra tág~s, világos, levegőtől átjárt." 
/45/ 

A vizsgálódás során töfugyógyszertár esetében 

tapasztaltam ·- pl. a szécsényi esetében is - hogy 

az anyagraktár helyett száritóhelység szerepel. 

Ez meg is felel a kor gyógyszerészetének, hiszen 

a növényi drogok tulsu+yban voltak, igen sok össze

tett gyógyszerek egyik komponensét képezték, ezek 

tárolása fő feladat volt. Az idézetből látható, 

hogy Pokorny Mihály biztositotta gyógyszertára 

számára a szükséges helységeket, valamint azok 

mi.nőségi követelményeit. Ez jelentős és értékes 

munka volt részéről, hiszen megküzelitette azokat 

a feltételeket, amelyek ma már kötelező érvényüek. 

A losonci "Magyarország Királya" gyógyszertárban 

az alábbiakat észrevételezték: 

"Van anyag raktára az officina mellett, 
de nedves és szük, ezért több anyaget 
magában az offici.nában tárol, elsősor
ban azokat,amelyek nem türik a nedves 
helyet. Maga az üzlet elég nagy és tá
gas, mégis több fényre lenne szükség. 
A laboratórium, mely ott van, igen 
szánalmas, alig négy láb széles és 
nyolc láb hosszu, ami eddig ezen felül 
családi konyhául szolgált. 
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Ezenkivül nincs felszerelve sem 
kályhával, sem desztilláló eszkö
zökkel. A növények konzerválására, 
száritására van száritó helysége, 
amely nagy világos és levegő járta, 
de rnivel mellette van a fáskamra, 
melyben disznókat tartanak bezárva 
és nincs külön ajtaja és a szag át
jön,rnelytől a száraz növények köny
nyen átitatódhatnak, Figyelmeztettem 
a gyógyszerész urat, hogy''Válassza 
el a száritót a fáskamrátul külön 
ajtóval, rnely rnindig zárva legyen, 
nehogy a fagyüjtők kiváncsiságtul 
hajtva bemenjenek és összekeverjék a 
növényeket. 
Az anyagok szobája, nagy világos, de 
kissé rendetlen, Ágy van benne és 
hálószabául szolgál a segédnek. 
Figyelmeztettern a gyógyszerész urat, 
hogy az anyagok szobáját rendesebben 
tartsa és a segéd hálószobáját másho
vá helyezze, rnert addig még ágyaznak 
a tollak és a por röpköd és magukat 
az anyagokat megfertőzhetik. Ezért a 

szolgálólányt az anyagok szabájába 
küldik, ami által az ott rendetlenséget 
csi.nálhat, sőt a vitriolos edények vé
letlen eltörése lévén még"tüzvész is 
keletkezhet. Pincéje, melyben ásványvi
zet tárolna nincs." /45/ 

A losonci "Magyarország Xirá.lya" gyógyszertár vi

szont szük és nedves raktárral rendelkezett. Az 

"üzlet" /officina/ több fényt igényelt volna, a 

labóratórium pedig igen kicsi és ráadásul csalá-

di konyhául is szolgált. A helyiségek ilyen minő

ségi állapota mellett biztosra vehető, hogy a 

gyógyszertárat a hatósági szervek hezáratták volna, 
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ha erre akkor már lett volna rendelet. A tárgyi 

feltételek nem megfelelő volta ugyanis maga után 

vonta a gyógyszeralapanyagok és az ebből készült 

gyógyszerek hatásosságának a hitelességét. 

Xz officina "sötét" volta a gyógyszertár készi.tés 

és kiadás biztonságát veszélyeztette, a labórató-· 

rium és konyha közössége pedig szennyező anyagok 

tekerülését a gyógyszeralapanyagba. 

A vizsgálatból kitünik, a kor mikrobiológiai. szem

lélete, azaz a fertőzés veszélyét a porban és nem 

az azokon lévő mikróbákban vélték. 

Szintén Losoncról a "Fekete Sas" gyógy~zertárban 

tartott vizsgálat a következőket tartalmazta: 

11Maga az officina tágas, világos 
és kivülről ragyogó, szabály sze
rint berendezett, pixisekkel, tar
tókkal, melyek igen jól záródnak 
és sértetlenek. Az anyagok helysége 
tágas, a laboratórium mellette van, 
tiszta, száraz, de benne nagyon ke
vés anyag volt. Végül a növények őr
zésére és száritására szolgáló hely
séget vizsgáltam meg." /45/ 

Balassagyarmaton, Antonius Wischetzky által veze

tett "Szent Lélek" gyógyszertárról is hasonló meg

állapítások születtek: 

"Maga az officina tágas, világos, 
száraz, rendes. A növények tárolásá
ra szolgáló helység elkülönítve van, 
a növények nagy zsákokban vannak 
tárolva, de legalább harmad részü-

------------k-B~----j-ti-z~"'-~néj_-küJ:--tai-á-:ttron. 

'l 
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Az anyagraktárt szabályszerüen 
berendezve, elegend6en felszerelt
nek találtam. A laboratórium cél
jának megfelel, szabályosan beren
dezett." /45/ 

A két utóbbi gyógyszertár tulajdonosai - a szé-
• 

csényihez hasonlóan a biztonságos gyógyszerké-

szitéshez szükséges követelményeknek eleget tettek, 

a kor fejlettségéhez és szinvonalához képest. 

A gyógyszeres pincék meglétére illetve hiá_ 

ny1íra csak a losonci gyógyszertár j egyz6könyve 

tér ki. Egyéb iratokból megállapitottam, hogy a 

szécsényi gyógyszertárnak kezdettől fogva volt 

pincéje, hiszen annak egyik oldalát a várfal ké-

pezte. 

Végül megemliteném a helységek egymáshoz va

ló kapcsolódását. 

A "mellette van" és "ott van" utaló szavakból meg

állapi.tottam,hogy az officina és a laboratórium 

minden gyógyszertárban kapcsolódott egymáshoz, a 

többi helységről csak feltételezhető a szoros 

összefüggés. 

A jó kiképzés ugy napjainkban, mint a tárgyalt 

korszakban amindennapi munkát könnyitette meg. 



- 102 -

b. A gyógyszertárak berendezése és felszerelése 

A gyógyszertári munka végzését a helységek 

szakszerü berendezése nagyban elesegiti. 

Bár a tárgyalt időszakban a gyógyszertárak forgal

ma kisebb volt, rnint jelenleg, mégis a jó berende·

zés a gyógyszerellátás biztonságát hordta magában. 

A gyógyszertári berendezésekről a megmaradt iroda

lom levéltári anyag igen szükszavu. Legtöbbször 

csak következtetni lehet a butorzatra " a szabály 

szerint 

rényben 

berendezett, erre a célra alkalmas szek
lt 

őrzik; kivülről ragyogó jegyzőkönyvi mon-

da tokból. 

Feltételezhető, hogy amegye gyógyszertárainak 

mindegyikében volt munkaasztal, állványzat, pol

cok és szekrények. Ezek követték - a tulajdonosok 

anyagi helyzetétől függően - a XIX. század eleji, 

az uj nagypolgárság izlésének megfelelő reprezen-

tat:iv müvészetet, az empire ~ilust. 

1820-től ezt az irányt felváltotta a józan pol-

gárság és a jómódu köznemesség körében népszerü 

biedermeier stilus. A század közepéig mindkét 

stilusban készültek patikaberendezések. /46/ 

Egyedül a szécsényi gyógyszertár berendezésének 

anyagáról van egy y_~. század eleji adat, miszerint 
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az officina korpuszai és tárája jávorfából ké-

szült. A többi helység butorzata átalakitott és 

nem egységes. Ezt igazolta a helyszini kutatásom 

során végzett szóbel.i interju is. 

Felszerelési és munkaeszközök nélkül a gyógyszer-

tár feladatát nem tudja ellátni. 

Ezeknek a mennyiségét ma már "a gyógyszertári 

felszerelési norma" szabályozza. 1934-ben jelent 

meg az első rendelet, amely a gyógyszertárak be

rendezését és felszerelését előirta. /9/ 

A vizsgált korban viszont erre vonatkozóan nem 

volt rendelet, mégis a gyógyszerészi munkához el

engedhetetlenül szükségesek voltak a gyógyszertá

roló, -készitő, -vizsgáló eszközök. 

Az ellenőrzést folytató fizikus legtöbbet a gyógy

szertároló eszközökkel foglalkozott. A következő

ket észlelte: 

LosoncJ "A fából készült pixisek 
noha jók mégis rosszul 
és többször nem is záród
nak. Az olajok és sziru-
pok palackokban őriztetnek 
jól záró üvegdugóval.Néhány 
folyékony anyag cserepedény
ben tartatik." /45/ 

A tárolóedényzet "rosszul záródás" elősegitette 

akár a kémiai anyagok, akár a növényi kivonatok 

kiszáradását igy hatóanyagának vesztes~gét. 
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Az ilyen szerekből előállitott gyógyszer hatása 

bizonytalan lehetett. Ma az edényzetek zártsági 

fokát a gyógyszerkönyv határozza meg, a benne 

tartandó anyagtulajdonságait figyelembevéve. 

A gyógyszertároló edények általában fából, cse

répből és üvegből készültek. /12. ábr./ 

A gyógyszerkészitő eszközökről az 1810. évi 

vi.zsgálati jegyzőkönyvekben a következőket talál-

tam: 

Losonc: "a laboratóri.um nincs felsze-
relve desztilláló eszközzel • 
••• végül megvizsgáltam a mér
legeket és sulyokat. A legki-
sebb mérleg, melyen persze ma
gokat mérnek, annyira nedves és 
kopott hogy két magot az egyik 
részre rátéve, egyáltalán nem 
billentette ki az egyensulyt, ezért 
a heroicumokat, melyeket csak 
a legkisebb dózi.sban szoktak 
előirni, sohasem mérheti ponto
san. " /45/ 

;J:jalassagyarmaton "a sulyokat kicsit hibásnak 
találtam és javitásukat el
rendeltem". 

Szécsényben "a laboratórium rendelkezik 
réz, ón és üveg, valamint 
vas desztilláló edényekkel, 
melyek főzésre alkalmasak. 
Egyik mérlegen megfigyel
tem egy kis differenciát, 
ezért figyelmeztettem a 
gyógyszerész urat, hogy a 
jöváben még kis differenciát 
se türjön a mérlegen." /45/ 
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tinkturaprés /16. áb:r.-..í, melyek szi.ntén a 

Szécsényi muzeumbaJ:l van:r1akc 

A tárgyi :f' el tételek vizsgála ta so:cán megálla-

pitottam, hogy a XIX. százaCi elején a nógrád megyei 

gyógyszertárak r·endelkeztek az alapvetőerr szükséges 

gyógyszertároló és gyógyszerkészítő eszközökkel. 

Jegyzőkönyvi vizsgálódásaim során f'eltünt, hogy 

hatósági közegek nem helyeztek kellő stüyt arra, 

hogy a §;yógyszertárak milyen tárgyi eszközökkel 

r·ende.lkeznek rmmkájuk pontos és szabályos elvégzé-

s.B.hez. E tél'"'en csupán a mél"legek, sulyok és des z-

tilláló eszközök kerültek szor·os ellenŐl'zés alá. 

l''eltünő jelenség azámomra, hogy a gyógyszervizsgá·-

ló eszközökre az észrevételezése:c sohasem terjecl-

tek ki, mert nem talá.lkoztam kutatcisaim során av-

val, hogy a kiküldött bizottság ellenőrizte volna 

lll
". / /.' 

a . egmel'"'O, üvegszürő, szeszmérő, üvegtölcsér és 

szeszlár;rpa" ••• stb. meglétét • 

.Lzeknek G hiányát egyértelmüen nem jelenthetem iü, 

hiszen a gyógyszertárak leltári jegyzéke veszendő-

bement. :Feltételezem tehát, hogy meg voltak ezek 

az eszközök, is csaic a gyÓsJrszerész nem használ ta 

azoka t, hi.szen a vi.zsgála t alkalmával nei.t1 kérték 

számon tőle. 



A szecsen~i ,, Szent~oromsog" g~6~'iszertar
ti(\Huro pres.e a xvw s:z:arod~ót 
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2. Sze:mélyi feltételek vizsgálata, tekintettel a 

gyógyszeréseZi{ gazdasé.gi, társadalmi. helyzetére 

Szükségesnek láttam uegvizsgálni a gyógyszertá

rak személyi. fel t ételei t, küHinösen a g;yógyszerészek-

re vonatkozólag, hiszen a gyógyszertárak vezetését, 

szakmai munkáját ők látták el. 

Az 1770-ben lelária 2'erézi.a ál tal kiadott "Generale 

Normativum in Re Sani.tatis" legfontosablJ tétele az 

volt, hogy a gyógyszerésiirek hivatás<ínak gyakorlásá-

hoz kötelezően előirta a hazai egyetemen való vizs·-

ga letételét. Az elsó két "magister pharmaciae" ok-

levelet 1771-ben adták ki Nagyszombaton, a követ

kező évben viszont már heten nyertek okleveleto/9/ 

A rendelettel kapcsolatosÉm llógárád megyében llibb 

közgyülési határozat született, amelynek értelmében 

sürgetővé tették a megyei gyógyszerészek részéJ:·e az 

egyetemen való vizsga letételét: 

"el.rendeltetik, hogy ugyanugy, mi.nt 
az orvosok, fizikusok ás chirurgusok, 
a gyógyszerészek i.s a nagyszombati 
egyetem törvénykezése alá. tartozza
nak". /47/ 

Valószinü, hogy kevesen tettek eleget a felszó-

li tásnaic, mert néhány évvel később ismét elren-

del ik, hogj' 

"hogy valamennyi járcí.sból a gyógyszeré
szele ki.vétel nélkül, a 1'-..Iagas Királyi 

_______ Taná.c.s__rende~eJ;_énekc•szBllenébBll vizs
ga letétele végett Hagyszombatra men
jenek, hogy minél. előbb beterjeszt-
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hessék~már mint a bizonyítványt 
a "-agas I'anácsnak. A Sanitat is 
lTormati.vum ellen vétőkkel szem
ben büntetést kell ki.szabni és 
exről jelentést tenni". /47/ 

A megye gyógy-szertáraiban a Al/Ili. század végéig 

a gyógyszerésze;,_;: egyediLl dolgoztak, bár nehéz vol. t 

de az anyagi lehet ős égek igy szabták meg a határt. 

Ilyen körUlmények között még egy segitőtárs all:al-

mazásának gondJiolata sem merü.lhe 'ce t t fel. Z ésőb-b 

a foJ.'galom és ezzel együtt a jövedelern növekedé-

sével lehetőség nyilt <J,:cra, hogy a gyógyszerészek 

provisoTokat tartsa-· 

na~t nlL:tnkájuk 1-:1egkönnyitésére. 

A XIX. sziizad elején tCirtént vizsgá1ati jegyzőköny·-

vekből megéll.lapitható, hogy a megyei. gyóg2,rszerészek 

rendelkeztek egyetemi vé2,zettsé.::~ge.l és alkalmaztak 

segédr;yógys ze rész t is gyór:_;ys ze:r·tárukban. 

n .. L... szécsényi g;y-óg~rszertúr tulajdonosa 
Po 1ro-··nv j·; il ]r..:~! v a!r-i a ocz·;i]rse"oes o' l. p-

l.>. _,_ ..; LL-LLc...~-'-v ' c .1..~ c.; >J ... u.._._,... <::• -

lol~léÍ.vE::.l. rende.ll:ezik. 'i'árs ebben a ua
tiL&ban egy van, Antonius Jh3.5gel, 24 
éves, aki a tanulóévei t a szentcnd:r·ei 
Cal··o1us :.Laas G'TÓ,c:yszerész mel.lett; szc-t
"bály sze:cint 1'8tBJ. t ötte. 
A l. os one i u_:_laf<YB.l'ors zá c Zi:cé.lya H-hoz 
C i~:~r-e-:-+ (_--·.-o'•·ya~e--~+-~-...-.lu-~n o t··ul ~-1a"o·10'' _.l.l:iJ Vv C::;,,)'(:; >..:J.W .luü..L <..--:l,..o.. , _ _,_c,t.l l ~ 

ArOi.tlovich Ignác, a szükséses dip
lomával Iendelkezik, égy segédje van. 
1\ .. losonci 11 ~F'eke te Sas 11 syógyszertár
ban Pokor·ny Sámuel a tulaj do nos, se
gédj e nincs, de jelen van két g;y-akol·
nok, aki.~c eg;yii;:e ?a ul us Szalay 20 éves, 
a másodi~c nedir: __ A_l_~_;_r:_~Il~1Q_f~ __ )~Q.k;gJ.~Jr szintén 
20 éves, n-li.nd~cetten f'ilozófi.ai tanulmá
-1"!-,.ro"v-a+ -f'nl-,·+o+n(:):- 11 ;Ar:;,· 
~.., ü. u ~V .., u<:-..u __ ü.~"-• !./t 
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iöbb iz ben elóiorc3u1 t, hogy .lJoko:cny Sánuel annax: 

ellenére~ nem vo~t, gyógy-

czertá:r·é'it telj esen szabálytalanul a gyal:or·nol·;:o1.rra 

hf:tgyta. l;zért megrov·ást is kapott a. vizsgilatot 

tartó főorvo.stó1. 

ll 'l"'"rll va'nvol ó llor·v e ITVÓP\TC<'?eré,::;;z • • 0- ,j--'IC.J. ~...<. _,, t"..>v ' é>v Q,.Y...:!-~ '- .._, 

ur t&vollétében a ,s;yógyszerek szálli-· 
' / / • ,. ' 1 1 • .r d'l . -casanaíC ee;esz --cerlle i-;:lZaro .ag ezeKre 
a ;;-yakornokokra van bizva, ami ugyan 
fennáll, ha a patil;:us más teendők mi.
att ottbon tevékenykedik a ház-oan, 

• 

0 

• 

0 ll H C l tt ii1ln-c anoc;y f:1ZL az e .. enorzesem a. a··· 
~auaazLnlL 0 l'' Jize'rL f·icvelmeDLe~•e•.•J 8 U co--" O U c;;.., Vo. ·•• ;.; L - .. é_.,v Jd LJ 1.. v U .L , 

g;y·ógyszel"'ész ux·at, hog;y az emberek é
l.etét ne bizza gyakornok kezére, hanem 
legyen Jilindig :na[:_,a az offi.ci:nába, vagy 
tartson egy se g éde t, aki legaláb-D a 
tanonc éveket szabály szerint letöl
tötte." /45/ 

A század közep6t6l fogva a ' ' " gyogyszereszeK jogos 

nüködés~~t a negye a diploma kihirdetésével dele-

larálta: "A Váro.si 'L'anács l 885. jan. 21-én a 

20/1885 határozati s7Jámon közzé·teszi Poko:cn;y A-

1ajos , losonci lakos gyógyszerészj. oklevelét, 

me1yet a nevezett ~BudapesteL, 1881. május 27-én 

szeJ.:~zett. A -v-árosi ~an{cs B. be~1elentést tudomásul 

veszi., s e1hatúrozza, i1ogy a fent nevezettet Lo·-

sonc vái·osána.lc gyóc;ys~el-·észei közé sor-olja. n /30/ 

-"A Várooi. Ta::1ács 1899.dec.l3-án a 302/1899. 

határozat i szám.on felol vasta és 1-;::özzétette Pokor-ny 

Ede gJÓgyszex·észi oklevelét, naj d tudomásul vette 
---------

és elrendel te, hog;y a fe::1t nevezett polgárt tart-

... • 'J .. • .. ~ .. .. ' .. /' "-l-H sa le nyl ....... van, u1nc .Losonc varosanar::: gyog;yszeresze li • 

/3o/ 
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liogy mermy:Lre kötve vol.t az egyetemi végzett-

ség a gyógysze:dár vezetéshez a következő példa bi·-

zonyi.tja: 

a losonci Hidagyar i(irá_lyn ~lnevezésU gyóg;:rszertár 

tulajdonosa 1908. okt. 1-tő1 Dénes I,Iiksa volto Egye-

terni oklevéllel nem rendelkezett, ezért 6t erre kö-

telezték, ami.nek 1911. julius 2-án eleget is tett. 

/30/ 

A losonci levélté_r szeri.nt a város gyógyszer--

táraina:c szalwzeraélyzete 1915-20 közott a köveb:ező-

képpen alakult: 

"l''eke te Sas" gyógyszertá:c: 1 okleveles gyógyszerész 

2 gyógyszerészg~rakornok 

l pénztárosnő 

l csomagolókisasszony 

l laboráns 

tár: l oklevél nélküli segéd-

HJ.,.Iegvcí.l. tóhoz n 

tár: 

gyógyszerész 

2 gyógyszerészgyakornok 

1 csomagolóki.sasszony 

1 laboráns 

l okleveles segéduvóav-o.., ov 

szerész 

--- ------------ ------ ---~----lahox8 -n P /30/ 
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A szakképzett és szakképzettséget nem igénylő 

gyógyszertári dolgozók létszámának növekedését a 

forgalom nagyobb mérvü fokozódása vonta maga után. 

Ennek következtében kialakultak olyan résztevékeny-

ségek a gyógyszertári munkafolyamatoknál,amelyek 

gyógyszerészi végzettséget már nem igényeltek. 

Ez a laboránsok alk~mazásához vezetett. A szemé-

lyi feltételek vizsgálata után szükséges annak 

megállapítása, hogy a kapitalaista társadalom ke-

retei.között mi határozta meg a gyógyszerész tár

sadalmi és gazdasági helyzetét. 

A kapitalista társadalom természetéből ered a 

gyógyszertár közegészségügyi intézmény jellegének 

az üzleti jogosítvány jellegével való házasitása. 

A XVIII; század közepén a gyógyszertárak tőkefel

halmozó szerepe még jelentéktelen volt, mint a 

rákövetkező században. Ekkor még a gyógyszerészek 

többsége nem rendelkezett annyi jövedelemmel,hogy 

saját házat vásároljon magának. Ezért 1767-ben a 

vármegyei közgyűlésen a következő határozat szü-

letett: 

"Elrendeltetik, hogy évi 100 forint
ért házat kapjanak lakásul az egész
ségügy dolgozói. Ebből legyen az or
vos számára 3 szoba, a gyógyszerész
nek egy szoba plusz konyha, a chi
rurgusnak 2 szoba továbbá kamra, i.s
tálló valamennyiük lova részére és 
pince meg kErt." /48/ 
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A gazdasági élet általános fellendülésével jobb 

anyagi körűlmények közé került több gyógyszerész, 

főleg a mezővárosokban. Önkormányzati testületek

be, tisztán vagyoni megitélés alapján, mint viri

listák többen bekerültek és vezető szerepet kap

tak. Virilista gyógyszerészek /legtöbb adót fize

tő~/ Balassagyarmaton voltak, akikkel ott rész

letesen foglalkoztam. 

Gyógyszertáraikban sok esetben megtalálhatók vol

tak a jól jövedelmező házi specialitások: cseppek, 

teák, kozmetikai készitmények sokszor hangzatos 

elnevezéssel, de általában kétes hatásértékkel. 

/49/ 

A vagyonosodás és a közszereplés arányábanEmelke

dett a segédgyógyszerészek száma, akik nincstelen

ségükben oklevelükkel és munkaerejükkel gyarapi

tották principális1ilk ;yagyonát. 

Vizsgálódásaim azt mutatják, hogy a gyógyszerész 

szakképzettsége és magatartása lévén mindig az 

értelmiségi réteghez tartozónak érezte magát. 

Mivel azonban a tulajdonát képező gyógyszertárban 

a gyógyszerészet kereskedelmi jellegénél fogva tő

ke halmozódott fel,igy gazdasági helyzete megerő-· 

södött, ami társadalmi rangot biztositott számára. 
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A tőkés társadalom keretei között tehát a gyógy

szerész társadalmi rangját a polgárok közöttc.a 

gazdasági helyzete határozta meg, akárcsak más 

szabadpályán dolgozó orvosét, ügyvédét. 

' 

J. A gyógyszertárak gyógyszerellátó tevékenységé

nek vizsgálata 

lv'unkám során a lehetőségekhez képest igyekez

tem olyan adatokat, levéltári okmányokat felkutat

ni, amelyek a gyógyszer készítéssel, eladással, 

beszerzéssei és a gyógyszertárak szakmai ellenőr

zésével kapcsolatosak. 

Ezek segitségével kisérelem meg representativ módon 

bemutatni és jellemezni a gyógyszerellátó tevékeny

séget. 

Vizsgálataimat a megye öt gyógyszertárára terjesztet

tem ki 15 éves időszakra /1828-1843/, mely a vizs

gált korszak közepén helyezkedik el. /38/ 

A vizsgálódás alapjául a jelzett időszaktól ma

radt jegyzőkönyvek szolgálnak. 

A gyógyszertárak forgalmát táblázatban rendszerez

tem a recept-szám és Ft-összeg feltüntetésével, majd 

a táblázat adatait grafikusan is ábrázoltam. /VII. 

számu táblázat; 17. számu ábra/ 



VII.sz.Táblázat 

Nógrád megye gyógyszertárainak forgalmi kimutatása a receptek száma és Ft-összeg ismeretében 

1828-1844-ig 

FÜLEK SZÉCSÉNY BALASSAGYARMAT SZIRÁK LO:SONC 
i 

"Flóra"gytár "Szentháromság"gytár "Szentlélek"gytár "Megváltó"gytár 'Magya1 O .Királya" gyi; 

tN Recept Ft Recept Ft Recept Ft Recept Ft Rece,t Ft ' 

l szám összeg szám összeg szám összeg szám összeg szám összeg i 
1828 20 9.60 25 9.80 300 224.55 --- --- 88 l 39.39 

l 

l 831 100 35.25 98 18.48 270 207.56 50 30.45 167 i 
l 

79.55 

1835 210 81.15 206 92.14 200 193.75 68 46.39 376 160.38 

1837 90 39.23 262 110.35 970 556.92 131 9~5 
490 186,29 

1839 110 45.20 460 102.00 1200 663.44 205 135.15 528 207.57 

l 841 448 195.54 525 134.45 200 0 862.80 297 217.20 1009 352.34 

1843 409 175.24 548 145.92 1950 679.56 362 500.19 845 3{2.54 
---- . ------- -------- --------- ~----- ------ ~---- -· ·-----·····-- ' . 

.... 
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A táblázat és ábra adatai a gyógyszerc.;eladásról 

adnak képet. Ezek alapján megállapitottam, hogy 

a megyei gyógyszertárak közül az 1810-es évben a 

legszembetünőbb forgalma és bevétele a balassa

gyarmati gyógyszertára;lnak volt, majd ezt kö-

vette Losonc gyógyszertára, végül 

a sziráki, szécsényi és füleki gyógyszertárak kö

vetkeztek. E városok gyógyszertárainak forgalmát 

nagymértékben befolyásol ták az ál t alános gazda-· 

sági körülmények, ugyanis a fent jelzett időszak

ban a céhes ipar nagymértékben kibontakozott és 

a mezőgazdaság is ütemes fejlődésnek indult. 

A gyógyszerellátó tevékenység tehát a beszerzés

sel kezdődik. A levéltári források alapján ez a 

megyei gyógyszertárak esetében a következőképpen 

alakult: 

"Ebben az évben a jegyzék szerint a 
Pesti. Richtertől vásárolt anyagok 
3700 Ft-ot értek el a losonci "Ma
gyar Korona" gyógyszertárban. /45/ 

A losonci "Fekete Sas" gyógyszertárban a tu
lajdonos a herbákat maga gyüjti, 
az alapanyagokat pedig a pozsonyi 
Jozef Ramezetter kereskedőtől vá
sárolja, ami a számlából is kitü
nik. Ebben az évben 2619.- Ft-ot 
költött erre." /45/ 
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Az idézetekből látható, hogy a gyógyszertártulaj

donosok a herbákat és alapanyagokat igyekeztek 

nagykereskedőktől beszerezni, igy az anyagok mi-· 

nőségi azonosságában nyugodtak lehettek, a gyógy

szereladás biztonságosabb volt. Az elköltött pénz 

mennyiségéből a forgalomra is lehet következtetni. 

Látható, hogy az 1810-es években a balassagyarmati 

"Szent Lélek" gyógyszertárnak volt a legnagyobb 

forgalma, hiszen az alapanyagok vásárlása ennek 

arányában történt. 

A sürgősebb beszerzések közé tartozott a defektus

könyvbe bejegyzett anyagok pótlása. E könyv alap

ján ellenőrizték annak a rendelkezésnek a betartá

sát, miszerint minden olyan anyagféleséget ami ki

fogyott, az adott lehetőségek között legrövidebb 

időn belül pótolni kellett. A pótlás egyben annak 

az előirásnak a teljesítését is jelentette, hogy 

a gyógyszerészek kötelesek voltak minden gyógy

szerkönyvben felsorolt szerből bizonyos mennyiségü 

készletet tartani. Esetenként azonban a vizsgálat 

tudomásul vette, hogy egyes kevésbé használatos, 

vagy éppen nagyon drága szerek egyike-másika hiány

zik a készletből. /4.13.51/ 

A gyógyszer beszerzési illetve eladási tevékeny

ségen belül meg kell emliteni a gyógyszertárak 

__ hi telf_o_rgalmá:t_,_ameJ.y .az ellátó. tev:ékenység gaz-



dasági szempontból fontos részét képezte. Ez 

kétoldalu volt. 

Egyfelől a gyógyszervásárló hitelképessége, másfe

lől a gyógyszerész, mint hitelező anyagi bizton

sága, stabilitása határozta meg. Ehhez az a kö

rülmény is hozzájárult, hogy a gyógyszertár a 

gyógyszer hirtelen szüksége miatt volt kénytelen 

hitelezni, mivel pénz nem mindig állt rendelke

zésre. A hitelforgalomnak jelentős tételét szol

gáltatta a megyei fizetett tisztviselők gyógyszer

ellátása. Ezek ugyanis ingyenes gyógyszerelésben 

részesültek. Gazdasági évenként a gyógyszertár 

összesitette és a vények bemutatása mellett a 

gyógyszertár értékét a tanács felülvizsgálta és 

ellenőrzés után a vármegye kasszájából fizették 

ki. /13/ 

A gyógyszeralapanyagok beszerzése után logi

kailag következő folyamat a gyógyszertárolás és 

gyógyszerkészítő tevékenység. E folyamatok vizs-

gálata során a fennmaradt jegyzőkönyvek alapján a 

következő kifogások merültek fel: 

Szécsény: "Figyelmeztettem ezen felül, hogy 
a mérgeket ne adja elaz orvos 
j óváhagyása nélkül. A tulságosan 
illatozó dolgokat pl. ámbra, ci
betum; őrizze szabály szerint el
zárt üvegben, más dolgoktól el
különítve" /45/ 
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A napjainkban érvényben lévő rendeletek5szerint 

is az illetos, büzös anyagokat elzárva kell tar-

tani, hiszen azok szagát más anyagok könnyen át-

vehetik, ez által a betegben a gyógyszer iránti. 

bizalmat csökkentheti. 

A losonci "Magyarország Királya" gyógyszer-

tárban a szirupoknál és mérgeknél akadt kifogá-

solni való. 

"A sirupok palackokban őriztetnek, 
de a dugók nagyon hanyagul vannak 
becsukva. Azok~ at anyagok, amelyek 
megvannak jelölve, világos, és ol
vasható irással jelöltetnek, azon
ban többeket találtam minden jelzés 
nélkül. A gummi euphorbii a co bal t
tal egyazon helyen volt az offici
nában. Ezért nagyon megróttam a 
gyógyszerész urat". /45/ 

A felsorolt hibák sulyos gyógyszercserére ad

hattak alkalmat, hiszen a mérgek napjainkban 

is szi.goruan elzárva, külön szekrényben vannak 

a gyógyszertárakban, nyilvántartási kötelezett

ség mellett. Az i.devonatkozó rendelkezés elő-

i.rja, hogy a szi.rupokat szinültig töltött üvegben 

kell tárolni., légmentesen lezárva. Ezt a losonci 

gyógyszertár vezetője elmulasztotta, igy akár 

egész mikróba telepek is keletkezhettek a sziru-

pokban. 

Balassagyarmaton a vizsgálat a' következő gyógy-



- us -

11 Aqua rosarun1 név alatt sz erepel t 
az üveg, de benne nagyon rossz 
illatu anyag volt rózsaillat he
lyett. Hoschus olajat hamisitott 
faggyuval, méghozzá olyan bután, 
hogy kaszer annyi faggyut tartal
mazott, mint oleum moschatumot. 
Oleum majoranné még nyomokban 
sem volt. Oleum chamomillé régi 
sárga és nem kék volt,ahogy annak 
lennie kéne. Azokban a preparátu
mokban, melyek sacharumot tartal
maznak, megdöbbentő takarékossá
got találtam, igy 16-ból csak 5 
volt egyáltalán látható mennyiség
ben s ezek ráadásul az elégtelen 
sacharum mi.att folyékonyak voltak. 
35 si.rupbol csak 12 volt s ezek
ből a sirupos berberumot romlott
sága miatt-kidobattam." /45/ 

Feltehetően a gyógyszerész illegálisarr akarta 

jövedelmét gyarapitani egyrészt azáltal, hogy 

kevesebb cukorral készitette a szirupot, más

részt a már mikrobákkal fertőzött régi sziru

pot eladni, veszélyeztetve ezzel erkölcsi és 

szakmei tekintélyét. Hasonló gondolati lehet-

tek az olaj hamisitásával is. 

A gyógyszerész jövedelme több forrásból is 

származott: 

- a taxában szereplő alapanyagok árá

ban foglalt árrésből 

- a taxá.ban szereplő, felszárni t and ó 

munkadijból 
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- saját magaf által szerzett, gyűjtött 

nyersanyagból, /gyógynövényből/ gyógy

szeralapanyagot készitett és azt a taxá

ban szereplő áron adta el 

- " kézből árusitás"-ból, ami azt jelen

tette, hogy mindazon szerekből, amelyeket 

a Gyógyszerkönyv nem minősitett erőshatá

su gyógyszernek, szabadon lehetett gyógy

szert1kozmetikumot késziteni./13/ 

Mind napjainkban, mind a tárgyal t i.dőszak

ban a jó gyógyszerellátás, és a jó gyógyszerké

szités alapvető követelménye az , hogy a feldol

gozásra kerülő gyógyszeralapanyagok, és az ebből 

elkészitett valamint illadott gyógyszerek romlatla

nek és szennyezéstől mentesek legyenek. A fenti

ekben idézett jegyzőkönyvi~ kitételekből látható, 

hogy a gyógyszertárak gyógyszerellátása nem volt 

hibáktól mentes. Főleg a gyógyszerkészités és a 

gyógyszerek tárolási módja hagyott kivánalmat 

maga után. Előfordult, hogy a gyógyszertári edé

nyek és tartályok má.st tartalmaztak, mint amit 

feliratuk jelzett. 

Nyitott és jelzés nélküli edényekben is tartottak 

gyógyszert, ami az elcserélés lehetőségét rejtette 

magába. 
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Ma a gyógyszerkönyv előrírja -· a tárgyalt kor

ban is volt ilyen kitétel - hogy a gyógyszere

ket ugy tartsuk el, hogy azok minősége hátrá

nyosan ne változzék meg. Biztosra vehető, hogy 

rosszul záródó edényekben a gyógyszerek minő

sége megromlott, therápiás értéke csökkent. 

Többféle növényi drog legfeljebb elkülöni.tve, 

az összekeverődést kizárá módon, külön tartály

ban tartandó; minden tartályon a pontos tartalmat 

fel kell tüntetni. E szabályt is többen megszeg

ték és a drogokat hanyagul kezelték, lehetőséget 

adva azok összecserélésére. Összetett készitmé

nyek esetében egyes komponensek mennyisége nem 

érte el az előirtat. 

A tapasztalt hibák elemzése után felvetődhet a 

kérdés, hogy a napjainkban oly sokat emlegetett 

"gyógyszerbiztonság" a tárgyalt időszak gyógy

szertárainak munkájában hogy valósult meg, hi

szen a gyógyszer elcserélésére egyes gyógysze

részek figyelmetlensége és hanyagsága miatt nagy 

esély volt. 

Ezek alapján megállapítható, hogy a gyógy

szertár-vizsgálatok hasznosak voltak, a gyógy

szerellátá~szolgálták, hiszen az ellenőrzés 

célja a hi.ányosságok feltárása, valamint azok 

kiküszöbölése volt. 

-
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A gyógyszerügyi szervezéstudomány segit

ségével összehasonlitást végeztem Zala megye 

azonos korból szá_rmazó adataival abból a 

célból, hogy is Nógrád megye gyógyszerészeté

nek fejlődését helyesen értékelhessem. 

Ebből megállapitottam, hogy a két megye gyógy-

szerészetének kialakulása időrendben is és nagy

ságrendben is különbözik egymástól, de a gyógy

szertári hálózatuk kialakulásában hasonlo sza-

kaszok figyelhetők meg: 

igy a kezdeti fellendülő szakasz 

átmeneti, állandósult szakasz 

fokozódó fellendülési~zakasz. 

Megállapitottam, hogy az utóbbi szakaszban mind

két megye gyógyszertárainak fejlődése fokozódó 

és egyenletes volt. 

Ezután vizsgáltam a tulajdonformák tipusa

it, változásait és arra a következtetésre ju

tottam, hogy a vizsgált korb~n a szerzetesren

dek gyógyszerészi tevékenysége - bár gyógyszer

tár nélkül - jelentős volt, amely később pol

gá_ri tulajdonformába ment át és fejlődött 

' t' . h 'l' t t' gyogyszer·arl .a oza a. 

:r ,...,. 
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Ennél a vizsgálatnál még az is kitünt, hogy amig 

Zala megyében csak 54 év elmultávalt került elő-

·térbe a polgári tulaj donforma az első szerzete-

' sli gyógyszertár alapitásától szémi.tva, addig 

Nógr8.d megyében az első gyógyszertár polgári 

tulaj donformáju vol t. !•.·!inde z a Zala me gy ei szer

zetesrendek nagyobb létszá.mával és jobb szerve

zettségével hozható összefüggésbe. 

Iregkerestem azokat a gazdasági és társadalmi 

tényezőket, amelyek a gyógyszertári hálózat fej

lődését meghatározták. E tényezőket a mezővárosi 

fejlődésben találtam meg. Ezért részletesebben 

kitértem a mezővárokok jogi és társadalmi hely

zetére, majd elemeztem, hogy milyen hatással 

volt az árutermelés és értékesitás fejlődésükre. 

Megállapitottam, hogy előnyö~nbefolyásolta a gyógy

szertári hálózat kialakulását. 

Ezután egyes települések gyógyszertárai-

nak kialakulási'!. t vizsgál tam, részletesen ki t érve 

a rendelkezésre álló levéltári adatok alapjá# a 

gyógyszertárak történetére, tulajdonosokra és a 

velük kapcsolatos különleges eseményekre. Igy 

ismertt~ált, a tárgyalt időszakban a gyógy

szertárak tulajdonosainak száma és személye, va-

lamint közéleti tevékenysége. 
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Részletesebben mutattam be két gyógyssertártulaj-

donost, Perliczi János Dánielt és Csontváry Kosztk-a 

Tivadart, akik összéletmüvükkel a magyar közélet 

és kultura kiemelkedő személyiségei. Gyógyszerészi 

müködésükre eddig nem ismert adatokat is tártam fel. 

Vizsgálva a gyógyszertárak tulajdonformáit meg-

állapitottam, hogy a tárgyalt korszakban 

szerzetesrendi tulajdonu, 

földesuri, uradalmi tulajdonu, 

polgári tulajdonu, valamint 

hadsereg tulajdonu katonai gyógyszer~ 

tárak voltak. Ezekkel külön példákan keresztül fog

lalkoztam, kiemelve jelentőségüket a vizsgált kor-

szak különböző időszakaiban. 

Gyógyszertár-vizsgálati jegyzőkönyvek adatai 

alapján bemutattam a gyógyszertárak szakmai mü

ködését a tárgyi és személyi feltételeken keresz

tül, rávilágitva ezzel gyógyszerellátó tevékeny

ségük jelentőségére is. Megállapi tottam a szak-· 

mai felszereltség szinvonalát, amely néhol hiá

nyosnak mondható, de mivel ekkor még hatályos 

jogszabály nem volt a gyógyszertárak felszerelé-

sére és berendezésére vonatkozólag, igy nagy 

mulasztással nem vádolhatók a megye gyógyszeré-

sze i. 
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A gyógyszertárak helységei is ugy voltak kiké

pezve, - n~hány kivételtől eltekintve - hogy 

azok megküzelitik a mai követelményeket. 

A gyógyszerészek társadalmi helyzetét elemezve 

megállapi.tottam, hogy társadalmi. helyüket döntő

en gazdasági helyzetük határozta meg, és értel-

' misagi voltuk a társadalmi helyzet minőségi ér-

tékelésében játszott szerepet. 

Reprezentativ vizsgálattal meghatároztam 

eg?f-egy gyógyszertár f'orgalmát, jövedelmi ada

tait. Ebből megállapitottam, hogy forgalmuk és 

ezzel együttjáró jövedelmük ütemes fejlődést mu

tat. EzzeLeképet kaptam a gyógyszertárak gyógy

szerellátó tevékenységének fejlődéséről és irá

nyáról. 

Munkám során feltárt adatokkal bemutattam 

összességében~ az 1701-1918-ig terjedő időszak

ban az officinai gyógyszerészetet Nógrád megyé

ben. 
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VÉGEZETÜL KÖSZÖNETEHET FEJEZEM KI 

DR. ZALAI KÁROLY EGYETEMI DOCENS URNAK, 

AZ ORVOSTUDOMJÍ.NYOK KANDIDii_TUSÁNAK, 

A SE!V[l\ilELWEIS ORVOSTUDOMÁNYI EGYETElll 

GYÓGYSZERTÁRA IGAZGATÓJÁNAK AZÉRT, 

HOGY DISSZERTi.CIÓS MUNKÁIVIAT VÉGIG 

FIGYELE~t11IEL KISÉRTE ÉS AZT ÉRTÉKES 

TANÁCSAIVAL SEGITETTE. 

l -
l 
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