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Bevezetés: 

Gyógyszerészetiillk mai problémáinak megoldásához, fejlődésének 

biztositásához egyik legfontosabb bázis a múlt alapos ismere

te. Ismenünk kell kialakulását, fejlődésének állomásait, 

fordulópontjait, azokat az okokat, melyek kiváltották, vagy 

szükségszerűvé tették a változásokat. Fel kel.l tárnunk azo

kat a politikai-, társadalmi-, és gazdasági összefüggéseket, 

amelyek következményei e változások~ 

A gyógyszerésztörténeti kutatások a legutóbbi időkben 

nagyrészt a helytörténeti kutatómunkára támaszkodnak. Ezen 

megbizható adatokat korszerü módszerekkel értékelő - az or

szág területén külön-külön folyó - munkák eredményeinek 

mozaikszerű összerakásával, értékelésével és összefoglalá

sával objektiv képet kaphatunk pályánk múltjáról és fejlő

déséről. Vizsgálódásunk nem nélkülözheti az oknyomozó kor

szerü történelmi szemléletet, a szervezéstudomány egzakt 

módszereit, köztük elsősorban a statisztikai értékelést. 

~.------------------------------------------------------------------------------------
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1./ A disszertációs munka célja és .i elentősége •. 

Munkám célja bemutatni Tolna megye gyógyszertári hálózatának 

kialakulását és fejlődését az első gyógyszertár megjelenésétől 

1950-ig. E fejlődés köztörténeti hátterét egymástól mennyisé

gileg elhatárolható egységek adják: Mária Terézia, II. József 

kora, a reformkor, a dualizmus kora, a fasizmus és forradal

mak kora. 

A feudalizmus, a kapitalizmus, az imperializmus kora 

mennyiségi. változásokat eredményezett, minőségileg azonban 

a korszak egységesen a kapitalista termelési módra épül. 

Több megyére hasonló feldolgozás már elkészült. Tolna megye 

- mint egységes közigazgatási egység - vi.zsgálata is indokolt, 

az összkép kialakitásához hozzájárul. Tolna megye gyógyszeré

szetének megjelenése a vizsgált korszakban a XVIII. század 

második felére 1767-re tevődix, és gyógyszertári hálózatának 

kialakulása szorosan összefüggésben áll a mezővárosok kiala

kulásával és fejlődésével. Kutatásom - úgy vélem, - nem csak 

szaktörténeti, hanem helytörténeti szempontból is érdeklődés

re tarthat számot. 

2./ A disszertációs munka kitüzött feladatai. 

A téma feldolgozását rövid köztörténeti áttekintéssel kivánom 

kezdeni. Ez azért szükséges, hogy figyelemmel követhessük a 

politikai-, társadalmi-, és gazdasági események hatását a 
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gyógyszerészet fejlődésére. A gyógyszertári hálózat kialakulá

sán és fejlődésén belül a hálózat fejlődésének statisztikai 

vizsgálatát, a létesítésre ható gazdasági- és társadalmi té

nyezőket kívánom bemutatni. Majd a gyógyszertári hálózat ki

alakulásának részletes, leiró történetét, valamint a gyógyszer

tárak elhelyezkedésének helyrajzi vizsgálatát végzem el. A gyógy

szertárak személyi- és tárgyi feltételeinek vizsgálatán keresz

tül a szakmai müködést mutatom be. Ezen belül tervezem nyomon

követni a gyógyszerészek gazdasági- és társadalmi helyzetét, és 

a gyógyszertárak gyógyszerellátó tevékenységét. 

3./ A disszertációs _munka módszere. 

A feldolgozás módszeréül történelemtudományi módszereket, és a 

gyógyszerügyi szervezéstudomány módszereit alkalmazom. I köz

és helytörténeti adatok feltárása nélkülözhetetlen a tárgyalt 

korszak politikai, társadalmi hátterének vizsgálatához, a 

gyógyszertárak alapításának és gyógyszerellátó tevékenységé

nek elemzéséhez. A statisztikai módszer alkalmazása viszont le

hetőséget nyújt kutatásaim során nyert adatok értékelésére. 

Adataimat grafikonok, táblázatok és térképek segítségével muta

tom be, és ennek alapján értékelem. Röviden bemutatom a megye 

összes gyógyszertárának történetét, vizsgálatomat kiszélesitem 

összehasonlítást végezve más megyék adataival. Egyes esetekben 

képviseleti és egyedi modell bemutatásával éltem. 



,Irodalmi rész 

Ahhoz, hogy a történelmi események hatását a közegészségügy, 

és ezen belül a gyógyszerészet fejlődésére reálisan értékel-

hessem, szükséges a köztörténet rövid áttekintése. 

l./ Köztörténeti áttekintés /1740-1950/ 

Az állami élet és a közegészségügy szempontjából kiemelkedő 

korszakot jelent Mária Terézia uralkodása /1740-1780/. Intéz-

kedéseivel az állam hatalmát kiterjesztette az egyházra is, 

az iskolákat állami felügyelet alá helyezte /Racio Educacio-

nis/, a nagyszombati egyetemet kiegészítette orvosi karral és 

Budára telepitette, felkarolta az árvaügyet, a szegényellátás 

ügyét. Foglalkozott a gazdasági helyzet javításával, de Magyar-

országnak csak gyarmati helyzetet szánt. Jelentősek voltak 

egészségügyi törvényei is, melyek az egészségügy jelentős fej-

lődését eredményezték. 1767-ben rendeleti úton szabályozta a 

jobbágyság terheit /úrbéri rendelet,/ mely a nemesség heves 

tiltakozását váltotta ki. A rendelet 1848-ig szabályozta és 

egységesitette a jobbágyterheket. Az osztrák örökösödési há-

ború /1740-1748/ következtében elvesztett Szilézia után Mária 

Terézia a megoldást az ún. merkantilista gazdaságpolitikában 

látta. Magyarországnak a fejlődő osztrák-cseh ipar nyers-

anyagszállitója és biztositott piaca szerepét. szánta. 
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l78o-ba.n II. József lépett anyja örökébe. Belátta, hog~ 

reformokra van szükség, - maga is hive lett a felvilágosodás

nak-, de reformjaival éppen megmenteni igyekezett a régi.t. Fel

szabaditotta a sajtót, türelmi rendeletével /1781/ vallásszabad

ságot biztosított a protestáns és görögkeletiek számára. A szer

zetesrendeket eltörölte, csupán a betegápolással és tanítással 

foglalkozókat hagyta meg. Nagy vihart kavartak jobbágyrendele

tei /1783-1785/. Ezekben a földesúri önkénynek akart gátat szab

ni. Rendeleteinek egy része nyíltan az összmonarchia megterem

tését célozta: pl. híres nyelvrendelete, melyben a német nyel

vet tette hivatalos nyelvvé a közigazgatásban, bíráskodásban 

és az iskolákban. Eltörölte a megyei önkormányzatot / a magyar 

nemesség politikai hatalmának megtörésére/, az országot tiz 

kerületre osztotta. Érzékenyen érintette a nemességet kivált

ságai, főleg az adómentessége ellen tett intézkedése. A há

borús nehézségek, a termények erőszakos elvétele.nehezítette, 

sok asi tották a bajokat. Franciaországban ki tört a forradalom, 

Belgiumban nemzeti felkelés támadt, Magyarországon a paraszt

ság elégedettlenkedett a háborús terhek miatt, a nemesség 

nyiltan szervezkedett, a hadsereget pestisjárvány puszti-

totta. II. József maga is betegen tért vissza a hadszíntérről, 

s halálos ágyán a türelmi és jobbágyrendeleten kivül minden 

rendeletét visszavonta. A felülről végrehajtott reformok egész 

rendszere összeomlott kellő társadalmi bázis híján: nem tudott 
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megbirkózni a múlt visszahúzodó erőivel. s nem ismerte fal a 

születő nemzeti öntudat történelmi jelentőségét. 

II. Lipót /1790-1792/. valamint I. Ferenc /1792-1837/ 

uralkodása idején egész Európát a Francia forradalom foglal

koztatta. Az új szellem hazánkba is eljutott, és ennek hatá-

sára titkos társulatok keletkeztek. Ez jó alkalom volt I. Fe

rencnek, hogy minden haladásra irányuló törekvést elnyomjon. 

Életbeléptette a cenzúrát, elfojtotta a szólásszabadságot, 

valamint a felvilágosult irodalmat. A köznemesség a haladó refor

mokat probálta követni, és sikerült is kivívnia, hogy az 1805-

ben összehivott pozsonyi országgyűlésen a kancelláriával és 

helytartótanáccsal magyar nyelven történjen a levelezés. 

A bécsi kormánynak sok nehézséget jelentett az itáliai 

szabadságmozgalmak leverése. 1820 és 1821-ben rendeleti 

úton ujoncokat követelt. és önkényesen felemelte a hadiadót. 

E törvénytelen rendeletet több megye, köztük Tolna megye 

is megtagadta. [ l J 
A forrongások hatására I. Ferenc az önkényuralom megszünte

tését határozta el, és 13 év után 1825-ben összehívta az 

országgyűlést Pozsonyba. Itt kimondták, hogy a király 3 éven

ként köteles összehivni az országgyűlést, csak itt szabad 

adót és katonaságot kivetnie. A pozsonyi országgyűlést köve

tő két évtizedben a reformmozgalom fokozatosan erősödött, 

melynek vezető egyénisége Széchenyi és Kossuth volttak. Mind

ketten a magyar polgári átalakulás ügyét képviselték. Ennek 
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legjellemzobb vonása a nemzeti függetlenségért és a társadalmi 

haladásért folytatott harc egybefonódása volt. Az 1825-27-es 

országgyűlés új korszakot nyitott meg: a reform mozgalmak elin

di tój a tett. 

A feudalizmus tarthatatlansága legjobban a jobbágyság helyzeté

be.ti mutatkozott meg: minek következtében 1831-ben a Felvidéken 

parasztfelkelés robbant ki, melyet még súlyosbitott az első nagy 

kolerajárvány is. A felkelést a katonaság kiméletlen eroszak-

kal. levert a. Az 1832-36-os országgyűlés legtöbbet vitatott kérdé

se a jobbágykérdés volt. Az ellenzék az önkéntes örökváltságbal1 

kereste a kiutat, de a mérsékelt, bár igen jelentos reformjavas

latot a királyi udvar visszautasitotta. A társadalmi reformok 

és nemzeti függyetlenség kérdését már nem lehetett levenni a 

napirendrol• 

A Habsburg udvar megrettent a reform eszmék gyors térhódi

tásátó.l. I. Ferenc halála után /1835/ V. Ferdinánd került a 

trónra/1835-1848/. Az ún. Kamarilla poli~kai perekkel nyilt 

támadást inditott, de az 1839-40-es diétán már nem lehetett 

visszautasitani az önkéntes örökváltságot, a váltótörvényszék 

felálli tását. 184·3-44-es or"'5zággyülésen a közteherviselés ügye 

elbukott, de az 1844. II.t.c. kimondta, hogy a magyar államnyelv, 

vagyis a törvényhozás, a közigazgatási, az igazságszolgáltatás 

és a közoktatás hivatalos nyelve. Ez nagy lépést jelentett előre 

nemzeti fejlődésünkben, ugyanakkor kiélezte a helyzetet a nem

zetiségekkel. A reformkor évei jelentős fejlődést hoztak a gaz-

--,;~---------.:ta;oá' ;gi---éi-etbiltt•--M:---l-84í'-48-as--util1-só--renüi-örszággyül és en rend-



-8-

kívül élessé vált az összecsapás a konzervatív és ellenzéki 

párt között. Az Európaszérte érlelődő forradalom Párizsból 

kiindulva, 1848-ban végigsöpörte Európát. A bécsi forradalom 

szikrája Magyarországot is lángra lobbantotta. A bécsi udvar 

kínos választás elé került: vagy enged, vagy nyílt erőszakot 

kell alkalmaznia, amihez sem pénze, sem elegendő katonája nem 

volt. Elfogadta tehát a magyar országgyülés követeléseit, s 

miniszterelnökké jelölte gróf Ba~yi Lajost. BaiiJ..yányi a ki

utat a bécsi udvarral való együttmükodésben, s a forradalmi 

erők visszaszorításában kereste. A nemzetiségi mozgalmakkal 

szemben egyre tehetetlenebbé vált. Helyzetét súlyosbizotta, 

hogy az európai forradalmak ereje csökkent. Egyre több jel 

utalt arra, hogy a nemzetiségi mozgalmakat akarja felhasznál.-

ni az udvar a magyar forradalom elfojtására. Az első népképvi

seleti országgyülés /nem nemesek is részt vehettek/ a kiutat 

a fegyveres védelemre való felkészülésben látta Kossuth veze

tésével, aki világosan látta; a forradalom eszméit csak for

radalmi lépések menthetik meg; ezért elrendelte az újoncozást. A 

A kormány lemondott, az Országos Honvédelmi Bizottmány elnöke, 

Kossuth, a betörő Jelasics seregeit Pákozd és Sukoro között 

megverte. Fényes győzelmek sora következett: különösen a 

tolnai nemzetőrök Ozora melletti győzelme emlékezetes. [ 2 J 
A kamarilla v. Ferdinánd helyébe Ferenc Józsefet /1848-1916/ 

nevezte ki. Közben Debrecenben az országgyülés kimondta a 

Habsburg-ház trónfosztását. A diadalok mögött azonban kezdtek 

-,,;;;-·--------cktbont-ako~ni----a fenJ:egeio küi-ső~~s-bel-ső·-veszélyek. Az osztrák-
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orosz hadak túlereje, a belső társadalmi ellentétek augusztus 

13-án a világosi fegyverletételhez vezettek. A polgári forra

dalom megdöntötte a feudalizmust, s még bukása ellenére is le

hetetlenné tette annak visszaállitását. Ezután a kegyetlen el

nyomatás korszaka következett. Haynau 1850 nyaráig tartó kato

nai rémuralma után Magyarországon is bevezették a Bach rend

szert. Bach igyekezett az országot az " egy és oszthatatlan 11 

császárságba mennél tökéletesebben beilleszteni. Eltörölte a 

megyerendszert, az országot kormányzóságokra osztotta, és el

nyomta a aemzetiségeket is. A katonai vereségek, egy új magyar 

szabadságharctól való f élelom, és az egyre súlyosbodó gazda

sági válság arra kényszeritette az uralkodót, hogy feladja az 

abszolút monarchia ábrándját, és keresse a kiegyezést a magyar 

uralkodó osztállyal. A hajlandóság a kiegyezésre a magyar ural

kodó osztály részéről is megvolt a kilátástalan gazdasági hely

zete miatt. Az 1867-ben létrejött kiegyezés a Habsburg birodal

mat dualisztikus alapon szervezte újjá. A birodalom két parla

mentáris rendszerü országból: Ausztriából és Magyarországból 

állt. Közös ügyek: külügy, hadügy, pénzügy és vámszövetség 

voltak. Ezzel a két uralkodóosztály az elnyomott osztályok 

és nemzetiségek feletti hatalmát ismét megerositette. A kegye

zés ellentmondásos fordulója történelmünknek: a magyar politikai 

és gazdasági fejlődés lehetőségét hozta, ugyanakkor gyülöltsé

get szitott a magyarok és nemzetiségek között, és a régi feudá

lis eredetü uralkodóosztály hatalmának megszilárditásával meg-
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Az elkövetkező ötven év belpoli.tikai küzdelmek sorát 

hozta. Legpozitívabb mérlegét a gazdasági élet átalakulása 

mutatja. A század utólsó harmadában kibontakozó kapitalis-

ta fejlődés az ország társadalmi rétegződését vonta maga 

után. Magyarország társadalmának legdöntőbb változása a 

munkásosztály kialakulása és önálló sztállyá szerveződése 

volt. Az uralkodó osztály a dualista rend fenntartását mind

végig elsődlegesnek tartotta. A megoldásra váró munkás

paraszt- nemzetiségi problémák súlyosbodása, a külpoliti-

kai helyzet kiéleződése egyaránt jelezte a monarchia ösz

szeroppanását. Az 1914-ben kirobbant I. világháború is iga

zolta, hogy a belső ellentétektől, a megoldatlan gazdasági-, 

társadalmi problémáktól terhes monarchia történetének utol-

s6 fejezetét éli. A magyar uralkodó sztályok elhallgattatták 

a nemzetiségeket, elfojtották az agrárproletáriátus mozgal

mait, görcsös ragaszkodásuk a hatalomhoz hajlandóvá tette 

az ország lakosságának életét, javait feláldozni. A munkás

osztály volt az az erő, mely véget vetett a pusztulásnak, 

és forradalmon keresztül kivitte az országot a háború bor

zalmaiból. A háborút kovető nyomor, a demokratikus reformok ~ 

késlekedése a paraszt- és munkástömegeket is egyre inkább 

szembeállította a rendszerrel. A válság megérlelődött, a 

tömegek békét követeltek. A forradalmi tömeg leszerelte az 

uralkodó osztály katonai egységeit, és Károlyi Mihály veze

tésével új kormányt alakított. Ezzel győzött a polgári demokra-

--':!--·-------------t±kus fol'l'adalom, és l~-8.-~ovember-i~-á:n kikiálltották a 

köztársaságot. A Károlyi-kormányzat azonban nem tudott urrá 
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lenni sem a belső, sem a külső hehézségeken. Az 1919. március 

21-én hatalomra jutott proletáriátus vállára nehezedett az el

vesztett háborúk összes következményeinek terhe, és az ellensé

ges államok gyürüje vette körül. A proletariátus nagyszabásu 

intézkedésekkel radikálisan nekilátott a magyar társadalom át

alal,itásának. Elszigeteltsége, a belső árulás, valamint a kül

ső intervenció erőfölénye fennállását kérészéletüvé tették. A 

magyar uralkodó osztály az antant segítségével megszilgárditotta 

hatalmát. Az 1920-as trianoni béke felkorbácsolta a soviniszta, 

nacionalista érzéseket, amit Hor~ kormányzósága még fokozott. 

Az 1924-ben felvett népszövetségi kölcsönnel, és az 1926-ban 

bevezetett pengővel a gazdasági stabilizáció lehetővé vált. 

A gyors konszolidáció ellenére sem sikerült a bé.hleni politi

kának Magyarországot kivezetnie külpolttikai elszigeteltségé

ből. A szovjetellenes, valamint a ~rianoni békeszerződés tel

jes revízióját akar6 ellenforradalmi rezsim a győztes nagyha

talmaktól és a szomszédos államoktól való elszigeteltségbe ju

tott. Az ország a nyugatnak való eladósodása ellenére sem tud

ta gazdasági fejlődését lényegesen meggyorsítani, a társadalom 

szerkezetét is igyekezett konzerv,álni. 

Az 1929-ben kitört gazdasági világválság igyen súlyosan 

érintette a gazdaságilag erősen függő helyzetben lévő Magyar

országot. Az ipari válsággal összefonódott agrárválság, az 1931-

ben kibontakozó pénzügyi válság igen nagy tömegeket érintett. 

A tömegek elégedetlensége, a kommunisták által vezetett sztráj-

--------------------------------------- -----------
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kok sürgették az uralkodó asztályok kiút keresését. Az 1932-

ben kinevezett Gömbös szociális demagógiája, németbarát poli-

tikája, igéreteinek megszegése sztrájkhullámot váltott ki, 

mely végigsöpört az országon /1935/. A gazdasági válság után 

a finánctőkének nem volt már szüksége Gömbösre, de a náci 

Németországgal felvett külpolitika rányomta bélyegét bel

politikai életünkre. Az egymást követő magyar kormányok /Da-

rányi, Imrédy, Teleki/ politikájáért Magyarország visszavon-

hatatlanul megindult a katasztrófa útján. 1939. IX. l.-én 

kitört a II. világháború. A már 20 éve folytatott revizio-

nista politika a háborúban való részvételhez vezetett. Az 

ország gazdasági ki.szipolyozása mellett az egyre több ka-

tona követelése csak szaporitotta a németellenes tábor hiveit, 

a népfront mozgalom megerősödését, élén a KMP-vel 0 1944. március 

17-én a németek megszállták Magyarországot is. A vezetőktől 

elárult országban a haladó erők Magyar Frontba tömörülve az 

üldözés ellenére is szervezkedtek, de hem voltak képesek a 

németek elleni harc megszervezésésre. Az ország hadszintérré 

válásának elkerülése végett Horty fegyverszünetet kért, de be-

jelentése után Szálasi nyilas rémuralma tette teljessé az 

ország tönkretételét. A kegyetlen nyilas terror hatására most 

már több párt is hajlandó volt fegyveres akció szervezésére. 

Létre jött a Magyar Nemzeti Felkelés Felszabaditó Bizottsága, 

melynek vezetőit hamarosan az elfogott kommunistákkal együtt 

kivégezték. Amit a magyar társadalom saját erejéből nem volt 
--!~-------------------------------„----~-„„--.-·~---~-··-··-----

képes megtenni, a szovjet hadsereg gyors előnyomulása meghoz-

/ 
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ta; a fasi~szták uralmának végét: 1945. április 4-én az egész 

ország felszabadult. Megalakult az államhatalom központi és 

helyi szervei. Az újjáépités motorja az MKP legfontosabb fela

datként jelölte meg az ország vérkeringésének biztositását: 

vasút, posta, gyárak helyreállitását. A Szovjetunió együttmü

ködési és kölcsönös áruszállitási egyezmény értelmében nagy 

mennyiségü nyersanyaggal támogatta az i.pari termelés megindi

tását. Az ország újjáépitését, az infláció meggátlását a reak

ciós erők a Kisgazdapártba tömörülve igyekeztek b!l.rkoltan meg

akadályozni. A Baloldali Blokkba tömörült haladó erőknek sike

rült belső erőből 1946. augusztus l-én a forint kibocsátásával 

stabilizálni a helyzetet. A Kommunista Párt tekintélye megerő

södött, és III. kongresszusa javasolta a hároméves terv kidol

gozását, melynek feltétele az iparvállalatok nagy részét kezük

ben tartó bankok államositása. 1947. február 10-én aláirták a 

magyar és szomszédos országok küldöttei a békeszerződést, a 

választásokon győzött az MKP, megindult a nagy fordulat a né

pi demokratikus fejlődés felé. 1949. végére államositották a 

tiz munkásnál többet foglalkoztató ipari és kereskedelmi válla

latokat. Az ország átalakulása jutott kifejezésre 1949. augusz

tusában a Magyar Népköztársaság Alkotmányában: Magyarország nép

köztársaság lett. [ f] 

2./ A közegészségügy és gyógyszerészet országos 

és megyei fejlődésének ~övid összefoglalása 

-----ft:767-i95fJ/ .. 
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Hazánk egészségügyére nagy hatással volt a Habsb'!Ulgok 

trónralépte. Az 1723-ban létrehozott Helytartótanács egész-

ségügyi rendeletek egész sorát hozta és hajtotta végre. l 738-

ban megalakult egészségügyi bizottság legfontosabb feladata 

a járványok terjedésének meggátlása volt. 1752.-ben elrendel

te a városi fizikus ordinárius; állás megszervezését. [ 4,5 J 
Feladatává tette a járvány és közegészségügyi feladatok el-

látása mellett a gyógyszertárak időszakos ellenőrzését is. 

A Helytartótanács jelentős szerepet töttött be a gyógyszer-

tárak működésének szabályozásában is. Utasitást adott a 

gyógyszerszabvány kidolgozására, - melyet Torkos J .J. 1742-

ben jelentetett meg -, és elrendelte annak országos használa-

tát. [l,ábra] 

Néhány sora magyarul igy hangzik: 

"emlékezzenek előbb i.limzett urasági tok, hogy 
ezelőtt királyi parancE:L'\a l 766, július 15-én 
kelt utasitáEt adtak ki, hogy tudniillik, az 
érdemes Torkos János pozsonyi phisicus Taxáját, 
amely tartalmazza a gyógyszerészeti árakat, 
a gyógyszerészek, chirurgusok és a bába
asszonyokra vonatkozó ut asi tásokkal együtt, 
nem kevésbé felöleli a sebészeti dijtáblá
zatot is, amelyet sok évvel ezelőtt dolgo
zott ki, ez rászolgál az egész közösségben 
minden módon való elterjesztésére és egyéb 
iránt is az egész királyságban az állami 
hivatalok gondjai és kötelessége legyen ••• 
az előbb említett Torkos féle müvet meg
határozott példányban maguknak beszerezni 
nem mulasszák el."(6] 

A helytartótanács fejlődést elősegitő intézkedéseit a megyék 

általában csak többszöri felszólításra hajtották végre, Igy 

'folna megye is késlekedett az egészségügyi személyzet kimu-

A latin nyelvü, pótlólag felterjesztett jelentésből kitünik, 
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11lull:riffimi, Reverendiffimi, Speél:abiles 
ac Magnifid, Perilluíl:res ítern, & Gcnerofi 

Dom1ni nobis obfervandiffim1. 

.Meminerint Prlttit.uiatre Do.~ina. tiones Vefutt., quaJitur 
anno adhuc 1766. fub Dato 15. Julli de Beni· 

,.. gno ju!fu Reg10 eo abhioc 1nv1atz extitennt, Ut ft-

quidem opus Jufii Joannis Torkos, Phyfici Pofonienfis Ta„ 

xam Pharmaceuticam cum Infiruélionibus Pharmacopa:orum, 

Chyrurgorum, & Obfietncum, DCE .DOll: Taxam chyrurgi: 

C:ml compieélens ante piurcs annos e:tabQratum toti Publico 

proficuwn omniinode promoveri mereatur 9 & alioqu1n in 

RegnoodPf'1r•ll) publicorum Magiftianuum cura: munel'ISque. 

.ioterfidirlbmmm eo v1gilantinnradhibere„ ne 10 difirahendis 

pbarmmri§;:.W medicamentis alk~Ohs: .. coaö:nittantur, ac ere· 

ter~pfi etiam Chirurg1, &,iObllJ<tttii:cs ubique debitc 
reguientur, adeoque hunc ctiam 111 fi nem pra:auaélum opus 

pro certa norma & cvnofura oportune defcrviturum fit, 

his nim1rum ex fubverfantibus rationibus pra:dcciaratum opus, 

( quod ifihic Pofonii apud fup1-afatum authorem fuum repc· 

ribile efi) pra:v1um .in finem prareguJandis in grem10 fui 

habitis Pharmacopreis ' Chirurg1s a Obfietricibus fibi CDm• 

parare non intcrm1ttant. 

~onlam verO pra:m<:ntionatus juftus Joanncs Tor· 

kos medio fupplicis fui expofuiffct, quoci Prztuuiata: Do· 

mmationes Vefirz pritvium c1usdem opus nec adnsque fibi 

com· 

comparaviílCnt , talitel'que pra:attaaa: lntimationis cffe8ua~ 
t10 etiamnum deíidcraretur; Hinc Confilium hoc Lo

cumtenentialc Regium ad eandem lntimauonem, Prreutuia

tas Dominationes Veílras hisce reflcélcndas , ac denuO in

viandas eífe duxit, quatenlls pra:repetitum opus Torkoffia„ 

tlium io certis exempiaribus fibi comparare non intermittant.

Datum ex Conftlio Regio Locumtenentiali Pofonii Die trige

fim! Marrií, Annő Domin1 millefimO feptingentefun8 fexage-

~mö nono celebratő. 

Pra:titulatarurn Domínationum 
Velhaium 

Benevolus 
Ad Offic1a paratilfuni. 

.. K~.~;r. 
/~-..;;/· 



-15-

hogy a megyében 1749-ben még egy gyógyszerész sem müködött. 

[ 2 .~bra~J 
1759. után már a városi fizikus előtt kellett vizsgát tenni a 

gyógyszerészeknek.' [ 8] 

E bizonyítvány alapján a Helytartótanács adta meg az engedélyt 

a gyógyszertár vezetésére. 

Tolna megye köz~gészségügyének jelentős állomása az 1767-

es év. Ekkor jött létre a megye első gyógyszertára Szekszár

don "Fekete Sas" elnevezéssel. A gyógyszerész letelepedését 

a vármegye a " közösség 11 érdekében adómentességgel segi tette. 

1769-ben Mária Terézia rendeletére orvoskarral bővült az 

1635-ben alapított nagyszombati egyetem, mely hatáskörét a 

gyógyszerészetre is kiterjesztette. Gyógyszertárat csak az 

orvoskar előtt vizsgát tett gyógyszerész vezethetott. Mária 

Terézia elrendelte, hogy minden megye alkalmazzon képzett 

orvost. Késobb pedig megyei sebészek és gyógyszerészek alkal

mazását is kötelezővé tette. [ 9 j 

Az 1770-ben kiadott 11Generale Normativum in re sanitatis 11 

hangsályozta, hogy elegendo bába, és minden vármegyében lega

lább egy nyilvános gyógyszertár legyen. Az 1785-ben kiadott 

rendelet megkövetelte a seBészektol, hogy szülészetből is 

tegyenek vizsgát valamelyik egyetem orvoskarán, hogy járta

sak legyenek a bábák munkakörében. [ 6 j 

Az egészségügyi ügyosztály tovább szélesítette az egészség

ügyi igazgatási szervezetet: 1785-ben elrendelte a járási 

kirurgusok /sebészek/ alkalmazását, 1786-b~_aZ_()):'l!Zágos 



2, ábra. Tolna megye felterjesztése az egészségügyi személyzetről 

------------- - -- ------- ---- --- - _________________________ „ ____ ,_„ _________ ----
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főorvosi, 1802-ben az országos szemorvosi, majd 1838-ban az 

országos állatorvosi hivatal létrehozását. Mindezek ellenére 

az egészségügyi helyzet a XVIII. sz. elején szomorú képet 

festett. Mindössze 47 orvos és 19 nyilvános gyógyszertár 

működött az ország területén.[lo] 

Tolna megyében a második gyógyszertár 1787-ben Pakson lé-

tesült "Szentháromság" elnevezéssel, majd l 796-ban Duna-

földváron "Isten anyja" néven létrejött gyógyszertár meg-

nyitásával bővült a gyógyszertárak száma háromra. 

A nagy pestisjárványok és az átvonuló, vagy állandó 

katonaság betegeinek ápolására menedékházak létesitésére 

serkentették az érdekelt megyéket a helytartótanácsi ren-

deletek. Xenedochiumok, magatehetetlen, főleg idős betegek 

el tartására voltak hivatva. [11 J 
A megyeszékhellyé vált Szekszárd /1780/ gyors fejlődése és 

lakosságának növekedése szükségessé tette egy állandó kór-
' 

ház létesítését. Anyagi feltételeit az eladott xenodochium, 

Trnka Vencel orvosprofesszor hagyatéka és a szekszárdi ura-

dalom,adománya teremtette meg. Igy 1801-ben feléült a me-

gye első kórháza.Ferenc kórház néven. A kórház első orvosa 

Dr. Keller Jakab Udalrik /1801-1803/ volt, egyben Tolna me-

gye első főorvosa is Kölesd székhel~yel 500 Ft. fizetéssel. 

Tolna megyei közegészségügyének fejlesztéséért, a szekszárdi 

ispotálynak kórházi intézménnyé való fejlesztéséért páratlan 

tevékenységet ~ejtett ki az 1817-ban megyei főorvossá kine-

vezett Dr. Babits Mihály. /Szekszárd város nagy szülöttjének, 
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Babits Mihály költőnek a dédapja./ Szigorú intézkedéseket 

javasolt a kuruzslás megszüntetésére: 

" az többsZÖl' emli tett lótó-futók, ha a 
Ns. Vármegyének akár mely helységében 
feltalálhatnának, azon helységnek elöl
járói kemény felelet alatt tartoznak 
őket tüstént Szekszárdra, a vármegye 
tömlöcébe vezettetni, hogy annak ide
jén tetteikről számadozhassanak ••• " 
[13] 

Az 1824·. év lényeges változást hozott a megye szemészeti 

betegeinek gyógyításában. Az országos szemorvos Szabó 

János ugyan nem tudta meglátogatni a megyét, de a Győr-

ből számrazó Braun János szemorvos 1824. novemberében hal~-

ségről helységre járva megkezdte a betegek gyógyitását. Mégy 

hónapig itt tevékenykedett, és összesen 69 beteget gyógyí

tott, ezelt közül 16-ot ingyen kezelt. [14] 

A XVIII. században hat alkalommal ütötte f el.ac fejét 

himlőjárvány az országban. A himló el.leni védőol tásl'a több 

rendelkezést adott ki a Helytartótanács, előmozdítására 

"Deputáció" jött létre. Babits felosztotta a megye helységei-t 

a legjobban képzett sebészek között, akik az ingyenkapott 

előfogattal járták be területüket és végezték a himlőoltá-

sokat, amelyet a tiszti főorvos szigorúan ellenőrzött. 

Magyarországon 1831-ben fellépő kolerajárványban töbu 

mint félmillió ember betegedett meg, áldozatainak száma meg

haladta a 250000-et. [17 J 
_T0Lna .. 11tegy~n a betegség elői;zör j_úl,il1fiba!l l~pett fel Pakson 
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és Dunaföldváron. A vármegye megtette a szükséges intézkedé

seket, mégis a járvány 3 hónapi pusztitása alatt 54, helység-

ben kb. 103000 lakos közül több mint 5000-en betegedtek meg. 

Az elhunytak száma meghaladta a 2500 személyt. [18] 

A közegészségügyi személyzettel való ellátottság l8ll-ben 

7 orvos, 10 kirurgus, 3 állatorvos és 4 gyógyszertár volt 

Tolna megyében. [ 19 J 
Igy kb. 18000 lakosra jutott egy orvos, 13000-re egy sebész, 

és mintegy 32000 lakosra egy patika. Ebből az is kitűnik, hogy 

tömegeket érintő egészségügyi ellátásról nem beszélhetünk. 

A kislétszámú egészségügyi személyzet számára óriási f elada-

tot jelentett a közegészségügyi helyzet javitása. A század 

vége felé némi javulás tapasztalható e téren. Ekkor már kb. 

6000 lakosra jutott egy orvos, 14-15000 lakosra egy sebész 

és egy gyógyszertár. [ 20} 

A századfordulóra a gyógyszertárak száma négyszeresére, az 

egészségügyi személyzet száma pedig ötszörösére emelkedett, 

ami jelentős előrelépést jelentett a megye egészségügyében. 

[1 sz. táblázat} 

A reformkor az egészségügyi kultúra nagy fellendülé-

sét hozta magával. Erősen megnőtt a gyógyszertárak száma. 

Az 1848-49-es szabadságharc hatásaként a megoldatlan prob-

lémákra feformtervezetet készitettek, megjelent az első 

magyar gyógyszerészeiiszaklap. A Bach korszak nem ismerte 

el pályának tudmonyáss jellegét, az abszolutizmus ideje a-

lok elérésére orvos-gyógyszerészi egyesületek alakultak. 
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Közegészségügyünk, ezen belül a gyógyszerészet fejlő

dését hosszú időré m~gszabta az 1876. évi ún. Közegészség-

ügyi Törvény. Ez az adott korban igen pozitiv fejlődést 

jelentett; Európában elsőként foglalta egységbe az egészség-

ügy különböző ágait. Kimondta, hogy Magyarországon a köze-

gészségügy állami feladat, a gyógyszertárak közegészségügyi 

intézmények, melyek az állam felügyelete alatt állnak. A 

törvény szabályozta és egységessé tette a gyógyszertárak 

müködését, de gyakorlati végfehajtása nagymértékben egyes 

gyógyszertár-tulajdonosok egyéni áldozatvállalásától és 

hivatástud~tától függött. [ 21 J 
A megye egészségügyének javitását jelentette az egyetlen 

szekszárdi kórház bővítése 1896-ban: most már 350 ágy állt 

a betegek szolgálatára. A szülészet színvonalának emelésére 

bábaképző iskola létesült, mely az egyik dunántúli. központ

jává vált a bábaképzésnek és továbbképzésnek. [ 22 J 
Az I. világháború !illyes nehézségeket hozott mind a 

közegészeégügy, mind a gyógyszerészet terén; Nem volt 

önálló minisztérium, csökkent a népesedés, nőtt a csecsemő-

halandóság, a TBC-s és nemibetegek száma, a kórházi ellátás 

rosszabbodott. 

A szekszárdi kórház is az egyre szaporodó sebesültek 

révén szüknek bizonyult, ezért szükségkórházakat hoztak lét-

re a helyi selyemgyárban, a polgári leányiskolában és a gimná-

ziumban. Az orvosok egy része hadiszolgálatos volt, ezért 

--~nagyszamú önkentes apolóno-kikepzesere-vOTt szlikség. A 

külföldről származó gyógyszerek beszerzése akadoáott. A 
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fellépő malária-járvány próbára tette a közgyógyszerellátás 

egész rendszerét. A gyógyszerhiány egyre fokozódott. [ 2.3 J 
A háború igen nagy örökséget hagyott a Magyar Tanács-

köztársaságra, mely rövid ideje alatt forradalmi intézkedések 

sorozatát hajtotta végre: egészségügyi bizottságokat hozott 

létre az egész ország területén, a kórházakat, gyógyintézeteket 

kiszolgáló üzemeket államositota, ingyenesség tette a gyógy-

kezelést, egységesítette a kórházi ellátást. Létrehozta az 

Országos Fertőtlenitésügyi Tanácsot, rendezte az orvosi fi-

zetéseket, felkarolta a társadalombiztositást kiterjesztve a 

mezőgazdasági munkásságra is. Támogatta az anya- és csecsemő-

védelmet, iskolaorvosi hálózat létesült, üdültetést szerve-

zett, a gyógy- és közfürdőket szocializálta. Rorradalmi vál-

tozásokat hozott a gyógyszerészet területén is: létrejött 

a Gyógyszerészeti főosztály, államositotta a gyógyszeripart, 

árszabást léptetett életbe, korszerüsitette a képzést, ren-

deleteket hozott a hiányok pótlására, üzembiztosokat nevezett 

ki, szakmai felügyeletet hozott létre, a nyilvántartási időt 

szabályozta, szaklapot indított, Főiskola beindítását tervez-

te,.stb. Az ellenforradalom elvetette a haladást szolgáló 

reformokat, és fokozatosan visszavonta az egészségügyi és 

szociális intézkedéseket. [ 24] 

A két világháború közötti időszakban a magas gyógyszer-

árak miatt a lakosság csak jelentős anyagi megterheléssel 

jutott hozzá a gyógyszerekhez. 1927-ben létrejött az Orszá-
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jogosultak gyógyszerellátása terén különböző megkötöttségek 

érvényesültek. Különösen súlyos volt a mezőgazdasági lakos-

ság helyzete, hiszen a társadal.o@biztositástól is el volt 

zárva. Az 192?-ben létrejött országos Közegészségügyi In-

tézet sokat tett hazánk közegészségügyének megjavításáért. 

Gyógyszerészi vonatkozásban bevezette a gyári gyógyszer

készi tmények törzskönyvezését, a gyógyszer- és gyógyszer-

tárvizsgálatokat. Ebben az időszakban jelentősen szaporod-

tak a gyógyszertárak, javult a gyógyszerellátás Tolna me

gyében is. 1910-ben a vármegye területén 28 nyilvános gyógy-

szertár; ezek közül ? reáljogú, 20 személyjogú és 1 fiók-

gyógyszertár szerepel. Dr. Dragits István tisztifőorvos je

lentésében. [25] 

A kisforgalmu falusi ún. törpegyógyszertárakban a gazdasági 

nehézségekbe ütközött a közegészségügyi és szakmai követel-

mények betartása. 

Az 1938. évi tisztifőorvosi vizsgálat már 39 nyilvános és 

9 kézigyógyszertárról tesz emlitést. [26] 

Tolna megye lakosságának egészségügyi ellátásában lényeges 

javulást hozott a községi és "orvosi körök"/körzetek/ lét-

rehozása. Mivel a községi orvos és a körorvos egészségügyi 

tanácsadója és nevelője a müködési területén lakó egyének-

nek, ezért az 5000-nél több lakost számláló "orvosi körök" 

nem felelnek meg a célnak. [ 2? J 
192?-ben a szekszárdi kórház vásárolt egy mentőautót, és 

belépett a Vármegyék és Városok Orszá-gos-Ment5egyeslileté-



-22-

be, Létrehozta Szekszárd határában fevő ún. palánki gazdaságot, 

mely az ország első tanyarendszerü elmebeteg telepe volt., Az 

elmebetegek számának növekedése szükségesség tette a szálkai, 

kakasdi és beaci telepek létrehozását is. 1930-ban felépült 

az új kórházrész, és a Horty Miklósra átkeresztelt kórház ez

zel 800 ágyasra bővült. [2s] 

1929-től a kórházban csak gyógyszerraktár üzemelt. Kezelése a 

belgyógyászati osztály működési körébe tartozott. Gyógyszerészt 

nem alkalmaztak, maisztrális gyógyszereket a városi gyógyszer-

tárakból szerezte be a kórház. Gyógyszerészt csak 1952. után 

foglalkoztattak. Ettől kezdve magisztrális gyógyszerkészi tést 

folytat és megkezdte müködését az intézeti gyógyszertár. [ 29 J 
II. világháború jelentős károkat okozott az egészségügyi 

ellátás, gyógyszerellátás és intézményeinek területén egyaránt, 

Az ország gyógyszerkészletének jelentős része megsemmisült. A 

területére bevonuló csapatok fefoglalták a kórházat. Egyre több 

kórházi orvost vittek el katonai szolgálatra. A polgári bete-

gek csak végső szükség esetén keresték fel az intézetet. Volt 

idő, amikor a városban 12000 sebesültet, beteget ápoltak, és 

számuk a hadszíntér közeledtével egyre nőtt. Ezért a város 

nagy középületeiben ideiglenes szükségkórházak létesültek. 

Kötszer, gyógyszer alig volt, az altatószer elfogyott, seb-

varróanyag híján volt. Az ideiglenes műtőben gyertyafénynél 

végezték a műtéteket. Az orvosok nem ritkán kényszerültek hoz-

zéférhető, olcsó, népi eljárások alkalmazására. A háború utáni 
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zött.A társadalmi összefogás segítette ki a bajból a beteg

ellátás intézményét. Még harcok dúltak, amikor a Defllrecen

ben megalakult Ideiglenes Nemzeti Kormány a Népjóléti Mi

nisztérium hatáskörébe utalta az egészségügyi és szociális 

ellátás újjászervezését. [30] 
Intézkedés történt a gyógyszerellátás biztosításáról: az 

elhagyott gyógyszertárak anyaggészletének birtokba vételéről, 

a széthurcolt készletek összegyüjtéséről. A gyógyszerellá

tó üzemek és gyógyárunagykereskedelem tevékenységének sza

bályozására vontakozó, és a gyógyszerellátás megindítását 

célzó intézkedések után az elhagyott, nem müködő gyógyszer

tárak hatósági kezeléséről tettek intézkedést [31J Ezek az 

intézkedések lehetővé tették, hogy a gyógyszertárak arány

lag rövid idő alatt ismét megkezdhessé~ közegészségügyi 

feladataik ellátását. Az elavult rendelkezések helyett át

fogó új törvény határozta meg a gyógyszerészet feladatait: 

az 1948. XXX.tc. Mely szerint: a gyógyszertárak állami fel

ügyelet alatt álló közegészségügyi intézmények, gyógyszert 

csak gyógyszertárak szolgálhatnak ki. Elrendelte a gyógy-

szertárak rendszeres egészségügyi- igazgatási és szakmai 

ellenorzését. A gyógyszertári tevékenység részletes szabá

lyait a folyamatosan megjelenő végrehajtási utasítások 

határozták meg. 

A társadalombiztosítás széleskörü és gyors kiterjesz-

tése, az egészségügyi kultura növekedése magával hozta a 
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gyógyszerigények rohamos növekedését is. A gyógyszerellátás 

növekvő feladatai megérlelték annak szükségességét, hogy a 

gyógyszerellátás a szocialist~ egészségügy részévé váljon. 

Ezt a célt szolgálta a gyógyszergyárak /1948/, a gyógyáru

nagykereskedelem /1949/, valamint a gyógyszertárak/1950/ 

állami tulajdonba vétele. Az 1950-ben megalakult Egészség-

ügyi Minisztérium lehetővé tette az egységes elvek szerin-

ti irányitást, ezzel kezdetét vette a szocialista egész

ségügy alapjainak lerakása. [32] 

Tárgyalás: 

I. ~ógyszertári hálózat kialakulásának és fejlődésének 

vizsgálata: 

l. A településformák szerepének vizsgálata a 

gyógyszertárak létesitésében, különös 

tekintettel a mezővárosok fejlődésér~ 

Gyógyszertár létesítésének szükségessége szorosan össze-

függ az adott terület gazdasági-, és társadalmi fejlett-

sévégel. A települések számának növekedése, a hllti pia-

cok, a vásárok jogának megszerzése, a ke•eskedelem kia-

lakulása, az orvosok letelepedése a gyógyszertárak lé-

tesitésében döntő szerepet kapott. Ezért lényegesnek tar-

tom ezek részletes elemzését. 

a./ Tolna megye gazdasági és társadalmi 

vi szonYai ______ _ 
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A xv. sz. elején már intenzív földművelést, virágzó ipa

rosodást, a rendkívül élénk kereskedelmet a törökdúlás 

teljesen visszavetette. A falvak lakossága nagyrészt el

menekült, i.gy Tolna vármegye valószinü összes lélekszá

ma 1720 táján Acsády szerint 13500 körül lehetett. [ 40} 

A kormány telepitéspolitikáaa sikerrel járt: a megye 

összes lélekszáma 1770 utáni években meghaladta a 95000-et. 

A XVIII. sz. második felében fejlődésnek indult a földmű

velés minden ága, és lassan megindult a gabona, állat, 

dohány és borkivitel i.s a külföldi. felvevőpi.acok követ

keztében. Tolna megye piachelyei a XVIII. sz. elején ala

kultak ki: 1703-ban Dunaföldvár, Pincehely, Szekszárd és 

Tolna, 1721-ben Bátaszék, 1730-ban Kölesd, 1738-ban Paks 

kapott vásártartási jogot. A megye területén az 1715-ös 

összeirás szerint mindössze 7 iparos, 3 mészárszék és kor

csma szerepel. A XIX. sz. kezdetétől egyre sürübben kaptak 

vásárjogot a Tolna megyei községek. Igy Bonyhád, Hőgyész, 

Miszla, Simontornya és Tevel. A vásárjogok kedvezően hatottak 

a kézművesipar, valamint a kereskedelem f ejlodésére. Az 

1828-évi összeirás szerint 131 kereskedő, 3000 iparos, 200 

mészárszék, 220 kocsma volt a megyében. [41] 

A legjelentékenyebb iparoshelyek Dunaföldvár, Paks, Szek

szárd, Izmény és Gyönk voltak. az 1831-ben megindult Du

nai gőzhajó forgalom fellenditette a kereskedelem fejlő

dését. Megindult a teher- és személyszállítás, amely az 
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1860-as évekig a fejlődés motorja volt. A dunai révek / Duna

földvár, Paks, Tolna/ a kereskedelem kapui voltak. Közülük 

néhányhoz regionális jelentőségű utak vezettek. L 3. ábra) 

A legnagyobb kereskedelmi központtá Paks, Bonyhád, Dunaföl.d-

vár, Szekszárd, Hőgyész és Simontornya alakultak. A XIX~ sz. 

közepén a vármegye települései közül a legnagyobbak: Dunaföld

vár 11829, Szekszárd 10712, Paks 8294 laltossal ( 42 J 
A későbbiek folyamán e három város településtipusának fejlődé-

se modellül szolgálhat a gyógyszertári hálózat kialakulásának 

tör·ténelmi vizsgálatához. Tolna megye társadalmi szerkezetében 

is jelentős változásokat figyelhetünk meg, ami visszavezethe-

tő a gazdasági szerkezet átalakulására. Tolna megye területén 

nagy kiterjedésü egyházi birtokok voltak a Kapos völgyében 

/ ábrahámi cisztercita apátság/ és a Sárköz legnagyobb részén 

/szekszárdi, bátai bencés-, valamint a cikádori cisztercita 

apátságoké/. A törökdúlás után a világi birtokosok miután iga-

zolták jogukat, visszakapták birtokaikat. A gazdátlan birto-

kokat a császári generálisoknak adta el a királyi donáció. 

Az általuk betelepitett nemzetiségek a társadalmi szerkezet 

polarizálódását is magukkal hozták. A kialakuló piacok, a 

fellendülő kereskedelem csak fokozta ezt a polarizációt. Az 

abszolutizmus magával hozta a megyei bürokrácia fejlődését is. 

A megyegyülések, a megyei törvényszék szerepének kibővülése 

eredményezte a megyeszékhely /Tolna, Kölesd, majd 1779-től 

Szekszárd/ mezővárosi fejlődését, ezzel párhuzamosan a híva-
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Mindezekből megállapitható, hogy a megye gazdasági és 

társadalmi életében bekövetkezett változások kedvező hatásúak 

voltak a mezővárosok fejlődésére. 

b./ A mezővárosok fejlődésének szerepe a gyógy

szertárak létesitésé~ 

Hazánkban a XVII. sz.-ban a ki.rályi városok voltak az ipar és 

a piac központjai. Ezek olyan kiváltságokkal rendelkeztek, a-

melyek önálló gazdálkodást tettek lehetővé. Ezért a XVIII. 

századig gyógyszertár szinte csak szabad királyi városokban 

létesült. Tolna megyében a vizsgált korszakban szabad királyi 

város nem volt. Igy a megyében a gyógyszertári hálózat kiala-

kulásához a mezővárosok fejlődése adta a gazdasági alapot. 

Tolna megye mezővárosainak fejlődésében jelentős különbségek 

mutatkoztak. A déli- és északi részek városai a török hódi-

tással egy csapásra a falvak szintjére zuhantak vissza, a Du-

na- vonal városainak fejlődése viszont nem futott zátonyra a 

megszállás következtében. [ 431 

A lehanyatlott városok jórásze várak /Ozora, Tamási, Simon-

tornya, Szász, Dombó/ árnyékában helyzekedett el. Életükben 

jelentős szerepet kapott egy gazdaságon kivüli faktor; vagy 

úgy, hogy a mezővárosi ipar stb. a várnép kiszolgálására 

épült, vagy úgy, hogy a földesúr által kiadott, vagy a ki-

rálytól kieszközölt privilégiumok hatottak kedvezően a város 

fejlődésére. Fejlődésükből nem egyszer hiányzott a természe-
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tes gazdasági alap. A dunamenti városokat az elsődleges gaz

dasági tényezőkhöz való kötöttségük mentette meg az elsorva

dástól. Gazdasági helyzetüket a már szinte monokultúrás sző

lőművelés határozta meg. A szőlőbirtokok nagyméretü koncent

rációja révén kiemelkedett egy piacra termelő, gazdag paraszt

polgári réteg, amely kezében tartotta a városok irányi.tását. 

Szoros kereskedelmi kapcsolatot létesített a hódolt és hódo

latlan vidékkel. A szőlomüvelésben nagy szerepet játszott, 

- és egy, a differenciálódás következtében mélyre süllyedt 

társadalmi réteget foglalkoztatott, - a bérmunka. A mező

városok jogi helyzete a XVIII. sz. közepéig nem volt egysé

ges. Többségük alig különbözött a jobbágyfalvaktól. Az úr

bérrendezés nem tett különbséget mezőváros és úrbéres község 

között. Néhány kötöttség mezővárosonként változott: pl. a 

határukban lévő földeket a birtokos lakosság szabadon adhat

ta, vehette. Az itt lakó kézművesek, kereskedők és földmüve

sek társadalmi helyzete átmeneti jelleget mutatott a szabad 

királyi városok polgárai és a falun élő jol!bágyok társadalmi 

helyzete között. Az 1787-i népszámlálás szerint a megyében 

17 mezőváros, 89 falu és 63 puszta volt. A nemesek száma 

144-0, a lelkészeké 173, tiszttiselők és honoráciorok 27, vá

rosi polgárok és falusi kézmüvesek 10?0, parasztok és ipar

űzők 10636, kisházasok, kertészek és állami szesztermeléssel 

foglalkozók 14889, ezredekből /katonaság/ 45, fuvarosok l. 
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Ezen statisztikai, jogi, gazdasági tények alapján megállapit-

ható, hogy mezővárosok többsége rendelkezett azokkal az adott-

ságokkal és népességszámmal, amely megteremtette a gyógyszer

tárak létesitésének feltételeit• 

2./ A gyógyszerészet megjelenése 

A másfél évszázados török hódoltság, a kuruc-labanc csa-

tározások, következtében Tolna megye virágzó városainak és fal-

vainak nagy része elpusztult. Egész vidékek váltak néptelenekké. 

A lakosságot a puszti tó pestisjárvány két izben i.s megtizedel-

te. [ 45 J 
Ezek az események a gyógyszertári hálózat kialakulását késlelte~-

t<,ék. A lakosság száma csak lassan nőtt, igénye nem haladta túl 

a népi gyógyászat kereteit. 

A német, szerb és horváth betelepitések következtében a megye 

lakossága lassan gyarapodott, városai, falvai fejlődésnek indul-

tak. A betelepitett lakosság kedvezően hatott a közegészségügy 

fejlődésére: betegség esetén hamarabb vették igénybe az orvosi 

segitséget, mint a helybéliek. Az előző pont vizsgálatából meg-

állapithatjuk, hogy az első gyógyszertárak megjelenését a XVIII. 

sz. közepén fejlődésnek indult mezővárosok gazdasági-, társadal.-

mi alapjai tették lehetővé. Az első gyógyszertár 1767-ben léte-

sült Szekszárdon. Egy "Hottus" nevü gyógyszerész kért letele-

pedésre és gyógyszertár alapitásra engedélyt a megyétől. Mivel 

a megyének "gyógyszertár a legnagyobb mértékben szüksége", a 

gyógyszerészt mentesHették a személyi-, és bekvártélyozási 
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terhektől. [ 46] 

Szekszárd első gyóg'JSZertárának alapítási éve az évkönyvekben 

1?56• Ezt az adatot helyesbítenem kell: a levéltári közgyülé

si jegyzőkönyvek adatát, az 1?6?-et kell hitelesnek elfogadni 

az első szekszárdi gyógyszertár alapi tási évének. 

3./ A gyógyszertári_hálózat fejlődésének vizsgálata 

Tolna megye gyógyszertári hálózatának fejlődését létesité-

si év, hely, tulajdonviszony és elnevezés szeri.nti megoszlásba 

mutatom be. [rr. sz. Táblázat] 

A IV. sz. táblázat az abszolút számadatokból számított statisz-

tikai adatokat tartalmazza. Mivel a gyógyszertárak alapítási 

évei nem adnak egyenletes idősort, ezért szükséges volt tíz 

éves megosztással az idősort egyenletessé tenni. [IV.sz. Tábláza1 

A gyógyszertárak számszerü növekedését grafikusan is ábrázoltam 

az alapi tási évek eloszlásában. [ 4. ábra] A gyógyszertárak 

számszerü adatainak időszakos megoszlásaan történő vizsgálata 

az adott időszakban a megyében müködő gyógyszertárak számára 

ad felvilágosítást. Előnye, hogy mig az alapítási évek szerin-

ti hasábdiagramon szaggatott, ezen jól értékelhető, folyamatos 

a fejlődési vonal. [5. ábra] Az adatok számitásánál a vizs

gált korszakot egységnek vettem. Az igy képzett bázisviszony-

számok a fejlődés %-os növekedését mutató statisztikai sort 

adnak. [ 6. ábra J 
A XVIII. sz. második felére Tolna megye rendelkezett olyan gaz-

dasági és társadalmi bázissal, amely megteremtette a lehetőséget 



II. sz. Táblázat 

Tolna megye gyógyszertári hálózatának fejlődése létesitési év, 

hely, tulajdonviszony és eluevezés szerinti megoszlása 

-itlapitási 
év 

1767 
1787 
1796 
1802 
1818 
1820 
1830 
1836 
1836 
1836 
1850 
1861 
1863 
1870 
1878 
1880 
1884 
1885 
1888 
1889 
1890 
1894 
1902 
1907 
1908 
1908 
1912 
1923 
1923 
1923 
1924 
1925 
1928 
1929 
1930 
1930 
1934 
1935 
1943 
1943 

Helye 

Szekszárd I. 
Paks I. 
Dunaföldvár 
Hőgyész 
Simontornya 
Bonyhád I. 
Tolna I. 
Bátaszék 
Tamási 
Gyönk 
Dunaföldvár II. 
~omba 
Szekszárd II. 
Dombóvár I. 
Kölesd 
Ozora 
Felső-Iregh 
Fadd 
Szakcs 
Nagydorog 
Bölcske 
Pincehely 
Tevel 
Paks 
Döbrököz 
Nagymányok 
Decs 
Nagyszékely 
Bonyhád 
Kis-Tengelic 
Dombóvár II. 
Nagykónyi 
Dunaszentgyörgy 
Regöly 
Ujdombóvár 
Báta 
Szekszárd llI 01,; 

Tolna II. 
Mórágy 
Pálfa 

Tulajdonviszonya 

gyökreáljogú 
reáljogú 
reáljogú 

gyökreáljogú 
reáljogú 
reáljogú 

gyökreáljogú 
személy jogú 
személyjogú 
személyjogú 
személyjogú 
személyjogú 
személyjogú 
személyjogú 
személyjogú 
személyjogú 
személyjogú 
személyjogú 
személyjogú 
személyjogú 
személyjogú 
személyjogú 
személyjogú 
személyjogú 
személyjogú 
személyjogú 
személyjogú 
személyjogú 
személyjogú 
személyjogú 
személyjogú 
személyjogú 
személyjogú 
személyjogú 
személyjogú 
személyjogú 
személyjogú 
személyjogú 
személyjogú 
személyjogú 

Elnevezése 

Fekete sas 
Szentháromság 
Isten anyja 
Szentháromság 
Szentlélek 
Arany sas 
Szentháromság 
Szentháromság 
Szent József 
Megváltó 
Szentháromság 
Isteni gondviselés 
I. Béla király 
Magyar korona 
Isteni gondviselés 
Szent István 
Isteni gondviselés 
Szentháromság 
Vöröskereszt 
István király 
Szentlélek 
Gondviselés 
Őrangyal 
őrangyal 
jll$1Öal 
Megváltó 
Magyar Korona 
Remény 
Jézus szíve 
Őrangyal 
Őrangyal 
Szent István 
Magyar korona 
Szent Margit 
Segítő Mária 
Szent Mihály arkangyal 
Szent Bernát 
Szüz Mária 
Megváltó 
Gróf Apponyi 
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további gyógyszertárak létrejöttéhez. Az első gyógyszertár 

megalakulásától /1767/ 20 évnek kellett eltelni, mig 1787-

ben Paks mezővárosában felállitották a megye második gyógy-

szertárát "Szentháromság" elnevezéssel. A gyógyszertárháló-

zat fejlődése - ha lassan is -, de megindult. A jelentősebb 

mezővárosokban sorra alakultak meg a gyógyszertárak. 1796-

ban Dunaföldváron "Isten anyja" néven állitottak fel gyógy-

szertárat. A gyógyszertárhálózat fejlődésének előrehaladtá-

val egyre inkább lerövidült az egymást követő gyógyszertá

rak felállitása közötti időszak. [II. sz. Táblázat] 

a./ A gyógyszertári hálózat területi elosz

lása 

A gyógyszertári hálózat területi eloszlásának vizsgálatakor 

döntő jelentőségűnek látszik az adott terület földrajzi adot\ö-

ságain túl, településfejlődési viszonyainak vizsgálata. A te-

lepülés fejlődésének meghatározó tényezői a létrejöttét befo-

lyásoló földrajzi-, gazdasági- és társadalmi adottságok. A 

gyógyszertárak fejlődésének egyik legalapvetőbb tényezoje az 

adott település fejlettségének szintje. 

A XVIII-XIX. századi Tolna megye térképeit tanulmányozva meg-

állapitottam, hogy a megye nyugati- és keleti részén a tele

pülések ritkább eloszlásúak, mint a középső részén. [7. ábra] 

Ennek oka keleten a Duna árterülete volt. Mégis ezen ~ rész ,r 

mezővárosái- a dunai kikötők, átkelőhelyek áruforgalma Yévén-

biztosították a gazdasági alapot az első gyógyszertárak létre-
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7. ábra. Tolna megye településeinek sürüsége 1793-ban. 
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jöttéhez. A megye nyugati részén húzódó várak gátolták az ott 

lévő mezővárosok fejlődését. A XVIII. sz. elején alakult ki az 

a települési és nemzetiségi- néprajzi kép, melyet ma is látha

tunk Tolna megyében. L 47 J 
1840 körül a megye gyógyszertári hálózatának eloszlása egye-

netlen. Legkedvezőbb ellátása a simontornyai járásnak volt. 

Területén három gyógyszertár müködött: a hőgyészi, a simon-

tornyai és a gyönki gyógyszertárak. Itt 10898 lakosra jutott 

egy gyógyszertár. A dunaföldvári járásban, ahol öt gyógyszer-

tár müködött, / a bátaszéki, a dunaföldvári, a paksi, a szek-

szárdi és a tolnai gyógyszertárak/ átlag 1482.3 főre jutott 

egy-egy. A dombóvári járásban / tamási gyógyszertár/, ahol 

egy gyógyszertár volt, ez a szám nagyon kedvezőtlen, 35862. 

Az úthálózat bővülése, a vasát megjelenése a XIX. sz. köze-

pén, a kereskedelmi- és ipari centrumok kialakulása a tele-

pülés-sürüséget kedvezően befolyásolták. A két világháború 

között az iparosodó körzetek népsűrűsége emelkedett meg. Igy 

a gyógyszertárhálózat továbbfejlődése is az egyenletes el

oszlás felé haladt. [ 8. ábra J 

b./ A gyógyszertári hálózat fejlődésének szaka

szai 

A feltárt adatok és a készített ábrák tanulmányozásakor [ 4,5, 

-,-~,----·--Oesz.-ábrák)----a----gy óg;y szert"árhái-ózat-f"Sjlőtlésében ··három külön-



------------------~-------------

0 0 

A GYÓGYSZERTÁRAK HALOZA = 

TÁNAK 
00 ' 

TERULET ~ ElOSZLA = 
0 

SA TOLNA MEGYE BEN. 

IREGSZEMCSE • 

TENGELIC 
AGYKÓNYi 

~ 
SZAKÁLY KO ESD • DuN\szE 
jÖGYESZ 

FADD -e 
KAPOS N 

z 0"18~ ~ 
,....,..,.;...'iifiíi'~~~ -~ 

Suronyo 
------------ ----------------

b 
dl 
~ 
W» 
·= 
~ 

r 
W» 
0 

"'O 
00 

1 

1 

j 

ii 
1 

!1 

" ; 



! 
1: 

r 

0 
íC 

0 
r 

0 

"" LL 
> 

'>i.....w 

-
<J' 

. "' r-
Q 

< 
<i 

e 
Ll 

S' 

e 
e 
e 

e 
e 

"" 



{~ 

0 
.;Odf» 
((fl 

>r= 
...... ' u 
·.·~ 

.. • .. to 
····~ 

>r= 
··. "'=""' 

N 
«!'» 
0 
CJ) 
w 
~ 

«!'» 
0 
~ 

~ 
:o 
0 
= 

(])I 
~ 
Oi> 
(]) 

E 
0 
b 

==2 

0 
~ 

·---------------------------------

0 
~· 

\ 

0 

> 
•i...l.J 

0 

01 

C) 

0 

0 

"' 
""' 

0 
0 

"" -



.-- -- --

50 ALAPÍTAS~ ÉV"Í':ZEDE!< ' ,_-__ ..,_e_~ 



-33-

bözó f ejlodési szakaszt különbögtettem meg: 

A legnagyobb és le~fejlettebb mezővárosokban megjelent a gyógy-

szerészet egy-egy gyógyszertár felálli tásával: 

1767-ben Szekszárdon, 

1787-ben Pakson, 

1796-ban Dunaföldváron, 

• • • • • • • • . ............ . [n. sz • Táblázat] 

A gyógyszertárak felállitása között még nagy az intervallum: 

20, 9 év. Ebben a szakaszban 33. év alatt 3 gyógyszertár léte-

sült. 

Ebben a szakaszban sorra jelentek! meg a gyógyszertárak a me-

gye gazdaságilag fejlettebb mezővárosaiban. Dunaföldváron és 

Szekszárdon létrejött a második gyógyszertár. A görbe hullám-

zása időszakos serkendó, illetve gátló hatásokra utal e sza-

kaszban. Az 1830-1840 között emelkedő görbeszakasz a reformkor 

pozitiv hatását jelzi, ami a gyógyszertárak számszerü növeke-

désében is tükröződik. Az 1850-1860 közötti stagnáló szakasz 

a szabadságharc utáni önkényuralom hatását jelzi. 

-,'....,---------------------- ----
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Ebben a szakaszban alakult ki a gyógyszertári hálózat negyede: 

69 év alatt 11 gyógyszertár létesült. 

III. szakasz: /1871-1950/ a fejlődés szakasza: ------------------------·--------------------

A kiegyezést követő kedvezőbb gazdasági- és politikai viszo-

nyok következtében a kisebb helységekben is megnyil t a lehe-

tőség a gyógyszertárak felállítására, és azok fenntartására. 

Ekkor alakult ki a hálózat közel háromnegyede: 79 év alatt 

26 gyógyszertár létesült. 

Az I. világháború idején stagnáló fejlődés ismét emelkedik, 

mig a II. világháborút előkészitő gazdasági-politikai hely-

zet vissza nem veti. 

e./ Tolna megye gyógy~zertári hálózatának össze

.hasonli tó vizsgálata Baranya- és Bács-Kis

kun megyék gyógyszertári hálózatának ada

.tai val 

Hogy a gyógyszertári hálózat fejlődését reálisan, ál taláno-

sithatóan értékelhessem, másik két megye gyógyszertári háló

zatának fejlődésével vetettem össze adataimat. [III. sz. Táb

lázat, 32-38 J 
Választásom azért esett e két szomszédos megyére, mert mind-

kettő hódoltsági terület volt, és fejlődésük szintén a XVIII. 

században indult meg. A vizsgálat alapjául a mai megyék köz-

··iig~zgatási--t~riH.~énekadatai szel-gálnal<::~--Telna--01egye terü-

lete közigazgatásilag egységes volt a tárgyalt korszakban. 

Baranya megye esetén már nem mondható el ugyanez, még kevés-



Táblázat 

om megye gyógyszertári hálózatának fejlődése létesitési év,hely 

);'ala;idonviszony szerinti megoszlás alapján 

Baranya megye Bács-Kiskun megye 

..:2....------------A létes!:_~-~.;.s __ , ----------
helye Tulajdon- helye Tulajdon -helye Tulajdon

::.----~--v-i~s_z.2~-----
67 Szekszárd I. 
7 Paks I. 

'88 
2 
5 
6 DunaföldvárI. 
1 
2 Hőgyész 
5 
8 

l.7 
18 Simontornya 
19 
20 Bonyhád I. 

821 
830 Tolna I • 

. ··• 832 
~1833 
iJ.834. 

~~1,;~835 
·'<J.8'.36 Bátaszék 
., Tamási 

i'ii838 
Gyönk 

.;•,1843 Baja II. 
1847 

,,·. __ ," __ _ 

-''1848 

polgári 
polgári 

polgári 

polgári 

polgári 

polgári 

polgári 

polgári 
polgári 
polgári 

polgári 

'"' }850 Dunaföldvár II.pdgári 
,, ..••. 1852 
'/.1858 

···•f 1860 >1861 Zomba polgári 
1862 
1863.Szekszárd II. polgári 

. 1869 
.... ;.~870 Dombóvár I. pole:ári 
. 1872. -
·• >1873 

Kölesd polgári 

viszo~.-----~v~i~s~z~on~~Y=-a 

Pécs II 
Pécs II. 
Pécs III. 
Mohács I. 

polgári 
polgári 
polgári 
polgári 

Siklós I. polgári 
Szigetvár I. " 

Pécsvárad polgári 

Németboly polgári 
Sellye polgári 

Mohács II.polgári 

Mágocs polgári 

Pécs IV. polgári 

Siklós II. polgári 
Villány polgári 

Barangaazentlorinc 
polgári 

Baja I. 
Kalocsa I. 

polgári 
uradalmi 

Kunszentmiklós I. polgári 

Kiskunhalas I. polgári 

Kiskunfélegyháza I. 11 

Kecskemét II. polgári 

Kiskőrös I. 
Dunavecse 
Izsák I. 

Bácsalmás I. 

pol5"ári 
polgári 
polgári 
polgári 

Baja II polgári 
Jánoshalma r. polgári 
Kecskemét III. polgári 
Szabadszállás !.polgári 

Dunapataj 
Kiskunmajsa I. 

Solt 
Baja III • 
Tiszakécske I. 

Hajós 

polgári 
polgári 

polgári 
polgári 
polgári 

polgári 



sz. Táblázat /folytatás/ 

rolll megye gyógyszertári. hálózatának fejlődése létesitési év, hely 

tulajdonviszony szerinti megoszlás alapján 

......-----------·-
Baranya megye Bács-Kiskun megye 

A lé tesi tés ""----·---· 
helye tulajdon

viszonya 
helye tulajdon- helye tulajdon-

polgári 

884 Felső-Iregh " 
885 Fadd polgári 

86 

;i('\J, 

,·~l?88 Szakcs 
tft':~889 Nagydorog 
i·~;),§1891> Bölcske 
:,ql891 
·,•';1892 
,<,",O. 

fü'.1993 

polgári 
polgári 
polgári 

lS94 Pincehely polgári 

'1896 

' 1897 
t./; 1900 
' 1901 

....•. ·.··. 1902. 'l'evel 
' .V.1903 
' 1904 

polgári 

.,:,\:.,.><· • 

.. . l.9o7 Paks polgári 

11908 Nagymányok polgári 
\; . Döbrököz polgári 

1911 

viszonya 

Sásd polgári 
Vajszló polgári 

' SzigetvárII.polgári 
Szászvár polgári 
Dunaszekcső polgári 
Püspöknádasd " 
Mecsekszabolcs " 

Pécs v. polgári. 

Gyöngyösmellék " 

Vörösmart 

Pécs VI. 
Véménd 
Beremend 

Ko111ló 
Mohács III 
Pécs VII. 

polgári 

polgári 
polgári 
polgári 

polgári 
polgári 
polgári 

Harkányfürdő 
Magyarmecske 

lt 

lt 

Pécs VIII. polgári 

, _____ yiszonya 

Kiskunfélegyháza II. polgári 

Baja IV. 
Mélykút I. 
Soltvadkert I. 
Sükösd 

polgári 
polgári 
polgári 
polgári 

Vaskút 
Fülöpszállás 
Kecske111ét IV. 
Kiskunhalas II 

polgári 
polgári 
polgári 
polgári 

Lajosmizse I. 
Kecel I. 
Bácsbokod 
Alpár 
Fajsz 
Roktő I. 
Katymár 
Tass 

polgári 
polgári 
polgári 
polgári 
polgári 
polgári 
polgári 
polgári 
polgári 
polgári 

Harta 
Kerekegyháza 
Kiskunfélegyháza III.polgári 

Kalocsa II. 
Uszod 

polgári 
polgári 
polgári 
polgári 

Gara 
Csávoly 
Foktő II. polgári 

Madaras 
Baja v. 
Kecskemét v. 
KiskunfélegyházaIV. 

. Kiskunllalas III. 
Apostag 
Kecske111ét VI. 

Kecskemét VII. 

polgári 
polgári 
polgári 
polgári 
polgári 
polgári 
polgári 

polgári 



'.sz. Táblázat /folytatás/ 

'
0

1D JDegye gyógyszertári hálózatának fejlődése létesitési év, hely 

iajdonviszony szerinti. megoszlás alapján 

·------·----------s...;..;.--------------
Baranya megye Bács-Kiskun megy• Tolna megye 

2:-------------~A:-11;1;étt;;es;;:i!'..tr.é;;sr-·---------------

tulajdon- helye tulajdon- hel.ye tulajdon-
yi szo!!ll§.__ _ ___ ,._v._i._s_zo""n"'y"'a'"--..,,..,-..,..--- viszonya 

~-------· Kiskunmajsa II.polgári 
polgári 

4. BácsalmásII .polgári. 

5 
6 
2 
) Nagyszékely polgári 

Bonyhád polgári 
Kistengeli.c polgári 

'.~24 Dombóvár II .polgári 
$25 Nagykónyi. polgári 

',,:_/3/:\ 

~i,i92s Dun asz en t gyö r gy fi 

< ;1929 Regöly polgári 

;J930 Ujdombóvár polgári 

i 1931 · 
•, l,932. 

1933 

Báta 

.·. J934 Szekszárd III " 

i 1935. Tó ln a 

· 0 1937 
rl941 
1942 

II polgári 

polgári 
polgári 

Pécs IX. polgári 
Szabad
szentkirály 11 

lljpetre polgári 
Siklós III. 11 

Pécs x. polgári 

Majs polgári 
Pécs XI. polgári 
Mohács IV.polgári 

Pécs XII. polgári 
Pécs XIII.polgári 
Pécs XIV. polgári 
Drá~af ok polgári 
Bükkösd polgári 
Hird polgári 
Mecsekalja " 
Himesháza polgári 

Hercegszántó polgári 
Kecskemét VIII.poigári 
Kiskunhalas IV.polgári 
Bácsalmás II polgári 
Bátya polgári 
Kiskörős II. polgári 
Kiskunfélegy-
háza v. polgári 
Tiszakécske polgári 
Szalkszentmárton fi 

Kecskemét IX. polgári 
Izsák II. polgári 
JánoshalmaII. polgári 
Jászszentlászló fi 

Kiskunhalas v. polgári 
Szabadszállás II. fi 

Kunbaja 
Mélykút II 
Nagybaracska 
Csngőd 
Orgovány 
Szank 
Kecskemét x. 
Kecskemét XI. 
Szakmár 
Tompa 
Lajosmi.zse 

polgári. 
polgári 
polgári 
polgári 
polgári. 
polgári 
polgári 
polgári 
polgári 
polgári 
polgári 

Kecel II. polgári 
Kunszentmiklós II. 11 

Laki telek polgári 
Borota polgári 
Kelebia polgári 
Miske polgári 
Kiskunfélegyháza 11 

Dávod polgári 

Szederkén.y __ 11_ __ ........... . 

Mozsgó 
Görcsöny 
Egerág 

polgári 
polgári 
polgári 

Rém 
Bugac 

polgári 
polgári 



Táblázat /folytatás/ 

megye gyógyszertári hálózatának fejlődése létesítési év, 
hely és tulajdonviszony szerinti megoszlás alapján 

megye 

helye tulajdoii
viszon a 

Baranya megye 

A létesítés 
helye-- tulajdon

viszonya 
helye 

Bács-KiskWl megye 

tulajdon
viszonya 

Hetényegyháza polgári 
Kecskemét XII. " 
Tataháza polgáei 
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bé Bács-Kiskun megye esetében. A trianoni békeszerzodés utáni 

megyerendezések következtében alakult ki~ a mai megyahatár. A 

korabeli Baranya megye déli része ma Jugászlávia területe. 

Bács-Kiskun megye mai területe Pest-Pilis-Solt-Kiskun várme-

gyébol és a szomszédos megyékbol területek átcsatolásával ala-

kult ki. !gy a mintegy önkényesen kihasított földrajzi terület 

adatai a reálisabb értékelést segítik elő. [9,10ábrák1 

A három megye adatait összevetve [III-IV. táblázat J megálla

pi tható, hogy gyógyszertári hálózatuk fejlodésének vannak közös, 

és eltérő vonásai. Ennek okát az egyes megyék gazdasági-, poli-

tikai- és társadalmi fejlődésének különbözősége adja. Közös 

vonásuk az azonos történelmi múlt: mindhárom megye hódoltsági 

terület volt. Fejlodésük a XVIII. században indult meg• 'rolna 

megye a legexponáltabb ütköző pont volt a három megye közül. 

A török, kuruc-labanc, osztrák hadak csatározásai, a Rákóczi 

szabadságharc eseményei területén zajlottak, és gazdasági 

fejlődését nagyban visszavetették. Ez az oka annak, hogy a 

gyógyszertárhálózat fejlődése először Baranyában, utána Bács-

Kiskunban, és utoljára Tolna megyében indult meg. Lényeges el-

tárás tapasztalható az alföldi- és dunántúli mezővárosok kiala-

kulása között. Az alföldi mezővárosok fejlődése a nagyállattar-

táshoz és marhakereskedelemhez kapcsolódott. Bár az alföld 

mezővárosai korábban is jelentős népességgel rendelkeztek, lé-

nyegében a környező falvak pusztulása következtében duzzadtak 

fel. Lakosságuk a mezővárosokban keresett menedéket, a falu 
,.,.,----------------------------------------------- -
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Táblázat 

fejlődésének statisztikai adatai időszakos 

megoszlásban 

-Tolna megye Baranya megye Bács-Kiskun megye 
A gyógyszertárak ------

:J:dószak száma összes növeke- száma összes növelte- száma összes növeke-
dés %-os dés %-os dés %-os 

1 1 2,5 1 1,8 1 1,0 

l 2,5 1 l,e 1 l,O 

1 2 5,0 1 l,8 l 2 2,2 

1 3 7,0 2 3 5,6 .1 3 3,1 

l 4 10,0 3 6 11,3 l 4 4,1 

1-1820-ig 2 6 15,0 6 11,3 2 6 6,2 

.• 1•1830-ig 1 7 17,5 6 11,3 l 7 7,2 

i,1-1840-i g 3 10 25,0 2 8 15,0 4 11 11,4 

1 11 27,5 2 :a.o 18,8 4 15 15,6 

11 27,5 l 11 20,7 2 17 17,7 

3 14 35,0 l 12 22,6 2 19 19,7 

2 16 li-0,0 3 15 28,3 3 22 22,9 

5 21 52,5 8 23 43,3 10 32 33,3 
1 22 55,0 5 28 52,8 13 45 46,8 

\\ . l-191'.0-i g 4 26 65,0 5 33 62,2 8 53 55,2 

';7~11-1920-i g 1 27 67,5 33 62,2 11 64 66,6 

2.~~21-1930-ig 9 36 90,0 8 41 77,5 20 84 87,5 
>1931-1940-i g 2 38 95,0 7 48 80,5 6 90 93,7 

{.:~~1-19){.:ig 2 li-0 100,0 5 53 100,0 6 96 100,0 
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műveletlenül maradt földjeit pedig a mezovárosok határához 

csatolták. [49] 

A Duna-Tisza közén tehát az elnéptelenéaő falvak lakóinak 

mezővárosokba való tömörülése biztosította a gyógyszertárak 

kialakulásának lehetőségét. Tolna megye mezővárosainak fej-

lodését - mint már említettem-, a dunai kikötők, átkelohe-

lyek áruforgalma biztosította elsősorban. A megye nyugati 

részén húzodó várak gátlólag hatottak a mezovárosok fejlődé

sére, igy kellő gazdasági a1ap hiján később alakult ki a 

gyógyszertár alapi tás igénye is ezeken a helyeken. El térés 

mutatkozik a három megyében a gyógyszertárak tulajdonviszo-

nyai területén is. A szerzetesrendek müködésérol Baranya és 

Bácsl!iKiskun megyék esetében találunk adatokat. [ 50 ] 

Bács-Kiskun megyében Kalocsán müködött uradalmi gyógyszer-

tár. [51] 
Tolna megtében csak polgári tulajdonú gyógyszertár létezett. 

A három megye gyógyszertárainak területi eloszlásában szin-

tén eltérés figyelhető meg. Ez szoros összefüggésben áll a 

megyékben kialakult népsürüségi viszonyokkal. [ ll,12 ábrák] 

Bács-Kiskun megye népsürüsége észak felé haladva nő, a déli 

részen egyenetlenebb. 

Baranya megyében pedig a nagyobb ipari centrumok tették le-

hetővé az elso gyógyszertárak kialakulását. A megye nyugati 

részének népsürüsége ritkább. 

1840 körül a dunántáli_Jn~_gy-ék_V_Q_lJ;_ak_axiszoiiyJ.ag sürün la

kottak, a századforduló után 1910-ben már az alföldiek, A 
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két világháború között az iparosodó körzetek népsürüsége emel

A vizsgált korszak végén /1949-ben/ Tolna megye 

népsürüsége /75 fő/km/ Baranya - /79/ és Bács-Kiskun megyéé 

/70/ közé esett. [52 J 
Tolna megyében a pécsi bányavidék elszivó hatása, és a ked-

vezőtlenül fejlődő vasúthálózat miatt nem alakultak ki nagy 

ipari centrumok. Ez a magyarázata annak, hogy Tolna megyében 

egy helységen belül nem volt igény olyan nagyszámú gyógyszer-

tár létrejöttére, mint a másik két megye esetében. Bács-Kis-

kun és Baranya megyékben a kormány ipartelepitő politikája 

következtében a nagyobb centrumok felduzzadó lakossága mag~ 

után vonta a helységen belüli több gyógyszertár kialakulását. 

Mig Tolnában csupán a megyeközpont Szekszárd rendelkezett a 

korszak végére 3 gyógyszertárral, Paks és Dunaföldvár 2-2-vel, 

addig Bács-Kiskun megyében: Kiskunhalas 4, Kiskunfélegyháza 

6, Kecskemét 12, Baranyában: Mohács és Siklós 3-3, Pécs 14 

gyógyszertárral rendelkezett. A gyógyszertárak legegyenlete

sebb elosztását Tolna megyében láthatjuk. [ 8,11,12 ábrák J 
Mindezek magyabázatot adnak a három megye gyógyszertári háló-

zatának időbeni- és nagyságrendbeni különbözőségére. 

A fejlődési görbe I. és II. szakaszában Tolna megye fejlő-

dése szinte egybeesik Baranyáéval. A III. szakaszban Bács-

Kiskun megye fejlődése dinamikusabb. Ez még szembetünőbb ha 

fejlődési szakaszonként tesszük vizsgálat tárgyává az egy év 

alatt létrejött gyógyszertárak számát. Viszonyitási alapul 



GVÓ~VSZERTARij HA~lÓZAT 11 

TERUlETI ElOSZlASA 11 C/o o O 'I 

j:Bt-\CS=fr\. MEGYE BE N. 1!! 
.-~~=._:_---------------~!! 

._ 

SZAKMAR • 

PEST 
LAJOSM~SE megye 

KEREKEGrHAZA , , 
• HETENYEGYHAZA 

SZ:ABADSZÁLLÁS • 
FULÖPSZÁLLÁS 

• IZjÁK 

• . ' 
KECSKEMET 

,, ._ORGOVÁNY 
CSEN GOD • 
KI SKOROS • SOLTVA'..JKERT • KECEL • 

KISKUNMAJSA 

Ki SKUNFÉLEGYHÁz • ei1GAC 

SZANK • 
• KISKUNMAJSA 

Ml SKE · • HAJOS „ 

, BOROTA 
R~M • • 

CSÁVOLY • 

JANO S HALMA • 



GVOGYSZFRTÁRI HALóZAT~~ 
ElOSZlASA BARANYA .i: 

0 1 i 
M EGYE8EN 0 i:, 

~==-..:JL~-==-~~=-=--=:_::____:_:_ __ ~----------- ,, 

SASD • 

To ~ ruo 

KDMLD MEC~\::K
NADA~D • . ' 

PECSVARAD 
HlRD 

VE/vl • 
e HIMESHÁzA 

~ . 
ZAB DSZTKJRALY • SZEDERKÉNY • 

0 

J UGOSZl_B~tA. 



Tolna megye általam mimutatott fejlődési szakaszait vettem. 

[v.sz. Táblázat] 

4. Egyes települések gyógyszertára kialakulá

.sának vizsgálata 

A gyógyszertárak létesitésének kérdését részletesen Szekszáre, 

Paks és Dunaföldvár gyógyszertárai esetében vizsgáltam. A töb-

bi gyógyszertár esetében csak a le~fontosabb és egyedi adato-

kat mutatom be lehetőleg hiteles levéltári okmányok alapján. 

a./ Szekszárd 

Már a rómaiak idején virágzó koloniás település /Alisca/, a-

mely kelet-nyugat Magyarország között exponált ütközőpont volt, 

Koppány hadai, a trónviszályok testvérháborúi, tatár, török, 

kuruc-labanc és osztrák hadak dúlásait viseli magán. A város 

alapjai.t megvető bencés apátságot I. Béla király 1061-ben ala

pította. Virágzó fejlődésének a törökök vetettek véget. 15~1-

ben szandzsák székhely lett. A törökök kiüzése után a város 

elnéptelenedett. Mérey apát töretlen újranépesitési törek-

vése folytán Szekszárd fejlődése megindult. A lélekszám nö-

vekedése nem volt olyan mértékü, amely feszitőerőként a te-

lepülésszerkezetre is kihatott volna. Növelte a laksürüséget, 

mégsem történt meg a beépités határainak számottevő bővítése. 

Ez a tényező a későbbi századok során többször is megismétlő

dött, és a fejlődés fékező ereje volt. [ 53 J 
A földrajzi fekvésből adódó kettőssé-g--j elTemezte a város múlt-



v. sz. Táblázat 

Tolna megye és a szomszédos megyék gyógyszertári hálózatának 

fejlődési szakaszai és az egy évre jútó gyógyszertáralapitá-

sok száma 

Megye __ L-----~---·---·--
Tolna Baranya 1 Bács-Kisk:-" 
- ---·· ------

I. szakasz 

1761-1800 

II. szakasz 

1801-1870 

1---------· 
III. szakasz 

1871-1950 

"' óe:vszertár:é év 

0,12 0,12 
----~--e--- --

0,16 0,13 

--

0,46 0,48 

·--·--------

-

0,12 

0,23 
. 

o, 98 
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ját, és szinte determinálja sorsát. Egész története a félig 

alföldi jellegű "nagyfalu" , félig a dunántúli várakból fej-

lődött városok egybeolvadt jallegzetességeit mutatja. 

Szekszárd kimondottan mezőgazdasági település volt, népessé-

gének 42 %-a mezőgazdaságból élt. Fő jövddelemforrását a 

szőlotermelés adta. Földbirtokviszonyaira a szétaprózottság, 

és a középbirtok túlsúlya jellemző. A hires szőlokultúra és 

bortetmelés több irányban is fékezője volt a város gazdasági 

növekedésének. A társadalmi rangjukat, gazdaságukat a szőlő-

termelésre alapító városi kiváltságosok és polgárság érdekei-

nek nem felelt ~olna meg az ipari munkásság kialakulása. A 

szőlőkultúra a város mezőgazdaságát is erősen monokulturássá 

ítélte. A város társadalmi-, politikai tényezői, gazdasági 

szerekezete kifejezetten gátlójává vált az iparosodásnak. 

Iparát mindössze két kiskapacitású téglagyár, néhány szesz-

főzde és malom, selyembeváltó üzem, és kézműipar jellegü 

nyomda képviselte. E kis kapacitású, szétaprózott iparból 

élt a város lakosságának l'l-18 %-a. A város akkori vezető 

testületeiben funkcionálók egyéni érdekei is úgy kívánták, 

hogy távol tartsá~ az ipart a ~árostól. Többségük ugyanis ki

sebb-nagyobb földterülettel - főleg szőlőterülettel - rendel-

kezett, s szükség volt az itteni olcsó munkaerőre. Az el-

maradottság jellemezte a város kereskedelmét és közlekedé-

sét is. [55] 

Kereskedelmére a napicikkek és élelmiszerellátás biztositá-

--------------------- ----



sa volt a jellemző. Az elaprózottság, szatócs jelleg dominált, 

ezt kiegészítette a házaló és piaci kereskedelem. A munkás

osztály hiánya, a parasztság önellátása nem képezett olyan e

rőt, amely élénk kereskedelmet igényelt volna. Szekszárd 1779-

ben vált megyeszékhellyé. Gazdasági színvonala, struktúrája 

nem segítette elő a város lélekszámának emelkedését: 1910-ben 

14947, 1941-ben pedig 1483 lakosa volt. ~61 

A Duna-menti mezővárosok fejlődését a pécsi bányavidék elszí

vó ereje döntően befolyásolta. Szekszárd 1872-ben kereskedel

me fellenditése érdekébe hajóállomást létesi tett K@selyüsben, 

1869-ben pedig akci.ót indi.tett a vasúthálózatért. 188:3-ban 

kiépült a Sárbogárd-Budapest vasútvonal, amely 1897-ben Báta

székig bővült. 1909-ben elkészült a bátaszék-bajai, 1911-tol 

pedig a bátaszék-pécsi szakasszal bővült a vasúthálózat. T~l

na megye fő közlekedési tengelye a budapest-pécsi vasútvonal 

lett, s igy a megye a nagy ipari fellendülésből ismét kima

radt. Ennek ellensúlyozására Szekszárd a hivatali adminiszt

rációt duzzasztotta fel: a vármegye törvényhatóságának, köz

ponti járásának székhelye, szolgabírói hivatal, törvénysték, 

járásbíróság, királyi közjegyzőség, tanfelügyelőség, állam

építészeti hivatal, pénzügyhatóság, csendőrszárnyparancsnok_ 

ság volt a városban. Selyempete-tenyésztő és górcsöveze inté

zete, állami főgimnáziuma, polgári fiú és leányiskolája, szá

mos egyesülete volt. Itt székelt a selyemtenyésztési felügye

lőség is. A XIX. században létesült városgáza, a római kate

~--.u.J'""""-f_a-l'efJ>rmátua,_az __ eJrangélikus _temploJllok, __ _a.Jllúzeum és a 

vármegye székháza a nevezetesebb épületei. 



Szekszárd város közegészségügyi állapotáról néhány jel-

lemzo adatot mutatok be. Az 1700-as években létesült mene

dékház az elszegényedeté, idős magatehetetlen betegek el-

tartására szolgált. A Ferenc ispotály 1801-ben épült fel. A 

megye első tisztifőorvosa /phisicusa/ dr. Keller Udalrik 

svájci orvos volt. Ö szervezte meg a megyében a chirurgusok 

járásonkénti alkalmazását, azzal, hogy negyedévenként já

rásaikat bejárni, és az egészségügyi helyzetről neki je-

lentést tenni tartoznak. 1802-ben helyettes tisztifőorvosi 

állásra kért kinevezést a megyétől maga mellé, melyre a saját 

jövedelméből 300 Ft-ot ajánlott fel. Ezt az állást Babits 

Mihály dr. is pályázta, de Apponyi Antal főispán Mosetig 

Andrást nevezte ki. A rendek Babits Mihály kérelmét támo-

gatták, mondván, hogy Mosetig András, aki idegen származású, 

magyarul alig tud, s igy a gyógyításban aligha müködhet e-

redményesen. A vitát végül is a Helytartótanács döntötte el, 

de a megye nem hajtotta végre a véleményével ellentétes 

parancsot. Végül a királyi leirat fenyegetésének fejet haj-

tottak. ( 57 J 
Dr. Babits Mihály a szekszárdi ispotály kórházzá való fej-

lesztéséért, és a vármegye közegészségügyéért páratlan ér-

tékü munkát végzett. A simontornyai menházat is ő szervezte 

meg. Megszervezte, és irányította a himlőoltást. A megye 

szakképzett bábákkal való ellátása, a szülészetben uralkodó 

primitív állapotok felszámolása, a szembetegségek leküzdése, 

a gyógyszertárak állandó javitása és a kuruzslás elleni harc 
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alkották munkásságát. 

A kórház 1806-tól a vármegye valamennyi betegének ren-

delkezésére állt. Keller dr. hagyományából, valamint gyüjté-

sekből, adományokból tartotta fenn magát ez a 12 ágyas intéz-

mény. Kiváló tisztifőorvosai irányításával az /Havas Ignác, 

Tormay Károly, Gájásy Lajos, Tanárky Árpád, ~reer István/ 

egyetlen megyei kórház sok nehézséggel küzdött. 

Közegészségügyi szempontból nagy jelentőségű volt a 

járványok elleni védekezés. A megyében 1801-től végezték 

rendszeresen orvosok, sebészek, sőt egyes esetekben jegyzők, 

papok, marhaorvosok / Nagydorog, Kistormás, 'l'engőd/ a himlő-

oltást. A Magyar Királyi Hely~artótanács 1814-ben Mosetig 

Andrásnak az arany érdempénz, Babits Mihálynak, valamint 

Eszterbauer János, Foith Károly, Pantl János chirurgusoknak 

dicsérő dekrétumot adott a himlőoltás során végzett munkájuk 

elsimeréseként. [58] 

1831. július 14-én a vármegye közgyűlése egy álla11dó 

kiküldöttség megalakítását határozta el a kolera elleni vé-

dekezés megszervezésére, irányitására. Dr. Havas Ignác vesz-

tegzárintézkedéseivel nagy erőfeszi.téseket tett a járvány 

megakadályozására. Az 1894. évi tisztifőorvosi j el.entésében 

Dr. Hangel Ignác kedvezőbb egészségjigyi viszonyokról számol 

be: 13 gőzfertőtlenitő gépet szerzett be a megye a ragályos 

betegségek elleni óvintézkedés, s főképpen fertőtlenités cél-

jából. A megyében 4!i' orvostudor, 9 sebész működik; törvényha,;,.,_."'' :o: 



tósági szolgálatban van 6, 1 főorvos, 5 járásorvos, 3 községi 

orvos, 23 körorvos, 1 kórházi főorvos, 2 kórházi alorvos. A 

halottkémlést 22 községben or~os, 97 községben nem orvos ha

lottkém teljesit. Okleveles bába 87, or:trosi körök száma 23. 

Gyógyszertárat önállóan 21 gyógyszerészmester és l gyógysze

résztudor kezel. A gyógyszertárat önállóan nem kezelő gyógy

szerész-mesterek száma 9. [59] 

Természetesen Szekszárd egészségügyi ellátottsága sok-

kal kedvezőbb volt, mint a megye többi helységéé. 1896-ban 

a kórház bővitése 350 ágyra, a bábaképző intézet felállitása, 

1927-ben egy mentőautó szolgálatba állitása, 1930-ban pedig 

az új kórházrész felépülés.ével már 800 ágyas intézmény szol

gálta az egészségügyet. Az 1942-ben felállitott OTI épülete, 

az 1944-ben megszervezett nemibeteg szakrendelés képezte alap

ját a kezdődő rendelőintézeti betegellátásnak. 1848-ban a 

kórházzan csecsemő- és gyermekosztály, 1949-ben orr-, fül-, 

gégészeti osztály létesült a jobb betegellátás bistositásá-

ra. 

Szekszárd első gyógyszertárának felállitási idejét több 

levéltári dokumentám 1767-ben jelöli meg. [60,61] 

A gyógyszertár Szeks.zárd központjában, a Garay tér 14.sz. 

egy Hottus nevü gyógyszerész állította fel. [46] 

Ebből az időszakból a levéltári adatok sajnos igen hiányo

sak, igy müködéséről többet nem sikerült megtudni. Az 

1784-ben készitett gyógyszertárvizsgálati jegyzőkönyvben Dr. 

'+---*~i l er L ts<1t±-fiíi:n'vo-s-a;-tt--J.-ad<!rt#--=-í'éJ.<;---gyo gy sz el't ár vi zs-



gálatáról tesz említést. Ebből az derül ki, hogy 

" az elhunyt szekszárdi patikus özvegyét nem 
kell további költségekkel terhelni, hanem 
az offinina használatát ingyenesen át le
het engedni. t1 

Valószinü ekkor került a következő tulajdonso, a szakmában 

jártas Stankovánszky György birtokába a gyógyszertár. 

[13. ábra] 

1785-ben Herner Gáspár kérvényezte felvételét a gyógyszer-

tárba. Mivel a vármegye részéről semmiféle nehézség ez 

elé nem hárult, utasították Stankovánszky Györgyöt Herner 

Gáspár felvételére. [ 62 J 
A tiszti főorvos még ebben az évben megál lapi totta, hogy t1 a 

gyógyszertár alkalmas gyógyszerekkel el van látva "• [63 J 
A következő okmány arról tudósít, hogy a gyógyszertár tulajdo

nosa 1810-ben Monszky lfános volt. [64] 

1811-ben az egészségügyi személyzet kimutatása szerint Dragits 

Antal. tulajdonában volt a gyógyszertár. [ 65] 

Dr. Babits Mihály tisztifőorvos az 

" igen tisztelt és nemzetes Tibay Mihály 
Ur jelenlétében a hozzá csatlakozott 
igen tisztelt és nemzetes Vigóczky György 
megyei esküdt bíró jelenlétében 823 szep~
tember 13-án gondosan megvizsgálta ••• ", 

és a gyógyszertárat rendben találta. [66] 

1826-tol a gyógyszertár haszonélvezője özv. Dragits Antalné, 

kezelője pedig Szokoly Ignác, aki a gyógyszertárat alku sze-



13. ábra. Ti.-zti Főorvosi vélemény Stankovánszky Gy(iogy 

patikájáról 1784-ből 
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rom esztendő alatt nem fizetné ki., esztendőnként 12000 forint 

árendát kell fizetnie. Mivel ennek a kötelezettségnek Szokoly 

Ignác nem tett eleget, néhai Dragits Antal özvegye, Speltin 

Apollónia beperelte, és részeges, rendetlen életmódja miatt 

kérte a gyógyszertárból való elmozdítását. [67] 

Pantl János seborvos pedig a Nemes Vármegyéhez fordult 

panaszával, miszerint : 

"Szokoly Ignácz volt Patikáriusnak orvosi 
praescripcióját Babits Mihály Phisicus Urnak 
által adta, a miatt őtet panaszlott Szokoly 
Ignácz más alkalmatossággal ugyan a Patiká
ban megtámadván, és össze motskolván meg
verni akarta. " [ 68] 

E mi.att a Vármegye a Büntető Törvényszék elé rendel te, és 

"mindennemü orvoslástul 11 eltiltotta. [ 69 J 
Dragicsnét pedig utasították alkalmas Diplomatikus Previsor 

alkalmazására 1827. február 28-ig. S mivel ilyet nem kapott, 

a gyógyszertárat Kramolin Antal bonyhádi Patikárius Urral in-

ventáltatták. Dragicsnénak a gyógyszertár bezáratás fenyitéke 

alatt újra megparancsolták, hogy 15 napon belül Diplomatikus 

Provisort szerezzen. Február 24-én Tomber Ignác lett a provisor, 

[70 l 
Szokoly Ignácz pedig a Büntető 'rörvényszék sem jelent meg, 

hanem elhagyta a megyét. [71] 
Az özvegy kapcsolata azonban a segéddel sem volt felhő12eh. 

Nemes Farkas József özv. Dragicsné által tett 11megbecste-

lenités és legazoltatása miatt tett panaszt Visolyi János Fő 

---'S~9J,_ga Birónál. [ '72 J------- _ 
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1827• március 5-én a gyógyszertárat Rüszám József vette meg 

25000 forintért, és birtokolta 1844-ig. [ 7~ J 
Egy 1843-as irat szerint viszont 10000 Ft-ért vette, és adós

sága reá 7267 frt llO xr. [ ?4] 

Rübszám József a vármegyét6l más megyebéli phisicus kirende-

lését kérte gyógyszertára megtekintésére, mert"Babits Mihály 

F6 Orvos az ő patikáját mindenhol gyalázza "• pe~ig 6 jó or-

vosi szereket tart. [75] 

A foszolgabiró panaszának nem adott helyt: gyógyszertárának 

jó karban tartására, a F6 Orvos Ur, mint eloljárója iránti 

tiszteletre és engedelmességre intette, és arra kötelezte, 

hogy 

"Bohm Károly nevü legényét - az Orvosságok 
készi tésében tapasztalt "rendeilenségei 11 

miatt - patikájából azonnal elmozdi tsa • 11 

[ 76] 

1844. XI. 5-én Borovszky Károly vette meg a gyógyszer

tárat és birtokolta 1851-ig. [ 77, 78] 

1853-tól tulajdon jogon Engerer Frigyes brassói születésü 

okleveles gyógyszerész a gyógyszertár tulajdonosa. Iskoláit 

Erdélyben végezte 1803-ban, majd 1827-ben Bécsben szerzett 

diplomát. A gyógyszertárat 1865-ig vezette. [61 J 
1865-1869-ig tulajdonosa és haszonélvez6je özv. Engerer Fri-

gyesné lett. Fia, Dr. Engerer Frigyes, - aki Zomborban szü-

letett, 1862-ben Bécsben doktorált, - apja halála után a 

gyógyszertár gondoka lett. 1869. XI. l-én Sztanreczky Lász-

ló vette meg ;;,~--i?6-7:1-:13:án-r~áij;gon-feiái1it-~tt;-1853-
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104462. H.T. számmal megerősített gyógyszertárt. [79,8~1 

l879-ben Sztanreczky László fia, mint nagykorú örökös lett 

a tulajdonos. 1879. augusztus l-től Szondy István okleve

les gyógyszerész vette bérbe. Diplomáját 1878-ban Bécsben 

szerezte. [ 81] 

1891-ben megvette a gyógyszertárat, mely 1918-ig volt a 

tulajdonában. [82] 

Szondy István 1891-1918-ig volt igazgatója a Magyarországi 

Gyógyszerész Egylet Tolna és Baranya vidéki járásámak. Tag

ja volt a Tolna megyei orvos-gyógyszerész egyletnek, mely

nek 1911. IX. 19-én történt feloszlatása után átvette az 

egyleti vagyon l/p-od részét kitevő 313 kor, 41 fillért. 

Ez az összeg a magyarországi Gyógyszerészek Nyugdijintéze

tét illette meg a közgyülés határozata alapján. [ 83] 

1918-ban a gyógyszertárat Pacek Jenő vette meg 200000 

koronáért. Bérlője Rónai Dezső lett, majd 1921-ben Kont

sist Elemér uzdi földbirtokos, szekszárdi lakos vette meg 

1350000 koronáért a házzal együtt. /Három évvel ezelőtt 

még 200000 az ára !/ [84J 

Tőle 1923. június 29-én kelt qdásvételi szerződés alapján 

Ulrich József okleveles gyógyszerész vette meg, és a továb

biakban személyesen kezelte. 1874. december 16-án született 

Budapesten, az egyet~met 1899. aug. 25-én végezte el. Dip

lomáját Trencsén vármegye alispánja látta el 1913. július 

15-én gyógyszertár önálló kezelhetési záradékkal. [ 85~ 
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Ulrich József 1943-ig volt a tulajdonosa. 1943-1945-ig Po

lonyi Tibor a gyógyszertár bérlője. 1943-49.V.15-ig a gyógy-

szertár haszonélvezője Ulrich Józsefné, felelős vezetője 

Pfeiffer István gyógyszerész. [ 86] 

" I. Béla király" gyógyszer

tár 

Szekszárd második gyógyszertárát " I. Béla ki.rály" né-

ven Brassay Mihály álli totta fel 1863-ban a Széchenyi u. 

30. sz. házban a főutcán, biztos, száraz épületben. Az er-

délyi születésü patikus oklevelét 1860-ban Pesten nyerte 

el, majd 1862-8/12 81719. H.T.sz. alatt nyert személyjog

gal nyi tett gyógyszertárat Szekszárdon. [ 87] 

A központi járás orvosának vizsgálata alapján: 

" a czélszerüen berendezett gyógyszertár 
bútorzata, edényei teljesen minden ki
vánatnak kielégítők ••• A megvizsgált 
gyógyszertár közhire igen elterjedt. 
Mit részint a gyóg1szerész müveltsége 
és fenti kiszolgáltatása, részint gyógy~;, 
sz!lrtárának kitünő rendje mintakép lőn." 

L88] 

Gyógyszertárát 1871. augusztus 20-án bekövetkezett haláláig 

vezette. Ezt követően özv. Brassay Mihályné lett a haszon-

élvező 1874-ig. 1875-1879-ig Unger Domokos a tulajdohos gyógy-

szerész, aki előző tulajdonosától megvette, és személyjogon 

12532. :875. márc. 16.H.T. sz. ehgedéllyel bírta a gyógyszer

tárat. 1872-től Bátori Elek nevével találkozunk egészen 

szer Bátori gyógyszertárnak, máskor pedig Szeghy - féle gyógy

szertárnak van fel tüntetve. [ 82] 
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Valószinü ennek az az oka, hogy a gyógyszerszámlák a kiszol

gáltatást követően csak később kerültek kifizetésre. Ekkor 

már Szeghy Sándor tulajdonában volt a gyógyszertár, amint 

ifj. Szeghy Sándorné birtokában lévő családi okmányok végü:j.

is tisztázták, Szeghy Sándor gyógyszertárat 1893. október 

31-én 32000 frt-ért vette meg Bátori Elektől. [ 89 J 
A minisztérium 1894. márc. 9-én kelt levelével engedélyezte 

a személyes üzleti jog átruházását Szeghy Sándorrra, [90] 
aki Pusztaszentivánon született 1870-ban. Középiskoláit 

Székesfehérvárott, egyetemi tanulmányait a budapesti ·rudo

mányegyetemen végezte, ahol 1893-ban nyert oklevelet. Ugyan

ebben az évben került Szekszárdra, és lett a Báthori-féle 

gyógyszertár tulajdonosa. Szeghy Sándor a lfagyarországi Gyógy

szerész Egylet Tolna vidéki kerületének elnöki tésztjét 1922-

től töltötte be. [90] 

1937.XI.ll-től fia, ifj. Szeghy Sándor vette át a gyógyszer

tár felelős vezetését. A kerület titkári tisztségét 1927-től 

töltötte be. A gyógyszertár rendszeresen szolgáltatott ki 

gyógyszereket a szegénybetegek, az OTI, a selyemgyár és a 

betegsegélyző pénztár betegei részére. A szekszárdi kórház , é 

gyógyszerszükségletének kh. 1/3-ét a helyi két gyógyszertár

ból szerezte be havi vál takozással. 

"Szent Bernát 11 gyógyszertár 

Szekszárd harmadik gyógyszertárának felállitása csak 

----jóvalkésőbb---ti:irl~nt meg.----Bár-1-ét-c;;i-t"ési-·kbrérl-ctek az 1890-
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es évektől sürün voltak, de 1932-ig elutasitották őket. 

Ezekkel a későbbiekben részletesan fogok foglalkozni, 

most csak a gyógyszertár közvetlen felállítása előtti 

eseményeket ismertetem. 

Dr. Dragics Imre tisztifőorvos véleménye szerint: 

sem közegészségi, sem kényelmi szempontok nem indokolják 

az engedélyezést. A meglévő két gyógyszertár a közönség 

szükségletét minden fennakadás nélkül ki tudja elégíteni, 

A lakosság az orvosi igénybevételt, gyógyszerfogyasztást 

a lehető legkisebb mértékre korlátozta a sályos gazdasági 

viszonyok miatt. Ezért nem volna célszerű egy újabb gyógy-

szertár felállitását megengedni. Ennek dacára a belügy-

miniszter az 18?6. évi XIV.t.c. 134. §-a alapján a III. 

önálló gyógyszertár felállitását engedélyezte, és a fel-

állítás jogát a kilenc pályázó közül Zalai János okleve-

les gyógyszerészmester zirci lakos részére adományozta. 

Felállitási helyéül a Széchenyi utcának a Gazai tértől, 

illetőleg a Korzótól a Hirling utcáig terjedő mindkét ol

dalát, továbbá a Béri Balogh Ádám utcának a Széchenyi 

utcától a Vesselényi utcáig terjedő mindkét oldalát jelöl-

te meg. [92:) 

1934. okt. 15-én kelt rendeletével viszont új elhelyezke

dési kört állapítottak meg : Széchenyi u. 54. számú és ez

zel szemben lévő háztól a Hirling Ádám utcáig, és a Béri 

Balogh Ádám utcának a Hirling Ádám utca 20, számú és ezzel 
""--------~---- --------- --- -- -

szembenlévő házig terjedő részt jelölte ki. 19.34. okt. 27-
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én Zalai János jelezte az alispánnak, hogy a Széchenyi u. 

37. sz. házban gyógyszertárát berendezte, kéri. a hatósági 

vizsgálat elrendelését. A gyógyszertár felszereléséről és 

berendezéséről megállapitást nyert, hogy annak felállitá-

sa n,_gy ambicióval és igen jó szakértelemmel történt. 

" A gyógyszertár úgy, mint áll, határo
zottan kiemelkedik és meghal~dja a vá
rosi gyógyszertáraknak átlagos minősé
gi szinvonalát." [93] 

Ezek alapján a gyógyszertár megnyitására az engedélyt a 

bizottság megadta. Zalai János Lakásbérleti szerződést 

kötött a Pirnitzer - ház tulajdonosával 1934. augusztus 

l-től tiz évre szólóan. 

Nagy és költséges át alaki tást kellett végezni. Igy nagyon 

kellemetlenül érintette az új elhelyezkedési kör elren-

delése a belügyminiszter részéről. Ezért Zalai kérvényben 

fordult a vármegyén keresztül a minisztérizmhoz, melyben 

a nagy anyagi befektetést, a lakásbérleti szerződés meg-

kötését, valamint hitelezői bizalmának az újabb rendelkezés 

miatti megingását hozza fel indokaiként. Mindezeket mél-

tányolva kivételesen három évi haladékot kapott a patika 

áthelyezésére. Szeghy Sándor és Ulricz József, a helybé-

li két patika vezetoi 1937. március 8-án érdekeik megvédé-

sát kérik az Alispántól, mert az új gyógyszertár f elállitá-

sa forgalmukat jelentősen megcsappantotta, ezért a sürgős 

áthelyezését kérik. A gyógyszertárat 1937. október végéig 
~-------------------------------------------
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a Széchen1i u. 54. sz. hától a Béry Balogh Ádám u. 20-ig 

terjedő szakaszra kéne áthelyezni. Dr. Fürdős Dezső m. 

kir. tisztifőorvos véleménye szerint : 

"Széchenyi utcának szóban forgó szakaszában 
is alig lehet olyan házat találni, amely 
ezidőszerint bérbevehető lenne, de ha len
ne is ilyen,akkor is csak tetemes, magas 
költségek árán, nagy átalakítással lehetne 
azokat olyan állapotba hozni, hogy gyógy
szertár és gyógyszerészi lakás céljára tel
jesen alkalmassá váljanak. 11 A III. gyógy
szertár forgalmi fellendülésének nézetem 
szerint lényeges előidézője a közönségnek 
az újdonságokhoz szokásos vonzódása, továb
bá még az is, hogy az új gyógyszertár a 
legmodernebbül teljesen áj felszerelési 
tárgyakkal és a közönség kényelmét is biz
tosító berendezésekkel van ellátva, ahol 
a közönség gyors kiszolgálást is kap, te
kintettel arra, hogy két, sőt szükség ese
tén három jól képzett fiatal, a közösség 
vonzódását udvariassággal megnyerni tudó 
okleveles gyógyszerész áll rendelkezésre. 11 

Ezek alapján Zalai János l9?i0. augusztus l-ig újra megkapta 

az engedélyt a gyógyszertár áthelyezésének elhalasztására. 

1940. július 30-án arról értesülhetünk a Tolna megyei lljs!i.g-

ból, hogy Zalai János "Szent Bernáthoz " címzett gyógyszer-

tárát a Pirnitzer házból négy házzal lejjebb a kórház irányá

ban a Széchenyi u. 49. alá helyezte át. [94] 
A gyógyszertár ma is ezen a helyen szolgálja az egészségü-

gyet, 

Ilyen viharos előzmények után 1934. IV, 19-ig katonai szol-

gálatra történő bevllllulásáig vezette a gyógyszertárat. 1944-
"----------------~----·····--··-·-·-------

ben tangyógyszertár lett, majd az ismét Zalai János vezetése 

alatt müködött. 
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Eloször 1332-ben emlitik, mint gazdag plébánisá helyet. A 

xv. sz. elején már mezováros és vásáros hely volt. 1591-ben 

jelentékeny karavánvengédfogadóval rendelkezett. Lakóinak 

száma ezidotájt 2-3000 között lehetett. 1602-ben a keresz-

tény seregek felégették. 1629-ben jelentős erősség 200 ka-

tonával, palánkkal védett várral és külvárosával. Dombjait 

szólió borította. 1829-ben Egyed Antal felmérése szerinti la

kossága német, magyar és zsidó. [95] 

Pakson volt folna megye legnagyobb zsi.dó hitközsége, ennek 

tulajdoni tható, hogy .aam csak a paraszti szükségletre gyár-

tó kisipar, hanem a megye kereskedelmének is egyik legfon-

tosabb központjává lett. A megye harmadik legnagyobb lélek-

számú lnez.6•áíiqsa··; ,JLakéi.liak száma 11086 volt 1880-ban meg

közelítve Szekszárd 14325 fos lélekszámát. [56] 

A város északi és nyugati részén úrbéresek, nemesek és vá-

rosi iparosok termeltek szolőt, [96] 

1699-170.3-ig Daróczy István ült az alispáni székben, és 

ebben az időben hét megyegyülést tartottak Pakson. Ez ked-

vezően hatott a város fejlődésére, 1738-tól újra vásár-

tartási jogot kapétt a város, A kereskedelem ütemesebb fejlő-

dése, a kézmüiparffellendülése a mezőváros fejlődésének útját 

nyitotta meg. Paks Mezőváros réve, és a dunai szállítási lehe-
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tősége következtében a XIX. sz. végéig virágzó kereskedelmet 

folytatott. Nagy fontosságúak voltak a malmai, melyekbe kü-· 

lönösen szárazság idején a ki.s patakok malmaiból is ide jártak. 

1829-ben 22, 1852-ben 25, 1940-ben pedig már 60 malom mükö

dött itt a Dunán. [96] 

A vasúthálózat kialakulásával különösen a személyszállító for-

galma erősen lecsökkent, amit az ipari profil erősitésével 

igyekezett korrigálni. A XX. sz. elejére létrejönnek ipari 

bázisai, bár üzemei - főleg textil-élelmiszer- és épitőanyag

ipar profilúak - igen kis létszámmal dolgoztak. Áramfejlesz-

tő telepe, cementgyára, téglagyára, szeszfőzdéje/cognack, 

likör, pálinka és rum gyártás/, tiz főn felüli szabó münelye, 

tiz fővel müködő konzergyára van. Az ipari munkásság kilaku-

lását nehezi tette a pécsi ipari centrum közelsége, valamint 

az uralkodó osztályának elnyomó társadalompolitikája. 

Paks kereskedelmi tevékenysége folytán fokozottan ma-

gában rejtette a járványok behurcolásának veszélyét is. A 

járásorvosi székhelyek létrehozásával a járványok elleni vé-

dekezés is fellendült. Az 1831-es kolerajárvány első betegeit 

Pakson észlelték. Havas Ignác tisztifőorvos jelentése szerint 

júliue 27-augusztus l-ig 2:3 kolerás beteg közül 10 halt meg. 

[97} 

A megye megtette a szükséges intézkedéseket: állandó kikül-

döttségeket, bizottságokat hozott létre, záró /kordon/ vo-
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nalat a Duna vonalánál, a dunai hajókat öt napig tartotta 

vesztegzár alatt, és megszigorította a szárazföldi utaz

gatást. Csupán a gyógyító orvosok és gyógyszerészek mozog

hattak szabadon. [ 98} 

Ispotályt hoztak létre a szegénybetegek részére, ahol orvosi 

irányitássr:µ napi egy pengőért gyámoló személyek végezték a 

munkát. [99] 

E szigorú intézkedések sem tudták azonban megakadályozni a 

járvány továbbterjedését, részben azért, mert a lakosság 

nem tartotta be a szigorú előírásokat. Az 1873-as kolera

járványban Paks 10302 lakosa közül július 4-szeptember 23-

ig 161-en betegedtem meg, és ebből 58-an haltak meg. [100} 

A későbbiek folyamán a járványos megbetegedések már csak 

szórványosan jelentkeztek. (101] 

A XiX. sz. elejére jellemző, - amiért a paksi bábák is pa

naszkodnak, - hogy avatatlanok is beavatkoznak a gyógyításba. 

[102 J 
Az egészségügyi terén lényeges változást hoz az önálló köz

ségi orvosi státusz felállítása. Paks.13000 lakosán kívül 

ellátja még Dunakömlőd kb. 2000 lakosát is. [103] 

Tovább javitj~ az ellátást az egészségvédelmi körök meg-

szervezése, azonban ellátmány hiányában anyagi nehézségek-

kel küzdve végezték munkájukat. [ 104] 

"Szentháromság" gyógyszertár 

Paks első gyógyszertárát a Kossuth L. u. l. szám alatti ház-
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ban "Szentháromság" néven 1787-ben Ágyelli István kalocsai 

gyógyszerész gyökeres joggal álli totta fel. [ 105] 

Ezzel a megyében a második gyógyszertár alakuiht meg. Itt 

kell helyesbitenem az évkönyvek adatát, mely szerint a fel-

állítás éve 1777. Ezután már csak 1812-es irat áll rendel-

kezésre, amelyben Hérig Antal apatikárius irásait, aktáit 

kéri vissza a Nemes Vármegyétől. [106] 

A gyógyszertár a la.li:osság ellátásán kívül a katonák számá-

ra is szolgáltatott ki gyógyszereket. 1812-ben pl. 75 Ft. 

32 xr. értékben. [107] 

1823-tól már Orzovenszky Márton neve szerepel a vizsgálati 

jegyzőkönyvben. A vizsgálatot Ti.bay Mihály biró úr és Sa

lamon Sándor megyei esküdt biró jelenlétében 1823. októ-

ber 8-án végezte a megyei tisztifőorvos• Babits Miháyl. 

[14. ábra} 

A vizsgálat a patikát rendben találta. [10~] 
1833-1844-ig Farkas József a szegényebb sorsú adózók szá-

mál'a kiszolgáltatott gyógysze!'ek számlájának aláírója. 

[109, 110, lli} 

A "Tárt 1832-ben az Orzovenszky ál'váktól vette meg gyöke-

res joggal a hozzávaló házzal együtt 10800 Ft-ért. Mükö

désével a tisztifőorvos nem volt megelégedve. Diplomás se-

gédje nem volt, a patikát több napra is elhagyta Lukácsy ne

vü gyakornokára bízva. [1121 

A rosszul gazdálkodó, adósságait kifizetni nem tudó gyógy-

szerészt beperelték, s így gyógyszertárát 1844. február 14-



14. ábra. Dr. Babits Mihály tisztifőorvos jelentése az 1823. 

évi patikavizsgálatokról 
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15-én "elkótyáltatták". Mivel okleveles gyógyszerész nem 

jelent meg, a gyökeres joggal felruházott gyógyszertárat 

/ház nélkül/ Raigengach János kereskedo 5700 ezüst f orin-

tért vette meg. A gyógyszertár vezetését oklev;eles gond-

nokkal lát-ta el Hoffmann Károly gyógyszerész személyében 

1863-ban a szógyszertárat Ma1atinszky Sándor vette meg. 

A tapolcai születésű gyógyszerész iskolát Bécsben végez-

te, oklevelét szintén ott szerezte. A gyógyszertárat 

tulajdon jogon 1863. 7/11. 5609. sz. H.T. számon nyerte 

el. [113j 

A gyógyszertárvizsgálati jegyzőkönyvból kiderül, hogy 

Malatinszky Sándor vezetése alatt a gyógyszertár beren-

dezése, hitele és szereinek minősége telejesen kifogás-

talan. Valószinüleg 1903-tól Gründl Tivadar vezette a 

gyógyszertárat. 1908-tól özv. Grüngl Tivadarné és a 

Pkasi Takarékpénztár tulajdonát képezte. Kezeliíje Németi! 

László volt. 1913-tól özv. Gründl Tivadarné a tulajdonos, 

mi g a kezelője Sreiber Ott már volt. 1914-ben a kezelést 

Kremánn János vette át. 1915-ben Tolna megyei Takarék-

és Hitelbank RT. és Dr. Abay Nemes Gyuláné tulajdonosok 

kezébe került a gyógyszertár. Kezelóje Dr. Abay Nemes 

Gyula, egészen 1921-íg. 

1922-1931-ig Dr. Abay Nemes Gyula tulajdona lett. ( 114] 

1931. VIII. 7-én Dr. Szily Géza tolnai ügyvéd vette meg, 
,-'---;------------------------------· 

és leánya Szily Marianna okleveles gyógyszerész vezette. 
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1943-tól férjével Dr. Pálvölgyi Ferenccel birtokolták. A 

kezelője Pálvölgyi Ferenc db. volt. 1944-ben a patika 

tangyógyszertár lett. 1949. VI. 30-tól Dr. Pálvölgyi Fe

rend a patika tulajdonosa és felelős vezetője. Felesége 

Szily Marianna a reáljogú gyógyszertár tulajdonának őt 

illető fele részét férjének adományozta. 

"Őrangyal" gyógyszertár 

Paks második gyógyszertárának felállitására jóval később 

került sor. "Őrangyal 11 elnevezéssel az akkori Hort;r. Mik

lós u. 16. sz. házban /a későbbi Fő u. 16./ Lévay Izsó 

álli tott a fel 1907-ben. [1151 

1910-ben Gl•ündl Károly tulajdonába került. és bérlője 

1915-ig Tarján Andor volt. 1916-tól Czoller Lász.ló, 1918-

tól Krammer Szilárd tulajdonába jutott, és bérlője Pas

kuj Antal lett, egészen 1931-ig. [ 114] 

Bár müködéséről nem sokat tudunk, annyi bizonyos, hogy sze

génybetegek részére is szolgáltatott ki rendszeresen gyógy

szereket. [116] 

1932-1945-ig Varga László zsidó származású gyógyszerész 

tulajdona volt, egészen eltünéséig. Általános kereseti adó

alapja 3479 P. volt, mig a másik patikáé 3000 P. [117] 

1945. május 5-e után a zsidó tulajdonostól megvont gyógyszer

tári jogosi tvány időközi engedélyese Péter Mihály lett az 

1939.IV. t. e. 12.§.-a alapgán. 1945. d~~~-7-~l!._ á:JJa!lli__kezelés

be vették a patikát, és haszonélvezője továbbra is Péter Mi

hály maradt. Péter Mihály 1947. február 27-én megvette a 
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gyógyszertárat. A Népjóléti Miniszter 196825/1948. V.3.sz. 

rendelete alapján a hatósági gyógyszertárak fokozottabb 

ellenőrzésére a paksi "Őrangyal" gyógyszertárba hatósági. 

ellenőrré Nagy Sándor gyógyszerészsegéd, dunaföldvári la-

kost rendelték ki. 

c./ Dunaf~_!dvár 

Az egykor itt álló római tábor helyén II. Béla bencés 

monostort alapított. A középkorban gazdag birtokú hites

hely, vásár és kereskedelmi központ volt. 1950-ben török 

kézre került, és a szultán kincstári birtoka lett. 1650-

tól apátsági bortok. Lipót király 1703-ban három orszá-

gos vásárral mezővásárrá emelte, elsősorban fontos dunai 

áthelőhelye és kikötöj e miatt. Itt épült a Duna egyik leg-

fontosabb sóháza, és messze Tolna, Somogy ide járt sóért 

a XIX. század közepéig. Dunaföldvár alatt lépte át a Du

nát a Középkori Magyarország egyik !kagyfontosságú útvo-

nala, amely a Duna-Tisza köze felől Székesfehérváron át 

Bécsnek tartott. Itt bonyolódott le az Alföldről hajtott 

szarvasmarhaforgalom jelentős része. A Duna mentén haladó 

hadiút, mely a szerémséget Budával és a nyugateurópai 

piaccal kötötte össze, nagy szerepet játszott Dunaföldvár 

mezővárossá fejlődésében, kereskedelme felvirágzásában. A 

Rákóczi szabadságharc idején jelentős hadiesemény központ-

_ _ja volt, l akóinak_n_agy_1'.é_s_z~ __ elp_us.z:tult_,_Jllaj.d _a_Jrnr_ucz„l a

b anc hámorú után újra benépesült. 1750-ben a lakosság 1/3-

a német. Lakossága 11ri tka szabadságjogot" nyert a báró Med-
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nyánszky László esztergomi kanonok és földvári apát 1713-ban 

létrejött szerződésében. Földjeiket szabadon adhatták, vehet

ték, azok úrbéri telkekre nem voltak felosztva, bobotot pénz

ben is megválthatták. Ez a szabadság - hasonlóan Szekszárdé-

koz- erősítette Dunaföldvár sajátos társadalmi fejlődését, 

a polgárosodást, a mezővárosi irányban a későbbiekben is. 

Az 1860-as évek közepén lakossága meghaladta a megyeszékhe-

lyét. A Duna - mente egyik legjelentősebb mezővárosává, ki

siparos központjává fejlődött, d-e fejlődése később visz

szaesett. [118] 

Az első kereskedők /2/ 1815-ben telepedtek le a városban. 

Árukészletük még nagyon szegényes volt. A XIX. sz-ban a vá-

sárok élénkülése, a gazdaság konjunktúrája, megteremti az 

élénk kereskedelem alapjait. A nagykereskedelem először Duna-

földváron honosodott meg a megyében. Az árutermelő céhek közt 

találunk: fazekas, takács, szabó, szücs, cipész, ssizmadia, 

kalapos, tarisznyás, gombkötő és kapcakészitő céheket. [11~ 

A XIX. sz. utolsó Svtizedében a vásárlóerő rohamos növeke-

dése a kereskedelemre fejlesztően hatott. 1880-as évekig 

Dunaföldvár motorja a DunaL:kereskedelem volt: a vidék ki-

viteli, behozatali kereskedelmének kapuja szerepét töltötte be, 

Ez segi.tette elő a kézmüipar, majd a tőkés vállalkozók ala-

pitotta üzemek megjelenését.· A száazdvégi vasúti hálózat ki

alakulásával csökkent a folyami hajózás szerepe. A pandó ke-
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.!'eskedelmi tevékenységet Dunaföldvár is iparosodással igye

.kezett ellensúlyozni: 

1913-ean a Magyar Kender- Len- és Jutaipari Rt. gyára, 

1918-ban a Dunaföldvári Hengermalom és Ipari Rt. gyára, 

Téglagyára, Hengermalom és Ipari Rt., 

1930-ban Áramelosztó• Fa-és sztalos iparág, 

1934-ben Kendergyár és Szabómühely létesült, melynek 

vezetőségében többségében nagybirtokos, gyártulajdonos és 

bankemberek ültek. A megnövekedett ipari. és kereskedelmi 

munkásság a társadalmi stuktúrában is változást hozott. 

Kereskedelme, a Dunahid létreho::lásával ujra fellendült, 

és a Duna-Tisza közötti zöldségtermelő vidé~ piacává vált. 

[1201 

Közegészségügyi viszonyaira jellemző a XIX. sz. eleji 

orvoshiány. Babits Főorvos szerint: 

"a földvári járásnak kiterjedésére nézve 
két Vgye Chirurgusának is elég dolga vol
na, ezen Járásban a Földvári Járásnak Seb
Orvosi hivatolya a Ferenc Ispotálynak 
chirurgusi hivatalya mihamarébb elválasz
tatnék, adván az Ispotálynak Szekszárdon 
egy más ollyan Seb-Orvost, aki egyedül az 
Ispotályt hiven tartoznék ellátni, és más 
külföldi Orvosi Szolgálatoktól ment len
ne •• " [121] 

Ug~ancsak a főorvosi jelentésből tudhatjuk meg, hogy a 

"Földvári Bótosok, de különösen Demeter nevü 
boltos egyet értvén a földvári Mészáros nevü 
Borbéllal a legmérgesebb szereket, ugymint 
Theriákát, Cinnóbert, és Mercuriátákat á
rulnak minden Királyi Panancsolat ellené-

"-'--~~~~-D~~-12ij•~~ 
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A kolerajárvány idején a paksi megbetegedésekkel szinte egy-

ideben jelezték a hatóságok a kolera kitörést Dunaföldváron 

is. [123] 

1801. júl. 28.-aug.5-ig 78-an betegedtek meg, és ebbel 47 

személy halt meg kolerában. [124] 

Természetesen az egészségügyi hatóságok vesztegzárintézkedé-

sekkel, ispotály felállításával is igyekeztek a járványt meg

fékezni. Az 1873-ban dúló kolerajárványban Dunaföldvár 12382 

lakója közül 108-an betegedtek meg, és ebbel 69-en haltak meg. 

[125] 

A dunaföldvári járás egészségügyi ellátottságát jól tükrözi 

a VI. sz. táblázat. Ekkor Dunaföldvár lakossága meghaladta 

a megyeszékhely, Szekszárd lakóinak számát. [126] 

1880-ban Szekszárd lakóinak száma 11948, Dunaföldváré pedig 

12720 volt. [56] 

A későbbiek folyamán fertőső betegségek már csak szórványos-

san léptek fel, ami az egészségügyi munka hatékonyságának 

kifejezője is. [127] 

A xx. sz. elején az egészségügyi munka területén is számot-

tevő javulás tapasztalható. Az 1929-ben létrehozott mentő-

állomás, a zöldkeresztes egészségkör működése szintén a jobb 

egészségügyi ellátást szolgálta. 

"Isten anyja" gyógyszertár 

Dunaföldvár I. gyógyszertárát 1796-ban "Isten anyja " elne-

vezéssel a Kiss utcában a ferencrendi templom alatti házban 
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állitották fel reáljogon. Erről levéltári dokumentumot nem 

találtam. Feltételezhető, hogy Cseh Benjamin volt a felál-

litója, ugyanis 1809-től már az ő neve szerepel a földvári 

katonák részére kiadott gyógyszerek számláján. [128] 

Ettől az időponttól folyamatosan vannak gyógyszerszámlák, 

melyben Cseh Benjamin a patikaszerek árának kifizetését 

kéri a vármegyétől. 1816-ban a 

11Fő Biró llr alázatosan jelenti, hogy Nemes 
Cseh Benjamin Földvári Patikust arra, hogy 
három holnapok alatt alkalmatos tanult se
géd adjunctusrul gondoskodjon, Megintette 
légyen ••• ha három holnapok alatt a szük
séges segéd legényrül nem gondoskodik, 
akkor ellene mind azon valamelyek a Tár@y
ban a Fses rendelések szerint rendeltet
nek bizonyosan véget fognak hajtatni.•" 

[129,130] 

A patikát valószinü 1817-ig vezette, mert ekkor már az öz

vegye vette fel a gyógyszerek árát. [131] 

Ezután a gyógyszertár Pados János tulajdonába került. Pa-

dos János sérelmezi, hogy a helybeli boltosok minden meg-

kötöttség nélkül árulják a mérges patikaszereket, és ezál-

tal az ő kigúnyoltatását, türhetetlen sérelmét kéri orvosol

ni a főorvostól. [132] 

Pados János és felesége, Arnó Francis~a bontóperének végzé-

séig a patikát Birói Zár alá helyezték. A gyógyszertár_melyet 

a feleség szerint a férj ~osszul lát el - vizsgálatára és a 

felek meghalgatására egy bizottság alakult. Arnó Francisca a 

patikába alkalmas provizor kirendelését kérte, mig a Szent 
!...:..----------------------------- -

szék döntést hoz ügyükben. [ 133] 
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Az új provizor, Szabó Ádám pedig részegsége és erkölcstelen 

életmódja miatt Pados Jánesnak nem tetszett, és kérte el

mozdi tását a gyógyszertárból. [135] 

Az ügy többszöri sürgetésre is nagyon elhúzódott, bár Pados 

a pert egészen a Helytartótanácsig vitte, és kérte a zár 

feloldását. Pados János negyedik legényének Gótzi Károlyt 

rendelték ki. 

"Minden Fő orvosi felügyelés és Apatéka töb&
szöri megvizsgálás mellett is azr illendő 
hiány, és hiba nélkül való Karba találni és 
helyeztetni lehetetlen volt, hol g gyógy
szerek, hol az edények, mellyek több sür
getésre mai napon sem újitottak meg, hol 
tisztaság hibázván, mely által á Közönség
nek bizodalma is méltán napról napra fogy
ván, nem is lehet remélni, hogy ezen \pa
téka és az adminisztrátor iránt való két
ségeskedéséi megszüntettessenek, mint ha 
a Patika eladódik, és majd ismét gazdája 
és Mestere által adminisztrál tatik. " 

[137] 

Ebből is világosan látszik, hogy Havas Ignácz Vgyei Fő Or-

vos .Urnak a "közösség" érdekeit védő és szolgáló szigorú 

intézkedései voltak. A gyógyszertárat 1833-34-ben Schmidt 

Jakab kezelte. 1834. Szent György napján a földvári gyógy

szertárat árverés útján eladták. [138] 

Mildner Mihály diplomás gyógyszerész vette meg Padosné 

asszonytól 12700 pengő forintért. [139 J 
Ez az ár igen magas volt, mi.vel mindent, ami a 11·rárban" 

volt ki kellett dobni. A gyógyszertárat igen csinosan, és 

célszerűen berendezte, "úgy hogy a legnagyobb városban sem 
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A haszonélvező özv. Mildner Mihályné tulajdonából fe.ltéte-

lezhetőe.n ekkor került Verner Mátyás tulajdonába a gyógyszer-

tár, bár erre vonatkozó biztos adatunk nincs, csupán egy 

1845/46. évről szóló számlakifizetés igénylése. [ 140 J 
Az 1850-es években az Erzsébet - tér és a Reicter-köz sar

kán lévő épületbe került át a gyógyszertár. [141] 

1867-1874-ig Müller János volt a patika tulajdonosa. Ta

nulmányait Pesten végezte, 1861-ben lett gyógyszerészmes

ter, és tulajdonjogon 1867.22/ 83956. sz. H.T-i számmal 

birta a gyógyszertárat. [ 142] 

1874-től Müller Jánosné birtokolta tulajdon jogon férje ha

lála után. Gondnoka Artinger József volt. [143] 

1879. VII. 15-tol id. Pap József okl. gyógyszerész a reál-

jogú gyógyszertár tulajdonosa. Pesten született, iskoláit 

helyben végezte, diplomáját 1844-ben szerezte. Az idős Pap 

József vezetése alatt álló patikát a gyógyszertár vizsgála

tok során mindig rendben találták. 

1891-1894-ig Esztergomi. Gábor gyógyszerész birtokába 

került a gyógyszertár 1894-ben Fejes Dezső tulajdonos az 

Erzsébet-tér 3. számú Szőlőfürt cimü épületbe tette át. 

A levéltári dokumentumok alapján Zlinszky József gyógy

szerészmester vette meg a gyógyszertárat Fejes Dezső gyógy

szerésztől. [144] 

Zlinszky József 1895. nov. 14-1923-ig vezette a gyógyszertárt. 

1923-ban a főszolgabíró jelentette, hogy a Zlinszky gyógy-
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szertár okleveles kezelő nélkül van, egyben felszólította 

i;zv. Zlinszky Józsefné haszonélvezőt, a nyolc napon belüli. 

okl$veles kezelő alkalmazására. A gyógyszertár felügyele-

tével Faludi Jenő gyógyszerészt bizták meg. 1923. XII. 

hótól Horváth /?/ Antalt alkalmazta özv. Zlinszky Józsefné ------
haszonélvező. [ 145] 

1926-t61 a gyógyszertár kezelője Lárencz László, 1927-tol 

pedig Józan József okleveles gyógyszerész. 1929. márciu

sától Wéber Dénes oJ:leveles gyógyszerész bérelte, és ve

zette a gyógyszertárat. [ 146] 

1931. márc.-19.·33. nyaráig a gyógyszertár kezelój e Szmodis 

Vanda/?/. 1936.VII.l-tol pedig Pilissy Béla lett a fele-

los vezető. 1942.XII.31-én az örökösök között tulajdonjog-

változás következett be. Zlinszky ldri~a reáljogú gyógy-

szertár 1/5 tulajdonrészét eladta Zlinszky Máriának• Igy 

a gyógyszertár tulajdonjoga 2/10 részben Zlinszky Endrét, 

3/10 részben Dr. Barta Györgyné Zliszky Máriát, 2/10 rész-

ben Zlinszky Vidort, 1/10 részben dr. Kasztell Aladáané 

szül. Zlinszky Adrient, 2/10 részben pedig Zakariás End

réné, szül. Zlinszky Ilonát illeti meg. [147] 

"Szentháromság" gyó™zertár 

Dunaföldvár második gyógyszertárát 11Szentháromság11 néven 

1850-ben állította fel Hanel Károly a Rákóczi u. l. sz. ház-
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számú engedélyével. Hanel örökösei nem tudták átruházni a 

jogot, igy pályázat útján Kubányi Jánosra szálott 1857. 

február 12-én a K.K. Statthalterei in Ödenburg 1037.sz. 

engedélyével Kubányi folyamodására. [ 148.] 

Kubányi János 1814.III.7-én született, iskoláit Eger-

ben végezte. 1842.-ben a vegytani tanfolyamot elvégezve 

itt nyert oklevelet. Gyógyszertára jól fel:sarelt, tágas, 

világos, a kivánalmaknak: megfelelo. Bútorzata célszerü, 

edényei olvasható feliratúak:. t 149] 

1877. VI. 1-tol Murin István bérelte ki a gyógyszer-

tárat évi 1600 ft-ért öt és fél évre. Árva megyében szüle-

tett ,1849-ben. Iskoláit Egerben végezte, gyakornoki éveit 
I 

Dunaföldváron töltötte. 1878. aug. 1-tol Lamboy Károly 

volt a segéd. Iskoláit Sátoraljaújhelyen végezte, gyakor-

nok Sárospatakon volt, Segédi vizsgát Sátoraljaújhelyen 

tett. A gyógyszerészi tanfolyamot Budapesten végezte el, 

és 1872-ben szerzett oklvelet. 1888-ban a gyógyszertárat 

Murin István nevére vezették át. 1912. II. 1-tol a gyógy-

szertár személyes üzleti joga Hiertit Béláról Faludi Je

nőre szállt át. [150J 

Faludi Jeno a gyógyszertárat 1930-ig vezette. 1931-

ben Csernus Lukács Lajos bérelte, mely bérleti szerződés 

1932. I. 14-én szünt meg. 1932. III. l-től Faludy Jenő a 

gyógyszertár kezelésével Szijjártó Tibor okleveles gyógy-

szerészt bizta meg. Mivel. családi okok miatt kénytelen 
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Dunaföldvárról elköltözni, a gyógyszertár személyes üzleti 

jogát Szijjártó Tiborra ruházta át 1932. dec. 27-én. [15i) 

Itt meg kell jegyeznem, hogy a gyógyszerészek zsebnaptárában 

1932-1934-ig Szijjártó Géza szerepel, levéltári okmányok 

alapján helyesbítésre szorul. A gyógyszertár új tulajdonosa, 

felelős vezetője a 1933-tól a visszavonásig érvényes gyakor

noktartási jogot kapott. Ll52] 

1945-től gyakornoka Nagy Sándor lett, akit 1948-tól a paksi 

"Őrangyal" nevü gyógyszertár hatóáági ell enorévé neveztek ki. 

[153] 
Szijjártó Tibor vezetése alatt a gyógyszertárb.a.11m1rem.irolt le-

párló készülék, holott ezt a III. Magyar Gyógyszerkönyv elő-

irt a. [15L\J 

1938-ban ezért az I. fokú közegészségügyi hatóság 400 P bün

tetéssel súlytotta Szijjártó Tibort. [155] 

d./ .A megye területén müködő. többi gyógyszertár 

,alapi tására és müködésére !!:Onatkozó adatok •. 

Hőgyész 

A gyógyszertár 1802-ben "Szentháromság" néven reáljogon lé-

tesütl. A legkorábbi levéltári adatok egymásnak kissé ellent

mondóak. 111810-1814-ig ugyanis Dienes József patikárius szol;:; 

gáltatott ki gyógyszereket az insurrekciós seregek katonái, 

kölesd és Szt.Lorinc adózói számára." [ 156,157] 

Ugyanakkor létezik egy dokumentum, ~;lyh;n; 
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"Ugyanazon Királyi Pesti Univerzitásnak 
1807. eszt. költ és arról szóló bizo
nyitó levele hog Tripámer Mihály pati
kárusi mesterségből szokott Examenját 
megadta melyek eránt semmi kérdés nem 
támasztatott. n 

[158] 

Feltételezhető, hogy Dénes József a kezelő, Tripámer Mi-

hály pedig a tulajdonos volt./?/ A későbbiekben már fo

lyamatosan az utóbbi névvel találkozhatunk: 1816.-ban 63 

Ft. és 13 xr. kifizetését kérte, melyet"l812. esztendei 

marha dög alkalmatosságával ki adott patikabéli sze-

rek ára. n [1591 
1817-ben "Jeszenszky György Fő Biró Urnak meghagyatik, 

hogy azon Patikást a felsőbb rendelések szerint szubjec-

tumnak tartására szori tsa." Tripámer Mihály szerint: 

"eő ugyan mindenkoron szokott szubjec
tumot tartani, de ha ezeknek változá
sa történik, inkább el vagyon a nél
kül egy-két holnapig, hogy sem min
den Látó Tudó Tudatlant, a Publikum
nak veszedelmeivel f elfogadjon. 11 

[160] 

Tripámer Mihály 1827-ben Tolna !4ezővárosába kért gyógyszer

tár felállitási jogot, de nem adták meg számára. [ 161 l 
Müködésére jellemző Visolyi János Fő Szolga Biró jelentése: 

"a hőgyészi patika ellen mind eddig 
legkisebb panaszbéli j elen·tés sem 
tétetett." [ 1621 

Tripámer !4i.hály valószinüleg 1830-ig vezette a gyógyszer-

tárát, mert ebben az évben felesége, Schittesan Borbála 
,..,..... ___________ ---- -
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férje javainak összeirását kérte. [1631 

Feltételezhető, hogy férje ebben az évben halt meg. Az öz-

vegy a gyógyszertárban 1830-B8-ig Koller Jánost alkalmaz

ta gondnokként. [164,165] 

A gyógyszertárat 1842. április 24-én özv. Tripámer 

Mihálynét ól 6400 forintért vette meg Handtel Károly, úgy

hogy 2000 Ft-ot lefizetett, és a többit öt év alatt törlesz-

tette le. Handtel Károly szemenyi /Sáros/ születésü, ha 

iskolát végzett helyben. Három évig testvérbátyjánál tanult, 

1838-ban Pesten a M.kir. Egyetemen kezdte gyógyszerészeti pá-

lyáját, majd 1839-ben nyert oklevelet. 1845-ben Handtel 

Dombóváron egy leánypatika felálli tását kérvényezte, [74 J 
1848-ban a szabadságharcban mint őrnagy önként vett részt, 

a tolnai nemzetőrség szervezéséért súlyos börtönbüntetést 

szenvedett, Handtel Károly a patikát 1850-ig vezette. 

1850-1857-ig Fekete Ignác, 18j7-1876-ig Fekete Ignácné 

birta tulajdon jogon 1857. 14/12. 9768, H.T. számon. [166] 

1872-ben Téry Ödön vezette, 1873-ban Téry Imre lett 

a gyógyszertár gondnoka. A Fejér megyei Bessenyőn szüle--

tett 1850-ben, iskoláit Kassán végezte., 1871. VII, 19-én 

kapott oklevelet Pesten. Hőgyészen 1873. november óta 

gondnokoskodott. [79 l 
1913-ban Dr. Dragits Imre tiszti főorvos urról értesiti az 

alispánt, hogy a hőgyészi reáljogú gyógyszertár, Téry Imre 

hagyatéka, fiára Téry Aurél okleveles gyógyszerészre szállt 
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ét. Téry Aurél a gyógyszertárat 1913. szeptember .30-án átvette, 

és azt ettől fogva tovább maga vezette. (1671 

1926-ban a Tolna megyei ftjság hasábj aiból arról értesülhetünk 

hogy: 

"Téry Aurél hőgyészi gyógyszerész és fele
sége július hó 4-én hangulatos, népkerti 
ünnepély keretében ünnepelték annak JO
ik évfordulóját, hogy a gyógyszertár a 
család birtokába jutott, valamint, hogy 
fi.uk Téry Aurél ezzel egyidejűleg szerez
te meg a gyógyszerészi oklevelet. A fé
nyes és meleg ünneplésben részt vett a 
hőgyészi intelligencia majdnem kivétel 
nélkül, élén gróf Aponnyi Rezsővel." 

[16sl 
1945-tól a gyógyszertár felelős vezetője ifj. Téry Aurél lett. 

1949. július 21-én a gyógyszertárat állami kezelésbe vették, s 

a gyógyszertárak Nemzeti Vállalata irányítása alá került. l169] 

~imontoi•nya 

"· •• az illető Uradalom a Simontornyán fel
állítandó Patikának fel állítására része
sül az esedező Fritz Antalt változtotta, 
és annak lak helyet is kimutatni rendelt, 
nem lévén az megyének is eránta ki fo
gásra az Uradalomnak elébbi választása 
elfogadtatott„ és megerősített ••• " 

[170] 

A gyógyszertárat tehát 1818-ban lleáljogon a "Szentlélek"-

hez címezve Fritz Antal állította fel. Müködéséről csupán any-

nyit tudunk, hogy a gyógyszertárat valószinüleg 1823-ig vezette. 
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1823-ban a gyógyszertár Németh János kezén van az iratok 

szerint. [ 171] 

A tiszti főorvosi vizsgálatok és ezek jelentései némi 

fényt vetnek a gyógyszertár müködésére. 1826-ban a vizsgá-

lat a laboratórium és padlás állapotát rossz karban lévő-

nek ítéli. Ll72] 

1828-ban a gAiógyszertárat a főorvos szűknek minősrte~-

te, ezért az alispánt bízták meg azzal, hogy az Uradalomnál 

annak megnagyobbi tását kieszközölje. \:_l 73J 

Németh János miután már nem bérelte a gyógyszertárat, ha-

nem 6 a ház tulajdonosa, igyekezett a hibákat kijavítani. 

De a 

"fundusá.nak szüke miát, kivánt eredményt, 
vagy azért ugymond el nem érhette,a 
Nséges Uradalmat ugyan gyakran megkérve, 
de soha Bécsből feleletet nem nyerhetett." 

[174] 

A tiszti főorvosi dorgáláson felül kilátásba helyezték a 

patika tiszti hatalommal történő bezáratását. [175] 

Az 1833. szeptember 14-én megtartott vizsgálat során a 

tiszti főorvos már a hiányosságok felszámolását jelezte, 

és a "szorossan megvizsgált 11 gyógyszereknél nevezetesebb 

hibát nem talált. [176] 

Később, "az orvosi szereknek árszabáson túl zsarolt árával 

á Közönség terhére intézett visszaélései miatt inditott 

fenyi tő per" kapcsán találkoztunk nevével. [ 177 J 
1841-ben adó alóli felmentését kéri, melyet elutasitottak, 

'"----- -·------· 

a főszolgabirót az adó behajtására kötelezték. [178J 



-74-

Feltételezhető, hogy 1848-ig vezette Wémeth János a gyógy-

szertárat, majd 1848-ban özvegye lett a tulajdonos. 

1852-1884-ig Szikora János kezében volt. Zemplén megyé

ben született 1814-ben. Iskoláit Sátoraljaujhelyen, majd Pesten 

végezte, ahol oklevelet is nyert. 1852-ben vette meg a gyógy-

szertárat tulajdon jogon 1823 15/l 15675.sz-on. Szikora János 

müködése alatt a gyógyszertárról jó vélemény alakult ki: 

"A gyógyszertár iránti bizalom - a kiszol
gált szerek jó minőségét, annak teljes 
berendezettsége folytán- a forgalom nö
vekedőben van, a gyógyszerész humánus 
viselete, a szakképzettsége mindig a leg
alkalmasabb reményre jogosit. 11 

[179] 

1884-től özv. Szikora Jánosné a gyógyszertár tulajdonosa. 1883-

1888-ig Beszédes Gyula okleveles gyógyszerész kezeli. [180] 

1889-1895-ig bérlője Wieland Dénes okl. gyógyszerész lett. 

1895-1898-ig a gyógyszertár Doby Jenő tulajdona lett. L591 

1898-ban Pillich Ferenc vette át a gy~gyszertár vezetését. 

1876-ban született Szombathelyen. Közép~skoláit és egyetemi 

tanulmányait Pestén fejezte be. Az oklevél megszerzése után 

Temes, Vas és Máramaros megyékben, valamint Budapesten mü-

ködött. Mint ki.váló zoológus és botanukus Európaszerte is-

mert volt. 60. születésnapjára az Eutomologische Jahrbusch 

kiadta életrajzát, melyben nagy elismeréssel méltatták tu-

dományos érdemeit. Fia, dr. Pillich Ferenc okleveles gyógy-

szerész, aki az 1911, márc. 16-i adásvételi szerződés után 
=--------------·--~-~--- --~-- --~- ~ ~ - -

vette át a gyógyszertárat, és vezette egészen 1950-ig „ [18~ 
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Bonyhád 

"AranY- sas" gyógyszertár 

A bonyhádi földesurak - Kiegl Ignácz, Percell Sándor, Ádám 

és Gábor ••• stb.- patikafelállitási kérvénnyel fordultak 18-

18-ban a Helytartó Tanácshoz, melyben a gyógyszertár felál-

litási jogát Kramolin Antalnak javasolták engedélyezni. 

[182 J 
Miután a Helytartó Tanács a szakközegi útján meggyőződött a 

gyógyszertár szükségességéről, az engedélyt Kramolin Antal 

részére 1818. június 3-án megadta. [ 1831 

1820-ban "Arany sas" néven Kramil>&in AJÍtal felállitotta a 

reáljogú gyógyszertárát. Szegény adózók számára rendsze-

resen szolgáltatott ki gyógyszereket. A számlákat felül

vizsgálás után a "honyi pénztár" fizette ki. [ 184} 

Kramolin Antal kérvénnyel fordult a vármegyéhez, hogy a 

"közönségesen divatozó szokás ellenére, 
mely szerént a Patikák minden adózástól 
mentek, 100 Ft. évenkénti fizetésre szoritta
tik ••• " [185] 

"Időközben az llri szék nem találtatván, a 
Tárgyalt panasz el nem intézetett "• 

A panasz elintézésével újra megbízták Dory Gábor Fő szol

ga Birót, az ügy végeredményéről azonban sajnos nincs 

dokumentum. [.1861 

1858-1899-ig Kramolin József vezette a gyógyszertárat. 

~--"tonyhaa~an szúle-tett.--iskolái végzése után atyja 

mellett gyakornok, majd segéd. 1850-ben oklevelét Pesten 
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szerezte meg. A gyógyszertárat tulajdon jogon 1858 12/8 

13558. H. T. engedély alapján birtokolja. [187] 

1899-ben Ihrig Károly bérelte a gyógyszertárat • 

1906-1920-ig Eibach Kornél tulajdonába került. 

1908-ban a patika birói zár alá került Thellmayer és 

Seltz 10600 K. és Csonka Sándor 783 K. 8xr. követelésé-

nek fedezetére. Végül is az adósság kielégitésével 1908. 

szeptember 27-én feloldották a gyógyszertárat a birói zár 

alól. [ 188] 

1921-től a gyógyszertár tulajdonosai Eibach Kornél dr. és 

Kerbolt Dániel. [189] 

A gyógyszertár kezelője Kerbolt Dániel gyógyszerész. 

1933-tól Kerbolt Dániel 5/10 rész/, dr. Einbach Kornél

né /l/10 rész/, és a Bonyhádi Takarék /4/10 rész/ a gyógy

szertár tulajdonosai. Kezelője: Kerbolt Dániel. [190] 

1935.-tol a tulajdonos Kerbolt Dánielné sé a Pécsi 

'rakarék RT. Kezeloje továbbra is Kerbolt Dániel. 1935. VI. 

l-ig. Ekkor a gyógyszertár felelos vezetését Sterba Emilné 

vette át. [ 191] 

1935.-1945-ig a gyógyszertár tulajdonosai: Sterba E

milné /3/12 rész/, dr. Szukola Géza /3/12 rész/, és a Pé-

csi takarék RT. Kerbolt Dánielné az ot illető 6/12 részt meg-· 

osztotta Sterba Emilné sé a Pécsi Takarék RT. között. [192 J 
1935-tol a gyógyszertár váltakozva a másik gyógyszertábbal 

ügyeletes szolgálatot teljesitett. [193l 
+-------------------------··-. -··--·---------
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1945-1949-ig Sterba Emilné és dr. Szurkola Géza a patika 

tulajdonosai. /l/4 rész/. Sterba Emilné megvette a Pécsi Ta

karék RT. /6/12 részét, igy az ő része 3/4 rész lett a gyógy

szertár tulajdonából. A felelős vezető Sterba Emilné volt. 

1949. április 14-én Sterba Emil.né lett a patika egyedüli tu

lajdonosa, miután megvásárolta dr. Szukola Gé~t illető 1/4 

részt. [ 195] 

Bonyhád 

11Jézu_§:_szive" gyógyszertár 

A második bonyhádi gyógyszertár felállitására majdnem 100 év

vel később került sor. A gyógyszertár f elálli tásár a az enge

délyt dr. Wajdits Gy(Zgy kapta meg és 1923-ban "Jézus szive" 

névgel állitotta fel. [ 196] 

Dr. Wajdits György tulajdonos- felelős vezetője volt a gyógy

szertárának 1940-ig. A már régebben müködi'í ''Arany Sas" gyógy

szertárral féliavonkénti váltásban teljesítettek éjszakai 

szolgálatot. 1935-től kezdődően minden hónap 1-16-ig a "Jé

zus szíve" gyógyszertár, 16-tól a hó utólsó napjáig az "A-

rany sas" gyógyszertár adott éjszakai ii;gyeletet. Ezt a sor

rendet évenként váltogatták. [193] 

1941-tól a gyógyszertár haszonélvezője özv. Wajdits György

né lett. A gyógyszertár bérlője és vezetője 1941-1950-ig 

--nar4za--I-mre okleveles gyé-g~SZ<9l!~<;Z--l-ett-.--l948-ban a Népjó-
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iéti Miniszter gyakornoktartási joggal ruházta fel Bardza 

Imrét. ( 197] 

Tolna 

11Szentháromság"_.~ógyszertár 

Tolna mezővárosában = mint a megye egyik legnépesebb tel-

pülésén - az első gyógyszertár felállítását sok pályázó 

kérvénye előzte meg. A vármegye a szakközegei, a környező 

falvak és földesuraságok meghallgatása után döntött a gyógy-

szertár felállitásának szükségességéről. Az 1830. VII. 4-én 

tartott közgyülésen a következőkkel indokolták a patika 

felálli tását: 

111. ör, Tolnán,Faddon, Sz. Györgyön, Mözsön 
és a körülfekvő pusztákon, úgy mint á projedált 
Patikának leendő Vidékkeiben a lelkeknek szá
ma tiz ezretjóval is meghaladván- ezen lélek
szám/I anélkül, hogy á Szekszárdi és Paksi 
Patikáknak ez által károk történne, mivel Tol
nai Ch;Vrurgusok eddig is kereskedést üztek:/ 
egy külön Patikának fenntartása elegendőnek 
találtatik, annyival is inkább, mivel az em
lített helységek lakosai Németekből, zsidók
ből és ollyan Magyarokból állanak, kik á Pa
tikák ellen viselhetó élő itéletekból men-
tek. Ide járul 2.szor. Hogy á Tolnai Méltó
ságos Grófi Família példás kegyességénél fog
va az ujj Patikárusnak fel segédésére három 
esztendőkre á maga részéről esztendőnként: 
a./ 48 Cajoni mérő búzát, 
b./ 20 öl tüzi lágy fát igért, 
e./ lakására, és patikájára nézve az új Pa

tikáriust minden Földes Uri tartozásoktól 
és adózásoktól menten tartani írásban meg
ajánlotta. 

3.szor. A folyamodó Hanel Károly mint tudomá
nya kimüveltségére, mint erkölcsi minémüségé-
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re nézve Szép és dicséretes ajánló és iskolai 
bizonyság levelének útmutatása szerint Tolnán 
felállitandó Patikának ellátására alkalmatos
nak tapasztaltatik. s ennél fogva azon hiva
talra általunk is ezennel alázatosan ajánlta-
tik ••• " 

Ezek után a Magyar Kir. Helytartó Tanács az engedélyt megadta, 

és egyben utasította a helybeli hatóságot a gyógyszertár ré

szére ingyenes ház biztosítására. [15. ábra] 

Igy tolna első gyógyszertárát "Szentháromság"-hoz cimezve 24 

5696.sz. alatti engedéllyel Hanel Károly állította fel az Ár-

pád u. 3. sz. alatti házban 1830. szeptember 24-én. A főorvosi 

vizsgálat 1831. II. 14-én a patikát rendben, és igen jól fel-

szereltnek találta, és megadta az engedélyt a megnyitására. 

Hanel Károly hat iskolát végzett, két é~ig filózófiát tanult 

Brünnben, .: 1810/13-banvégezte a 3 éves iskolát. A gyógyszeré-

szi pályát Bécsben kezdte , 18?0-ban oklvelet nyert. Pesten 

a városi Patikában mint senior nyolc és fél esztendeig volt. 

Hanel Károly a gyógyszertárat 1830-1844-ig vezet~e. 1838-

ban a gyógyszertárát zár alá helyezték. [199} 

A hitelezőivel folytatott per csak 1840-ben zárult le, és ek

kor szabadult fel a zár alól. [EooJ 

Hanel Károly a megyebéli szegény adózók részére is szolgálta-

tott ki gyógyszereket. 105 1844-ben gyógyszertárát adósságai 

miatt az Uri szék "elkótyálásra" i tél te. [2oi} Hanel Pestre 

költözött, patikáját pedig 1844-ben Reinchanhaller Lajos vet

'--~--m,~.-----1[-2etj---l-845o-novl?mbur--22-1'n-AU.ier · Jozser-tu1.aj doná

b a került. [203] 



• 

• ábra. A Helytartótanács engedélye a tolnai patika felálli-

tásár a. 1830 
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1860.VI.lO-én Gróf János lett a gyógyszertár újabb tu-

lajdonosa. Nagyatádon született, gyakornok Budán volt. 

1859-ig segédeskedett, ok:Bvelét 1860-ban szerezte, és azóta 

1860. 3/46177 H.T. számú engedéllyel a gyógyszertár tulaj

donosa. 1876-tól Birói Gyula vette át a gyógyszertárat. 18-

41-ben Budapesten okleveleztetett, majd a soroksági gyógy

szertár tulajdonosa lett. A Tolnai gyógyszertárat 1876-ban 

vette meg. 

Arról, hogy Gömbös László, a következő tulajdonos mió

ta vezette a gyógyszertárat nincs pontos adat. Az évkönyvek 

szerint 1887-1900-ig Gömbös László a patika tulajdonosa. 

Ezután rövid idő alatt sok tulajdonosa volt a gyógyszertár-

nak: 

1900-tól Borbás István, 

1901-től Borbás Gyula, 

1903-tól Pesty Mihály, 

1905-től Bozó Géza, 

1910.IX.29-től Kiss Lajos vette meg az adás-vételi szer

ződés szerint. 1910. x.1.-én Breselmayer József ügyvéd vette 

meg, és kezelője Gyüszü Ferenc, 1908.VI.23-án okleveleztetett 

gyógyszerész lett. 

1912. V.l.től Dr. Herczeg Elemér vette át a gyógyszertárat és 

vezette. 1942.IV. 8-ig. [204] 

1942-től Dr. Herczeg Elemér örökösei tulajdonában volt, felelős 

vezetője l'letzasek Rezső lett~ 

"Szüz Mária" zyó gyszertár 
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A tolnai második gyógyszertár felállitására szintén sokan 

adták be kérvényüket a vármegyéhez, 1929-ben kilenc pályá-

zatot utasitott vissza a belügyminiszter. Az 1933. évi 

kérvényezőket pedig mivel 22370/1883. számú szabályrendelet 

17. §-ában kikötött várakozási idő még nem telt le, - a m. 

kir. Belügyminiszter érdemi tárgyalás nélkül utasitotta visz-

sza. 

1935.r.18-án 'rolna vármegye f!lgészségügyi bizottsága 

újra napirendre tüzte a második gyógyszertár engedélyezésé-

nek ügyét. Ezuttal vitéz Horváth Sándor zalaegerszegi, dr. 

Varságh Zoltán Budapest-i, Vizslovszky László dunaszentgyör

gyi, Óbermayer Gizella enyingi, Borbás Gyula szekszárdi, Bin-

der Géza nagykanizsai, és Csáki Ferenc hódmezővásárhelyi lakos 

okleveles gyógyszerészek nyújtottak be kérvényeket. Az egész-

ségügyi bizottság határozata: úgy közegészségügyi, mint külö-

nosen szocialista szempontból az ~gedélyezést javasolta. 

Indokait nyomós érvekkel. alá is támasztotta. Az első 

"gyógyszertár még 1830-ban létesüU és a 
lakosságnak azóta bekövetkezett nagymérvü 
szaporodása, valamint a gazdasági élet 
fejlődése és a müveltségi viszonyok ja
vulása feltétlenül indokolják az ujabb 
gyógyszertár felállítását. - A tolnai 
gyógyszertár körzetébe jelenleg Tolna, 
Mözs, Bogyiszló, Simonmajor és Szakcs 
községek tartoznak. 16000-et meghala-
dó lélekszámmal. E községek Tolnától 4-
10 km. távolságra feküsznek és Tolnával 
őket jó karban lévő kövesutak kötik ösz
sze. Tolna község élénk ipara és keres
kedelme folytán nagy kiterjedésü vidék, 
gazdasági és kulturális központja. Van 

- rn - ---~k-atooasága, selyem.gyá~-a--és-szöv,egyá~-a.-
polgári fiú- és leányiskolája. Erősen 
látogatott országos vásárai és népes 
heti-piacai vannak, és a szomszédos 
községek lakossága gyógyszerszükségle
tét természetesen Tolnán szokta besze-
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rezni. Mözs község TolRával már csaknem 
teljesen összeépült. Bogyiszló községe 
pedig fekvésénél fogva egészen Tolnára 
van utalva •• ugy a simonmajori uradal
mak, mint a Szedres községhez tartozó 
Apáti-puszta lakosai ••• - •• a lélekszám 
feltétlenül elegendő két nyilvános gyógy
szertár fenntartásához. Tolna vármegyé
ben ezidőszerint 38 nyilvános gyógyszer-
tár van, úgy hogy egy gyógyszertárra a
lig több mint 7000 lakos esik: ez a szám 
is mutatja a tolnai gyógyszertár kedve
ző helyzetét ••• A tolnai gyógyszertár 
adózási adataiból is arra kell követ
keztetni, hogy a gyógyszertár forgal-
ma még a mai rossz gazdasági viszonyok 
között is megfelelő megélehtést bizto
si tson ••• 11 [205] 

A m.Kir, Belügyminiszter Tolna vármegye törvényhatósági 

kisülésének előterjesztése alapján Tolnán második gyógy-

szertár felállítását engedélyezte. 

A felállítás jogát vitéz Horváth Sándor oklveles gyógy-

szerésznek adományozta, ald 11Szüz Mária" néven 1935-ben a 

Ferenc József u. 20. sz. alatt felállitotta gyógyszertárát, 

melyet egészen az államositásig vezetett. [206,207] 

11Szentháromság11 gyógyszertár 

A m.kir. Belügyminiszter a gyógyszertár felálli tását 1885, 

december 15-én Sárosi Ferenc okleveles gyógyszerésznek ado-

mányozta személyjogon. Mivel a jogosult ezt nem vette igény-

be, az 1876. XIV.t.c. 134. §értelmében pályázatot hirdettek. 
~------------- -

Fadd község képviselőtestülete 1883, július 28:áJl egyhangú

lag hozott határozatával a hat pályázó közül a bonyhádi ok-

leveles gyógyszerészsegédnek, Borsodi Jánosnak javasolta a-



dományozni. a patikafelállitás jogát. A felterjesztett javas

latot a minisztérium 1885. szeptember 2-án jóváhagyta. [208] 

A gyógyszerészi évkönyvek adata helytelen: az alapi tási éve 

1835· Ugy vélem, hogy a levéltári dokumentumok adatait kell 

helyesnek elfogadni. Ezt támasztja alá még egy tisztifőor-

vosi jelentés is 1885-ből, mely szerint: 

11év közben felsőbb engedéllyel két személy 
jogú gyógyszertár szereltetett föl, ada
tott át a nyilvánosságnak.- Faddon Bor
sody JáJlos és Ireghben Csics Miklós ál
tal." L209] 

Tehát a faddi gyógyszertárat 1~85-ben Borsodi János "Szent-

háromsághoz" cimezve álli totta fel szemé.lyjogon, és 1885-

1908-ig vezette. 1908-tól Borsodi János örökösei: Borsodi 

György, és özv. Borsodi Jánosné a gyógyszertár haszonélge-

zője. 1911-ben Ágoston Kálmán vezetése alatt müködött, majd 

1912-ben Miklós Andor bérelte. 1912.III.1-1920-ig Preisich 

Károly bérelte a gyógyszertárat.1920-1923-ig Netkovszky Jó-

zsef lett az újabb bérlóje. 1923-ban a gyógyszertár Borso-

di György tulajdonába került, aki 1936~ III. l-ig vezette. 

[210] 

1936. IV. 28-tól Netzasek Rezső okleveles gyógyszerész kapott 

engedélyt kezelésére, és az ő vezetése alatt müködött a gyógy

szertár 1943-ig. [ 211] 

1943-1948-ig Felszeghy Gyula mint bérlo és felelős vezető 

müködik. 1948.I.1-1948.VII.21-ig Szentgáli Dániel az újabb 

bérlő. [212] 1948. VII.21-én Borsodi György haszonélvezeti 
:c---

j o g a megszünt nagykorúsága következtében. A belügyminiszter 
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hatósági kezelő kirendelésére utasitotta az Alispánt. A 

patika 1948. november 22-től igy hatósági kezelés alá ke

rült. Hatósági kezelője az eddigi. bérlő, Szentgáli Dániel 

lett. [213] 

Bátaszék 

"Szentháromság" gyógyszertár 

A gyógyszertárat "Szentháromság" elnevezéssel 1836-ban U

lákovics István diplomás gyógyszerész állitotta fel a város 

főut~áján. [2141 

Ulákovics István szekszárdi születésü, hat iskolát végzett 

Pápán. Gyakornok három évig volt. Az Irgalmas Barátoknál 

két évig. Aradon, Temesváron, Bonyhádon, Simontornyán, Pá

pán segédeskedett, 1832/34-ben a M. Kir. Egyetemen gyógy

szerészi fakultást végezte. Oklevelét 1834.VI. 30-án nyer

te. Ulákovics István müködése alatt többször összetüzésbe 

került a hatóságokkal. Először azért esett "megdorgálás" 

alá, mert a gyógyszereket az árszabáson felüli áron szol

gáHatta ki a betegek részére. Ezért Daróczi János főszol

gabiró a közgyülés elé rendelte, és a károsítottak részére 

a visszafizetést rendelte el. Másodszor pedig a helybeli 

orvos Trempacher Mihály Ur tiszteletének megvetéséért, és 

gyógyszertárának hosszab időre való elhagyásáért, került 

szembe a hatósággal. Ennek kivizsgálására egy küldöttséget 

szerveztek. A hosszas tanukihaiTgatá-sok-arróT-valianak, 
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hogy az 01·vos és gyógyszerész kapcsolata igen rossz volt. 

[215-J 

Ualkovics ellen a helybeli hatóságoknak semmi kofogása mind-

eddig nem volt, panaszt ellene nem tettek. Havas Ignátz fő-

orvos úr a vizsgálat végeztéilel meghagyta, hogy "Trempacher 

orvos Tanár:JUr tsak a Receptek írásával foglalatoskodjon, 

és a gyógyszereknek ócsárolásával föl hagyjon •• " [21~] 

A vizsgálati jegyzőkönyvek alapján gyógyszertára nádfedelű, 

ezért több a por. A gyógyszertár világos, bár elég szüko 

Kevés, de jó minőségü szert tartott. A gyógyszertárat 1836-

1854-ig vezette. Ekkor vette át a gyógyszertár vezetését 

Posch Lajos. 1826-ban Rozsnyón született, iskoláit Eperje-

sen végezte, Iglón volt gyakornok, segéd Besztercén, Brüna-

ben. Oklevelét Pesten 1852/53-ban szerezte meg és gyógysze-

részmester lett. A gyógyszertárat tulajdonjogon 1854 óta 

bírja. [217] 

1888-1903-ig a gyógyszertár dr. Sztaróczky László ke-

zében volt, majd 1903-1910-ig Soós Károly tulajdonosa. 

1910-l94o,.. IX.11-ig Pongrácz Lajos az újabb tulajdo-

nos. Tevékenysége idején megindult a harc a második pati-

ka felállításáért. 1929-ben négy pályázó kérelme érkezett 

a vármegyéhez. Bátaszék község képviselőtestülete a máso-

dik gyógyszertárat nem tartotta szükségesnek:- " a meglévő 

teljesen kielégíti az igényeket". A vm. tiszti főorvosának 

szintén elutasító véleménye volt: a lakosság számának visz-

szaesése, a mórágyi és alsónánai kézigyógyszertár engedélye-

• 



zése miatt már igy is sokat vesztett forgalmából a meglévő 

gyógyszertár. Igy a vm. közegészségügyi bizottsága javas

lata alapján a minisztérium nem engedélyezte. [21~} 

Pongrácz Lajos halála után - 1941.IX.14.- a gyógy-

szertár haszonélvezete özv. Pongrácz Lajosnéra szállt. 

Haszonbérlője 1941.I.21-től ifj. Michéli !lihály lett. A 

gyógyszertárat 1943.II.5-ig bérelte. [220} 

Ekkor a kezelő felelős vezető Kugler István okleveles gyógy-

szerész lett, és a gyógyszertárat 1947.XII.3-ig vezette. 

Távozása után Tarján István vette át a gyógyszertár vezeté-

sét. 

"Szent József" gyógyszertár 

Levéltári adatok alapján 1839-ben Schmidt József állitotta 

fel a gyógyszertárat "Szent József"-hez cimezve. ,iz évkönyvek 

helytelenül 1836. évet jelölik a felállitás évének.! 

Schmidt József 1814-ben született, iskoláit és gyakornoki é-

veit Kis Martonban végezte. Segédi idejét Bécsben töltötte, 

majd 1836/37-ben Pesten nyert oklevelet, 1838-ban Pécsett 

segédként dolgozott. A tamási gyógyszertárat 1838. 24/12. 

41252.H.T. sz. engedéllyel 1839-ben állitotta fel személyjo-

gon. [ 222] 
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tebb lakosság élt. Bútorzata új, célszerü, helységei, 

patikarendje megfelelő. 1873-tól Barbacsy Pál gyógy-

szerész vette bérbe apósától Schmidt Károlytól beteg-

sége miatt a gyógyszertárat. Barbacsy Pál 1849-ben szü-

letett, iskoláti Kalocsán végezte. Gyokornok és segéd 

Tamásiban volt. Oklevelét 1873. július 7-én nyerte el. 

[80] 

A gyógyszertár vizsgálatok során a tisztifőorvos ki-

fogástalannak minősitette tevékenységét, ellene panaszt 

nem emeltek. [i43J 

1907-1922-ig László Géza lett a patika tulajdonosa. Gond

noka Böhm György volt. [115] 

1922-1929-ig Ambrózy Sándor tulajdona lett a patika. 

1922-ben Váradi Borbély László okl. gyógyszerész erzsébet-

falvi lakos 'ramásiban második önálló gyógyszertár felálli-

tását kérte. A szakközegek véleménye alapján a vb. törvény-

hatásági bizottsága elutasitotta kérvényét: 11 'l'amási körze

te Hiklósvár, Pári, Nagykónyi, részben Értény, mintegy 6-

7000 főre teheti'í. A községnek sem kultúrális intézetei, ,;."'· 

sem iparvállalatai nincsenek. A községet 15-25 km. távol-

ságra gyürüként fogják közre müködi'í gyógyszertárak. Igy 

Felsőireg, Ozora, Pincehely, Hőgyész, Döbrököz, Szakcs 

és Tab. Egy új patika felállítása létfeltételeiben tá

madná meg a már létezőt." [223] 

A gyógyszertár 1929-1931-ig Végh István tulajdonába 

"---"-1Jl·ent-át.--Rövi-d--vezetés~u1'án---i~3l•VIIlol5•toi··~ogosi tványá t 



-88-

Bélára ruházta át. Kilián miután bemutatta a f elso-

· bányai gyógyszertárának eladását igazoló adás-vételi szer

ződést a gyógyszertár tulajdonosa lehetett. [224} 

1935-ben a második gyógyszertár felállitására újabb jelent-

keze akadt. Kiss István keszthelyi és Rauss István regölyi 

lakosok kérvényezték. A vármegye most is elutasitotta a 

kérvényeket: A második gyógyszertár felállitása közegész

ségügyi szempontból nem kivánatos. (225] 

Ebbel is láthatjuk, hogy Tolna vármegye vezetése é-

beren őrködött a megye egészségügye felett. 

11Mer;vál tó" r;yór;ysze!'.tár 

A gyógyszertárat 1837.II .5-én "Megváltó 11 elnevezéssel álli-

tották fel 18.37. 2/5 13730 H.'r. sz. engedély alapján sze-

mélyjogon. Tulajdonosa Angyal Antal okleveles gyógyszerész 

volt. Tele a gyógyszertárat 1842.III.19.-én 4oOO Ft-ért 

vette meg Eisztorfer Eduárd. A gyógyszertár évente alig 

6oo penget jövedelmezett. 1843-ban csőd alá került, 1845-

ben Eisztorfer Eduárd "elfótyáltatta". Mivel vevő nem volt 

rá, újabb árverésre bocsátották, és felhivátk az Alispáni 

Hivatalt, hogy 

11 á Megye árverés, vagy más czélirányos 
úton gondoskodjon arról, miképpen a 
gyógyszertár hová hamarább alkalmatos 

__ _,e_,g,,,yfillr_e__bizatt.assék~--+" _____ . _ ------ ---- --

[226] 
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!gy került a gyógyszertár Sontag Konrád iglói birtokos hi-

telezőnek 2216 ft-os végrehajtó bírsággal a tulajdonába. 

Eisztorfer Eduárd pedig bérben bírta a gyógyszertárat ettől 

az időponttól. [227] 

1850-57-ig Járó Antal tulajdona lett. Halála után fe-

lesége, özv. Járó Antalné a gyógyszertár haszonélvező tu-

lajdonosa. Gondoka Makay Ferenc. Bács megyei evangélikus 

vallású gyógyszerész iskoláti Vásárhelyen végezte, majd 

ott gyakornokoskodott. Segéd Pesten volt, a gyógyszerész-

mesteri cimet 1860-ban szerezte meg. 1863-67-ig volt gond-

noka a gyönki gyógyszertárnak. 

A gyógyszertár müködéséről jó véleménnyel volt a tisz-

tifi'íarvos 

"A megvizsgált gyógyszertár a gondnok ál
tal kezelt időszaktól fogva jobb kelet
tel bir és hitelében igen emelkedett. 
Minél fogva a vázolt rendeletek kívánal
mainak is teljesen megfelelt." 

[228] 

1872-1908-ig Bévárdi Lajos volt a bérlő, 1873-tól Paur ö-

dön a gyógyszertár gondnoka. Iskoláit Pozsonyban végezte, 

segéd Mosonban lett. 1865-ben nyert diplomát Bécsben. Pes

ten Bayernál mint provisor volt alkalmazásban. [80] 

1874-től Bogsek Lajos vette át a gondnokságot. lfagyszomba-

ton született, iskoláit, és"tanonc" és segéd éveit is ott 

végezte. Bécsben szerzett oklevelet 1873. VII. 21-én. [ 79] 

1876-tól Kandelka Adolf brassói születésü okl. gyógyszerész 
---------- -- --------

e~l; a gondnok. Iskoláit Brassóban, majd Pesten végezte. Ok-



-90-

levelét 1870-ben nyerte. 1879-ben tőle Szilvásy Ágoston vet

te át a gondokságot. 1851-ben Sátoraljaújhelyen született. 

Iskoláti helyben, majd Pesten végezte. A gyönki gyógyszer

tárgan 1874 óta van, 1879-től mint gondnok. 1008-tól Ba

nelli Ferenc a gyógyszertár tulajdonosa. [229] 

Fia, ifj. Banelli Ferenc 1942-től a gyógyszertár tulajdonos 

felelős vezetője, és az államositásig vezette. 

ZOMBA 

"Isteni gondviselés" gyógyszertár 

a gyógyszertár felálli tásának ügyét a helybeli birtokos és 

képviselő jobbaházy Dory Frigyes szorgalmazta azzal az in

dokolással, hogy Zomba község és a környék lakossága meg

szaporodott /kb. 10000 főre/, ennyi lakos már nemcsak fiók, 

hanem egy önálló gyógyszertár el tartására is képes. [ 230] 

A közgyülés dr. Novák Sándor főorvos pártoló javaslatával 

[231) terjesztette fel az ügyet a Helytartó Tanácshoz, 

ahol helyet adtak a kérésnek, és felhatalmazták a megyét 

a pályázat kiírására. A jogosítványt a törvényhatóság 1861 

október 18-án tartott ülésén Rozsnyay Mátyás szabadszállá

si gyógyszerésznek i tél ték oda. [ 232] Rozsnyay 1861-ben 

igy felállította a gyógyszertárat Zombán, melyet "Isteni 

gondviselés" névvel látott el. Az évkönyvek szerint a fel

álli tás éve 1863. Életrajzát a mellékletben csak röviden 

ismertetem, mert Boros István és Dr. Zboray Bertalan gyógy-
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~zerésztörténészek munkájukban részletesen feldolgozták 

Rozsnyay Mátyás életét és munkásságát. [ 233] 

Mint gyógyszertártulajdonos és gyakorló gyógyszerész el-

ismerésre tett szert rövid idő alatt. A jól felszerelt és 

szakszerüen vezetett gyógyszertáráról elismeréssel szól-

nak a vizsgálati jegyzőkönyvek. 

117. A gyógyszertár elegendő világos, tá
gas és magas helyen fekvő. Bútorzata csi
nos, edényein a felirat olvasható ••• 
16. ábra 

8 •••• a gyógyszertár bár rövid ideje 
áll fenn, mégis a megyei egyik legki
tünobbjei közé számlálható a szrek ki
tünő minősége, s a gyógyszerész pontos
sága és szakképzettsége folytán ••• 
••• a közönség bizalma folytonos, a sze
rek mértéke és árszabása rendes, A gyógy
szertár tulajdonosa a szakképzettség ma
gas szinvonalán állván azon részvételt 
és folytatásában kíséri, teljes mérték
ben kiérdemel te. 11 

Falusi gyógyszertárában nem feledkezik meg a szakmai továb&-

képzésről sem. Dr. Kelen J. zombai körorvos biztatására kedz 

az íztelen kinin vegyület kutatásával foglalkozni. 1863-ban 

közös kérvénnyel fordultak a Helytartó Tanácshoz a Kinál cu-

korkák /Chinin - bonbons/ forgalomba hozataláért, de a ké-

relmet 11gyógykontárkodással" illetve el utasi totta a Heltartó 

Tanács. [235] 

Mindez nem törte le Rozsnyayt. Eredményt a Magyar Orvosok és 

Természetvizsgálók XIII. egri, illetve 1869-ben a fiumei gyü-

lése hozott, ahol pályadíjat nyert az íztelen kininkészitmé-

~---~Y<'!JcJc<'ll-• _ Emlékét a Magyar Gyógysze.ré_szeti 'fársa13ág márvány

tábláj a ma is őrzi a zombai gyógyszertár officinájában. 



16. ábra. A zombai Rozsnyay-féle patika officinája ma az 

eredeti bútorzattal. 

l?. ábra. A zombai patikában elhelyezett emléktábla. 

,.----------------- -------
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1875·-ben Rozsnyay a zombai gyógyszertárat bérbeadta Osváth 

Ferenc gyógyszerésznek. Rozsnyay távozásakor 1879-ben Poór 

Endrére ruházták át a gyógyszertár jogosítványát közö~ 

kérvényükre. [ 236] 

Poór Endre 1891-ig vezette a gyógyszertárat, majd 1891-1900-

ig Villinger Márton lett az újabb tulajdonos. 1900-ban Roth

fuschs Jakab, majd 1091-1913-ig Polonyi János tulajdona a 

gyógyszertár. [11;5] 

1913. november 26-án Polónyi Jánosnéról Józsa Dezsore tör

tént a jogátruházás. [237] 

1926-tól a gyógyszertár kezelője Czira Jenő. 1927-től Jó

zsa Dezső örököseire szállt a gyógyszertár joga, majd 1929-

ben Földes Jenő okl. gyógyszerész tulajdona lett. Ő eltüné

séig birtokolta 1944-ig. [117] 

1945. december 7-én állami kezelésbe vették, és hatósági 

kezelője Csúzi József lett. Csúzi a háborús rongálások 

következtében tönkrement berendezési tárgyakat helyrehoz

ta, illetve pótolta. [213] 

DOMBÓVÁR 

"Magyar korona" gyógyszertár 

A gyógyszertárt 1870-ben "Magyar Korona" néven Draskovics 

Lajos állította fel a város főutcáján. Draskovics Lajos 

;,----"="'-"baj omi / somQgy_~_e/_s zül eté_fili~_J.J>koJ.áit .Keszthe-
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iyen végezte. Csurgón volt gyakornok, majd segéd Pécsett 

és Pesten. Az egyetemi. curzust 1868/69-ben elvégezve Pes-

ten nyert oklevelet. A dombóvári gyógyszertárat 1870. 

18678. sz. aug. 12. miniszteri engedéllyel á,llitotta fel. 

Giógyszertárát 1885-ig vezette, majd 1885 végén átruház

ta Szallós Jánosra. [238] 

Szallós János a gyógyszertárat 1885-1925-ig vezette. 1925-

tol özv. Szallós Jánosné haszonélvezetével, és Kutzián 

Emma kezelésében müködött.a gyógyszertár 1930-tól kezelő-

je Gnóth Kázmér lett. 1931-32-ben bérlóje Sz.Szüts Kál-

mén. 1932.II.2-án a gyógyszertár vezetésével Gnóth Kázmért 

bizták meg újra. [239] 

1934-tol kezeloje Benedek Piroska teljesjogú gyógyszerész 

lett. [2>6é] 1934.I.24-én Balthazár Tiborné, szül. Molnár 

Sarolta /özv. Szallós Jánosné unokája/ okl. gyógyszerészre 

ruházta át a gyógyszertárat törvényes haszonélvezoje, özv. 

Szallós Jánosné.[36:i] 1936. I. 29-én Balthazár Tiborné fér-

jére, Balthazár Tibor okl. gyógyszerészre ruházta át jogo

si tványát. A felelos vezeto Balthazár Tiborné lett. [24<:_l 

Balthazár Tibor és családja a háború borzalmai elől 

menekülve a foont közeledtével elhagyták a gyógyszertárat, 

gondoskodva arról, hogy Benédek Piroska kezelésével tovább 

müködjön. Eltávozása miatt 1945. szeptember 7-én a dombó

vári igazoló bizottság Balthazár Tibort jogositványától 
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megfosztotta. 1945. IX. 30-tól Benedek Piroskát bizták 

meg a határozat jgoerőre emelkedése előtt a gyógyszertár 

vezetésével "hatósági. vezetői 11 minőségben. 1945. decem

ber 15-én a pécsi népbiróság Balthazár Tibort igazolta, 

igy további hatósági kezeltetésre nem volt szükség. 

[241} 

"Őrangyal 11 gyógyszertár 

Dombóvár második gyógyszertárának f elállitására 1908-tól 

többen adták be pályázatukat a vármegyéhez. Dombóvár, mint 

kereskedelmi és vasúti gócpont, közutak metszéspontja, köz

hivatalok székhelye, állat és terménypiacai révén nagy je

lentőségü. Lakosságával párhuzamosan kulturálisan is fej

lődött. Főgimnáziuma van, épülőben lévő kórháza, l!iÁV. fü

tőháza és gépjavító műhelye, kb. 800 vasúti alkalmazottja, 

4-5 pénzintézete, 8 orvosa, 2 állatorvosa van. A kérvénye

zők szerint mindezek kielégítésére a meglévő egy gyógy

szertár képtelen, ezért második gyógyszertár felállítása 

"felette szükséges". A létező gyógyszertár forgalmi köre 

olyan kiterjedt, hogy második gyógyszertár fennállását nem 

veszélyeztetné. Dombóvár község gyakorló orvosai elle

nezték a második gyógyszertár felállítását. Ezt azzal 

indokolták, hogy a környező községekben /Szakcs, Döbrököz, 

Mágocs, Sásd/ nyilvános gyógyszertár van, igy a dombóvári 
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gyógyszertár forgalmi köréhez csak a kötel lévő puszták egf 

része tartozik. A vármegye alapos vizsgálatot végezve, szak-

közegei véleménye alapján a kérvényeket elutasította. 1909. 

25-én. 

"A jelenlegi gyógyszertár oly kifogástalan 
hogy teljes bizalmukat és megelégedésün
ket bírja, és képes arra, hogy a gyógyszer~ 
igénylő közönséget, mindenkor kellő időben 
ellátja a szükséges és kifogástalan gyógy
szerekkel. 

Kelt Dombóváron, 1908. november 24,-én. 
Dr. Neumann János 

körorvos 
Dr. Reisz József 

MÁV főorvos 
dr. Kertész Árpád 

járásorvos 11 

1913-14-ben a kérvényeket újra elutasították, mivel a fennál-

ló rendelkezések értelmében 5 évig érdemi tárgyalás alá nem 

vehetők, hasonló tárgyú kérelem l éven belül nem tárgyalható. 

Igy a gyógyszertár felállítására csak 1924.-ben került sor. 

Mets Gábor és üzemtársa Csomor Kálmán budapesti gyógyszerész 

által "Őrangyal elnevezéssel. [ 243] 

1927-ben Csomor Kálmán tulajdonába került és vezette 

gyógyszertárát a vizsgált korszak végéig kisebb megszakítás-

sal. 1945.-től Polonyi Tibor a gyógyszertár felelős vezetője, 

míg 1950.II.6-tól Csomor Kálmán át nem veszi a gyógyszertár 

vezetését. [244] 

1943-ban honvédelmi munkára Benedek Pál jászberényi gyógy

szerészt rendelték ki gyógyszertárába. [245j 

,:,-----------------.u'"J""D~mc'°'rn"ó~v"A~R-------

"Segi tő Mária" gyógyszertár, 
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Az 1929-ben pályázat alatt lévő gyógyszertárát 1930. jú

nius l~-én Klázer Gyula állította fel. [246] 

Felállitása óta szinte még egy év sem telt el, amikor jo

gát Mess Mária okleveles gyógyszerészre !uházta át. [247] 

A patikát 1937-ig Mess Mária vezette. 1935.-ben gyógyszer

tárából hiányzott a lepárló készülék, ezért a tiszti fő

orvos jegyzőkönyve alapján 10 pengő péhzbüntetéssel súly

tották. A végrehajtást l évi próbaidőre felfüggesztették. 

Mivel Mess Mária a kitűzött határidőn belül beszerezte a 

készüléket, i.gy a büntetés végrehajtására nem került sor. 

Házasságkötése miatt Ujdombóvárról 1936-ban eltávozott, 

jogosítványát Zlinszky Endrére ruházta át. Zlinszky End

re Bölcskéről gyermekei iskoláztatása végett költözött Uj

dombóvárra, és kérte a jog átruházását. [249] 

1937. v.1-tol gyakornoktartási jogot nyert, és gyógyszer

tárát a vizsgált korszak végéig vezette. [250 J 
1940-től az engedélyezett Ódalmandpusztai kézigyógyszer

tárat a szakcsi gyógyszertárral felvátlva látták el. [25~ 

KÖLESD 

"Isteni gondviselés" gyógyszertár. 

A gyógyszertárat 1878. augusztus 3-án Barbacsy Pál gyógy-· 

szerész álli totta fel 31190/878. sz. engedély alapján "Is-

teni gondviselés" elnevezéssel. 
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Barbacsy Pál némedi /Tolna megye/ születésü, gyakorno-

ki oklevelét Tamásiban 18'73. július '7-én nyerte. Segéd Szek

szárdon volt.[213] 

Dr. Kutasy Sándor Tolna megye tiszti fő- és r.endes járásor-

vosa szerint: 

"A gyógyszertár elegendő, tágas, világos, 
bútorzata kitünő, célszerü, edényei 
csinosak, olvasható felirattal ellátot
tak ••• tekintve szereinek minőségét, ki
szolgáltatását, árszabását, kielégítő
nek nyilvánittatik. 11 

[ 81] 

1881-ben a gyógyszertár személyjogának átruházásáért Korit

sánszky Dénes okleveles gyógyszerész folyamodott. [252] 

Gyógyszertári elfoglaltsága mellett gyógynövény-gyüj6éssel 

és termesztéssel is foglalkozott. [253] 

Dr. Abay Nemes Gyula a 'fölna megyei Ujság hasábjain igy irt 

róla: 

"úttörő azok kozott, akik hazánkban a 
gyógynövénytermesztést sürgetik, és 
akik gyakorlatilag foglalkGnak e té
ren. Szinte kijelőlni látszik a ma
gyar gyógyszerészet egyik fejlődési 
irányát: biokémiai és növényfizioló
giai ismereteket gyüjt, g[lgy minél 
pompásabb gyógynövényei és kerti ter
ményei legyenek. 11 

[254] 

Fiait /Ottó, Dénes, Viktor/ szintén gyógyszerésznek nevelte. 

Kori téánszky Ottót, - mint a Magyar Gyógyszerész Egyesület 

igazgatóját, a Nemzetközi Gyógyszerész Szövetség alelnökét, 

gét, - a gyógyszerésztörténeti Diárium hasábjain keresztül 

dr. Zboray Bertalan kiváló gyógyszerésztörténészünk muta

tott be. [ 255 J 



-98-

1918-tól a gyógyszertár kezelését középső fiára, ifj. Korit

sánszky Dénesre bizta. Róla szintén a mellékletben irok bő

vebben. Legkisebb fia Viktor 1892. I. 12·-én született. A 

bonyhádi gimnáziumi évek után Pesten szerzett diplomát. Az 

első világháborúban testvéreivel együtt Bécsben, majd a fron

ton teljesitett szolgálatot. Hét és fél évet töltött orosz 

hadifogságban. Testvére Ottó számára engedélyezett "Arany 

Kalász"-hoz címzett gyógyszertárat megnyitásától /1928/ 

kezdve ő vezette Budapesten. 

Az 1921. szeptember 4-én Szekszárdon tartott gyógyszerész gyü

lésen, ahol megalakult a Szekszárdvi.déki Gyógyszerész Egye

sület, korelnökké Koritsánszky Dénest választották meg. Az 

Ő irányi.tásával megválasztották a megyei. tiszti kar:b, élén 

Szeghy Sándor elnökkel és Dr. Eibach Kornél alelnökkel. [256} 

1921-ben Koritsánszky Dénes gyakornoktartási jogát a minisz

térium megerősitette. [257] 

1928-ban ifj. Koritsánszky Dénes lett a gyógyszertár tulaj

donosa, és vezette gyógyszertárát a vizsgált korszak végéig. 

Megállapitottam, hogy a Koritsánszky család kiemelkedő gyógy

szerészdinasztia! [VI. táblázat, 18. ábra] 

A család kölesdi sírboltjában 5 gyógyszerész fekszik. Az uno

kák, dédunokák továbbviszik e nagyhirü család hagyományát. 

OZORA 

"Szent István" gyÓfü[SZertár 

A gyógyszertárat "Szent István" néven 1880-ban létesi tették, 



• Táblázat. A Koritsánszky család leszármazási táblája a 

gyógyszerész családtagok feltüntetésével 

KORITSÁMSZKY CSALÁD 

öl!ITSÁNSZKY DÉNES és neje 

í853.vr.-1928.r.23/ 

LUBOWIÉNSZKY TERÉZ 

/1859.X.11-1934.III.l/ 

--------/iai.L_ __________ _ 

- DÉNES és neje KEREKES MELLI ____ VIKTOR 

1882.III.16- /1889.III.28- /1917.IX.4- /1892.I.12-/ 
1952.XI .26./ -1966. VIII .19./ 1979.IV .29./ 

DÉN~S és neje AVillRUS KLÁRA 

gyermekeik 
,----------r·--·-·-1 · 

KLÁRA MÁRTA 

'18. ábra. A Koritsánszky család síremléke a kölesdi temetőben. 
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bár erről levéltári. adatot nem találtam. 1887-1889-ig Gáhy 

Endre, 1889-től Eibach Ödön volt a tulajdonosa. Bérlője 

KováBs Lajos okleveles gyógyszerész volt, 1891-ben Farnek 

Kálmán. [258] 

Ez utóbbi 1895-től a gyógyszertár tulajdonosa lett, és 

gyógyszertárát 1905-ig vezette. 1905-től az özv. Farnek 

Kálmánné haszonélvezetében lévő gyógyszertár kezelője ·.re

szák Gyula.· 

1906-ban újra tulajdonos változás következett be a gyógy

szertár történetében. Székely- Doby Géza tulajdonába ke

rült a gyógyszertár, bérlője Langer Károly okleveles gyógy

szerészmester lett. Tőle 1911-ben Páhy Dezső vette át a 

gyógyszertárat és vezette egészen a vizsgált korszak végéig. 

Az 193?. november 12-én tartott gyógyszertár vizsgálat 

során a tisztifőorvos szabálytalanságot észlelt, ezért illO 

P. pénzbüntetést szabott ki a tamási járási főszolgabírája. 

Behajthatatlanság esetén egy napi elzárás kilátásba helye

zésével. [2591 

Az 194-0. évi gyógyszertár vizsgálat során több gyógy

szertár, - köztük az ozorai- vezetőjét is kötelezte az el-

sőfokú közegészségügyi hatóság a jegyzőkönyvben lefektetett 

hiányosságok záros határidőn belüli megszüntetésére, [ 260] 

FELSŐIREGH 

"Isteni gondviselés" gyógyszertár 

A gyógyszertárat 1884-ben "Isteni gondviselés" elnevezéssel 
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Csics Miklós állította fel. [ 261] 

1889-ben tulajdonosa Koretkó Géza lett. Tőle még ugyanebben 

az évben l.0000 forintért Ihrig Vilmos vette meg, miután a 

zombai gyógyszertár megvételétől a tulajdonos ajánlatára, 

megfelelő kárpótlás mellett elállott. [262] 

A g-yógyszertárat nem sokáig vezette, mert 1892-ben már ú-

jabb tulajdonosa van Végh János személyében. Dr. Dragits 

Imre vm. tiszti főorvos 1922-ben a gyógyszertárvizsgálat 

során a gyógyszertár vezetése, felszerelése körül nagy-

márvü felületességet és szabályellenességet tapasztalt. 

Mivel sok fontos és a rögtöni segélynyújtáshoz szükséges 

gyógyszer hiányzott, a gyógyszerek közt rossz is volt, a 

"magyar gyógyszerkönyv 3-ik kiadásában 
előírt eszközök és készülékek közül 
sok hiányzot·t, úgy, hogy a gyógyszer
tár jelen gyógyszerkészlete és föl
szerelése mellett a közegészségügy 
követelményeinek meg nem f e.lel. 11 

[263J 

Végh János két hetet kaptt a hiányosságok f elszámo-

lására. Gyógyszertárának elhagyagolásáért, és kezelő nél-

kül hagyásáért "érzékeny" megbüntetését kérte a főorvos. 

1924·-től özv. Végh Jánosné és kezelője Szemnecz Ödön veze

tése alá került a gyógyszertár. [264] 

1927-1937 között Schmidt Béla tulajdona volt. 1937.-

ben családi okok miatt kénytelen volt megválni gyógyszer-

tárától, és kérte annak átruházását Valu József okleveles 

-·...gy'3gys~-erés~re.-----{-26.5j-- ---

I gy a gyógyszertár tulajdonosa és felelős vezetője a vizsgált 
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korszak végéig Valu József volt. 

SZAKCS 

"Vörös kereszt ''._gyógyszertár 

A gyógyszertárat 1888-ban Fonyó .iuldor álli totta fel. 1896-tól 

Maczkó László tulajdonába ment át. 1903-tól bérlője Fuchmann 

Ferenc okleveles gyógyszerész. 

A gyógyszertárban az 1911. július '3-án tartott vizsgálat 

alkalmával han:yag kezelést, a kémszerek, vizsgálati eszközök 

és készülékek nagyobb hiányát tapasztalta Dr. Dragits Imre 

főorvos. A hiányok pótlására 3 hónap haladékot kaptt, mely

nek leteltével október 27-én újabb ellenőrző vizsgálatot vég

zett a főorvos. A kezelésben ugyan javulást tapasztalt, a 

Ifémszereket is beszerezte lfaczkó László. Csupán a drágább 

eszközöket és készülékeket nem pótolta, mert a körorvosi 

állás üzemeltetése folytán kevesebb jövedelme és szorult a

nyagi helyzete ezt nem tette lehetővé. [266] 

1926-ban Kocsola községbe fiókgyógyszertár nyitásra 

kért engedélyt. A Dr. Krorili Antal tiszti főorvos pártoló 

véleményével felterjesztett kérvényt azonban elutasitotta 

a minisztérium az 114466/1926. számú korlátozó rendelet miatt, 

[267] 

1928-ban leányára, Maczkó Ilonára ruházta át a gyógy

szertár személyjogá tulajdonát. [ 268,j 

Maczkó Ilona a gyógyszertarat 1941.-;:.Igvezetile~ 1941. XII. 



-102-

30-án a minisztérium hozzájárult ahhoz, hogy a gyógyszertá

rat a kiskunfélegyházai születésü Szabó József szakcsi gyógy

szerészre huházhassa át. [2~~] 

Szabó József a gyógyszertárat, mint utlajdonos felelős 

vezető egészen a tárgyalt korszak végéig vezette. 

NAGYDOROG 

"István király" gyógJJszertár 

Tolna vármegye törvényhatósági bizottságának 1888. szeptember 

14-én tartott közgyülése tárgyalta a közegészségügyi bizott

ságnak Tordy István, Ihrig Károly és Spányi Lajos okleveles 

gyógyszerészek a nagydorogi gyógyszertár felállitásál'a bea

dott kérnyéeit. A bizot"tság megállapította, hogy Nagydorog 

és a környező puszták igénylik a gyógyszertál' felállítását. A 

szomszédos paksi és kölesdi gyógyszertárak forgalmát a felálli.

tandó új nem veszélyezteti. Igy Nagydorog község képviselő

tesüteHiének véleménye alapján Spányi Lajos kérvényét pártoló

lag terjesztették fel. [270] 

A gyógyszertárat 1889-ben "István i:irály" elnevezéssel 

fel is álli totta Spányi Lajos. 

1907-1944-ig a gyógyszertár tulajdonosa Szendrovics Vil

mos okl. gyógyszerész lett. 1944-ben Szendrovics Vilmos eltü

nése miatt a gyógyszertár felelős vezetését fia, Szendrovics 

László vette át, vezette gyógyszertárát az államosításig. 
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Bö1CSKE 

"Szentlélek" gyógyszertár 

A gyógyszertárat 1890-ben Vasváry Géza okleveles gyógyszerész 

állitotta fel személyjogon. [271] 

Gyakornokot nem tartott. A gyógyszertárat 1918-i.g vezette, 

majd Zlinszky Endre tulajdonába ment át még ugyanebben az év

be. 1930-ban gyakornoktartási jogot kért és kapott a miniszté

riumtól. [ 272~ 

1937. II. 19-én án~uházta jogát Popovics István gyógyszerész

re. [273] 

19LKl-ben Popovics István is megkapta a katonai behivót. Mivel 

záradékolt okl. gyógyszerészt nem kapott, már elhelyezkedtek, 

vagy katonai szolgálatot teljesiten:ek- i.deiglenesen Zlinszky 

Margit okleveles gyógyszerészt alkalmazta. 1940. V. 26.- VI. 

16-ig. [274~ A katonai. szolgálat letelte után újra átvet

te a gyógyszertár vezetését a vizsgált korszak végéig. 

~EHELY 

A gyógyszertárat 1894-ben Raksányi Zoltán okleveles gyógy

szerész állitotta fel. [59_3 1910. IX. 1-1911. X.l-ig 

gyakornoka Csomay Kálmán_vol_i• __ :l._91Z ... l3lLr,--igRauszl.er Sán

do1• bérel te a gyógyszertárat. 1914.-ben kezeloje Meiszner 

Vilmos lett. 1915-ben pedig az ujabb bérloje Beleznay Ká-

roly. 
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1921-ben Raksányi Zolátn a patikát átruházta Török Kál

mán okleveles gyógyszerészl'e. [ 275} A patikát 1931-i.g ve-

zette, ekkor Weine~ Leó tulajdonába jutott. De Weiner gyógy-

szerész sem birtokolta hosszú ideig, mert már 1933-ban ismét 

új tulajdonosa lett Karvassy János dr. személyében. Mint tu-

lajdonow felelős vezető a vizsgált időszak végéig látta el a 

gyógyszertár vezetését. 19.35. X.2.3-án gyógyszertárát áthelyez

te a Fő utca 14·2. szám alá a piactérre. [ 276] 

Az 1955-ös gyógyszertár vizsgálat során a tiszti főorvos meg-

állapította, hogy az életbeléptetett III. gyógyszerkönyv elő-

irásajt Karvassy János nem tartotta be. A hivatalos gyógysze-

reket és készülékeket nem szerezte be, ezért ezek határidőre 

történő beszerzésére utasította a főorvos. Mulasztásáért 30 

P. pénzbüntetéssel bírságolták meg, mely ellen fellebbezést 

nyújtott be. A vm. tiszti főorvosa az ujabb ellenőrzés során 

már a hiányok pótlásáról győződhetett meg. [277] 

Az 1937-es gyógyszertár vizsgálatkor a tiszti főorvos alis-

pánnak küldött jelentése szerint: 

"ezen gyógyszerész ellen már más ízben is 
volt eljárás lefolytatva, jelenlegi vizs
gálat alkalmával több szabálytalanságot 
észleltem, a gyógyszertár vezetésében 
elhanyagoltság, felületesség látszik, 
igy tisztelettel kérem a gyógyszertár 
vezetőjének szigorú, példás és súlyos 
megbüntetését." 

[278] 

A büntetőitélet két napi elzárásra átváloztatandó 50 P. 

Ugy látszik, hogy a hatóságokkal még egy ízben összetü-
:..----------------------------

zésbe került, mert 1949-ben köztartozásai miatt a Közgyógy-

szerellátási Alapnál leti.ltást rendeltek el dr. Karvassy Já-
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nos részére. Időközben azonban a tartozását kiegyenli tette, 

igy Pincehely község előljárósága a letiltást visszavonta. [279] 

TEVEL 

"Őrangyal" gyÓfilszertár 

A gyógyszertár felállitására 1882-ben Monspart János okleve-

les gyógyszerész kért engedélyt, 1895-ben ismét két jelelltkwző 

pályázta: Bohm Gusztáv és Almásy József személyében. A környe-

ző patikák- hőgyészi, bonyhádi, zombai- forgalmi felmérése u-

tán bebizonyosodott, hogy különösen a zombai gyógyszertár lé-

tét veszélyeztetné a 'l.'evelen felállitandó patika. Ezért a ké1·

vényeket elutasi tották. [ 280] 

Führer Andor 1901-ben beadott kérv:ényét a tiszti főorvos már 

pártólólag terjesztették fel, és a közegészségügyi bizottság 

a patikaf eláll.i tás engedélyezését szükségesnek nyil váni tott a. 

Tevel, mint az orvosi kör székhelye 10 községből áll, kb. 

9000 lakossal. A nyilvános gyógyszertárak 3 órai távolságra 

esnek, igy fönnmaradásukat nem ~eszélyezteti, felállitása 

pedig közszükséget képez. [281] 

1902-ben "Őrangyal" lenevezéssel Führer Andor állitotta fel. 

Gyakornokot 1907-1912-ig csupán póbaidőre tartott, mert álli-

tása szerint jelőltjei alkalmatlannak bizonyula~. 

1912-ben fiókgyógyszertárt nyitott Lengyelen, mely 1934-ben 

lett önálló gyógyszertár. Führer Andor a gyógyszertárat 1933-

ig birtokolta, ekkor került Végh István, majd 1934-tol örökö-
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sei és Millner Gyöggy kezelése alá. 1935. I.28-tól a gond.o.ok 

Pető Ödön okl. gyógyszerész lett. [282] 

1937-től a kezelő Steiner Miklós, 1942. XI. 5-től pedig Dr. 

Sz..ékely Ernő részére engedélyezték a gyógyszertár kezelé-

sét. [283] 

1945-49-ig Scwebler Mátllás volt a gyógyszertár felelős veze-

tője. 1949-ben pedig az özv. Végh Istvánné haszonélevezetében 

lévő gyógyszertár felelős vezetését Karabélyos Géza vette át. 

[284] 

LENGYEL 

11Segitő Szűz .Mária" gyógyszertár 

1934-ig mint a teveli gyógyszertár fiókja működött Füfrer An-

dor tulajdonossal az élén. 1934-ben "Segi tő Szűz Mária" el-

nevezéssel Harsányi Zoltán önálló gyógyszertár felállítására 

kapott engedélyt. [ 285] 

1942-ben gyógyszertárától családi okok miatt kénytelen volt 

megválni, ezért Radimeczky Zoltán okleveles gyógyszerész~e 

kérte az átruházását, melyhez a minisztérium hozzá is já-

rult. [286] 

1946-ban Genszky Géza tulajdona a gyógyszertár, mely előtte 

épület hiányában egy ideig nem müködött. [117] 

1948-ban a gyógyszertár Kurdra történő áthelyezését kérte a 

népjóléti minisztertől. Az engedélyezést követően 1948w no-
--------------- ----------- --- -------

vember 6-án nyitotta meg a gyógyszertárát. [2$7!j 

N AG YVJÁNYO!f. 
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"Megváltó" gyógyszertár 

A gyógyszertárát 1908-ban állitotta fel Kerbolt Dániel okl. 

gyógyszerész, és vezette 1915-ig. Patikájában ez idő alatt 

gyakornokot nem alkalmazott. [115] 

1916-tól Kerbol t Dánielné a tulajdonos. A kezelő Nagy Kor

mány Zoltán volt két éven keresztül, majd 1920-ban a tulaj-

donába kerüit gyógyszertár. 

1922-től lfagy Kormány Zoltánné 1 ett a gyógyszertár ha-

szonél vezőj e. Előfordult, hogy kezelő nem létében mag<ié·ké

szit ette a gyÍ\gyszereket, ezért a gyógyszertárat a tiszti 

főorvos rövid időre bezáratta, és okleveles gyógyszerész 

gondnokot rendelt ki. [288] 

Menich János 1923-1928-ig vezette a gyógyszertárat. A Tolna-

meguei Ujság arról ad hirt, hogy Szepessi Sándor tulajdonába 

került át a Miovácz Imre tulajdonjoga. [ 289] 

Szepessi Sándor a gyógyszertárat mint tulajdonos felelős 

vezetője vezette a tárgyalt korszak végéig. 1945-ben gyakor-

nokként leányát, Szepessi M~gitot alkalmazta. 

DÖBRÖKÖZ 

"Őrangyal" gyógyszel'tár 

A gyógyszertárat feltételezhetően Tóth Bertala.~ állitotta fel 

1908-ban. Minössze két wvig volt tulajdona, 191@-ben már Mar

-kov:i:-cFJ!.i.ilerr,--1-Srl-i; o 1 B ro dy l!!r .rio--az U:Jal>O -gyÓgys zer tárt ul aj -

donos. Gyakornok egyik tulajdonos alatt sem volt a gyógyszer·-

tárban. [115] 
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1915-ben a tulajdonos hadbavonulása miatt a gyógyszertár 

zárva volt. [290] 

1943-ig volt Bródy Ernő tulajdona. 1939-1945-ig Csúzy Jó

zsef bérelte. 1943. III. 26-án Bródy Ernő meghalt. igy 

felesége haszonélvezetébe került a gyógyszertár. [29~ 

1945. december 7-én állami kezelésbe vették a tulaj

donos özv. Bródy Ernőné eltünése miatt. [117] 
Hatósági kezelője Szirtes Ede okl. gyógyszerész lett. [213] 

KURD 

"Segit_2_Szüz Mári~ógyszer~ 

A gyógyszertár felállitását Genszky Géza okl. gyógyszerész-

nek 199524/1948. V. 4. sz. határozatával a lengyeli gyógyszer-

tárának Kurdra történő áthelyezésével engedélfezte a népjóléti 

miniszter. [ 292] 

A gyógyszerésztörténeti Diárium 1975. júniusi számának 23v ol-

dalán lévő Tolna megye gyógyszertárai c. I. sz. táblázat helyes-

bi tés.re szorul. A kurdi gyógyszertár alapi tási. éve nem 1910, 

hanem 1948! A község a 235. sz. házat jelölte ki gyógyszertár 

és szolgálati lakás céljára. Nagymértékü átal.akitása után az 

OKI hozzájárult a gyógyszertár 1948. október 20-i megnyitásához, 

annak ellenére, hogy a 260520/1934. B.H. számú rendeletében 

előirtaknak csak részben felelt meg. A raktár válaszfallal tör-

ténő elkülönHésére, mely álvánnyal elválasztott volt, a fió-

kok rekeszekkel történő elkülőnitésére, valamint az állvány-

edények pótlására egy év határidőt engedélyezett az Országos 

Közegészségügyi Intézet. 1949-ben dr. Nemes Sándor lengyeli 
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körorvos részére kézigyógyszertárat engedélyezett a mini.sz-

térium, azza.1 a megkötéssel, hogy a gyógyszereket a kurdi 

"Segi tő Szüz Mária" cimü gyógyszertárból kell beszereznie. 

Egyben utasította a gyógyszertár vezetőjét is a kézigyógy

szertár ellátására. A gyógyszertár Kurd és környékének 

?OOO lakosát látta el. 

"Magyar Koro~gyógyszertár 

"Hagyar Korona" elnevezéssel az 1919-es évszámot jelölik a 

gyógyszertár alapi tás évének az évkönyveit. Levél tári. adatai-m 

viszont azt bizonyitják, hogy a gyógyszertárat már 1912-ben 

Hóbor Kálmán birtokolta. Ezek alapján az alapi.tás éve nem le

hetett 19191 [1151 

Hóbor Kálmán gyógyszerész 1917-ig, örökösei 1920-ig birtokol

ták a gyógyszertárat. 1920-ban Grancsics Pál gyógyszerész lett 

a tulajdonosa. [293] 

1921-1923-ig Végh István, majd 1923-1926-ig Veréczy Géza tulaj-

donába jutott a gyógyszertár. 1926-ban Klein Miklós veszi át 

a vezetését. 1931-ben ezonban \\lli)aládi okolt miatt elköltöaött 

Decsről, ezért kérte jogának B. Fodor Sándorra történő átru-

házását. [294] 

B. Fodor Sándor gyógyszerész igy 1931.I .5-én átvette a gyógy-

szertárat, mely hosszab ideig a bortokában maradt. 1939-ben 

-iiz"nban-bet-e-gsBi;e--mi a t t fial-e1'égeil:érvényezt·e-1;ány1-"Er nő kin e

v ezé sé t a gyógyszertár kezelőjének. [295 ~ 
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1947. május 6.-1949. május l-ig Selmeczy László a gyógy

szel'tár bér.lője és felelős vezetője. [. 296] 

1945. április 26-án B. Fodor Sándor kérvényezte a gyógy-

szertár nevének "Magyal' Koroná"-ról "Sárköz"-re történő meg

változtatását, melyhez a minisztérium hozzájárult. [29f] 

1949. május 15-től Pfeiffer István gyógyszerész, a szekszár

di "Fekete Sas" gyógyszertár volt vezetője vette át. 

NAGYSZÉKELY 

_'.'.Reményhez'~ gyógys~M!. 

1923-ban Agárdy János állitotta fel a .308. sz. házban a gyógy

szel'tárt. 1938.-ig vezette. Gyógyszel'tárának hiányos felszerelé

se miatt 1935-ben 10 pengő pénzbüntetést kapott, és a hiányok 

pótlására határidőt tüztek ki.. [ 298] 

Boross László gyógyszerész 1938. október 30-án jelentette a 

gyönki főszolgabírónak, hogy Agárdy János gyógyszerészről a 

gyógyszertár személyes jogosítványát rá huházták. Egyben be

jelentette, hogy a 308. sz. alatti ház ól a saját házába a 

424. sz. alatti házba kívánja áthelyezni a gyógyszertárt, és 

kérte a :helységek felülvizsgálatát. [ 299J 

Az épület tervezése előrje elképzelése szerint történt. A ta

lajviszonyok miatt azonban szüki teni kellett az eredeti terv

rajzot. Ezért Boross László a laboratórium és az anyagrak·tár 

egy helységben történő elh_el~ésál-~--kél't~engedé~J:yt-; Külön

választás esetén ugyanis a 1.abol'atórizm világitása, szellőz-
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tetáse saenvedne hiányt, ugyanakkor a raktár szük lenne az 

elődjétől átvett értékes kamrai bútorok számára. [ 299] 

A minisztérium a kérését nem tartotta megengedhetőnek, 

mivel a laboratóriumban végzett munka az ott készletben tar

tott gyógyszeranyagok megfelelő eltartását akadályozná. A 

szétválasztásra 1939. július 1-ét tüzték ki határidőnek, 

mely időpon:bra a ti sztifoorvos jelentése alapján a szétvá

lasztás meg is történt. 

Boross László a gyógyszertárát a vizsgált korszak végéig 

mint tulajdonos felelős vezető látta el. 

KIS TENGELIC 

"Őrangyal" ~gyszertár 

A gyógyszertárt a Kossuth L. u •. 38. sz. alat·a házban Netkov

szky József állitotta fel 1923. VI. 6-án 49650./1923. N.M. 

engedéllyel. [300] 

A 'fölnamegyei Ujság decemberi száma arl'ól számol be, hogy a 

vármegye főorvos a gyógyszertár vizsgálatot megejtette, és a 

vizsgálat után a gyógyszertár megnyilt. [301] 

Netkovszky József a glfógyszertárat 1927-ben bekövetke

zett haláig vezette, majd a Netkovszky öröhösök kezébe került, 

és kezelője 19a9-1933-ig Schmór Kornél lett. 1933. I. 11-től 

Kiss Margit okleveles gyógyszerész kaplbtt megbizást a gyógy

szertár kezelésére. [302]__ --------------------~-
1934. február 20-1935. február 15-ig Szarka Józsefet alkal-
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mazta kezelőként özv. Ifotkovszky Józsefné. f 3031 

1935· június 14-től Swebler Mátyás, 1935. július 24- 1936. 

~ugusztus l-ig Imreh Béla okleveles gyógyszerészek kezelték 

a gyógyszertárat. [304] 

Imreh Béla a gyógyszertárat 1939. II. 20-ig kezel·~e. 

1936-ban a tisztifőorvosi vizsgálat megáll api tása szerint: 

"hanyag kezelés, megbízhatatlan gyógyszer
kiszolgáltatás látszik fennforogni, két
ségtelen, hogy a gyógyszertár megbizh;i.tó
ságába vetett bizalom megszűnt, javasíom 
az 1876. XIV. tc. 125. §-a alapján új gyógy
szertár kezel.e kirendelését." 

[305] 

A községi biró a gyógyszertár ellen alapos kihágások gyanuja 

miatt vi.zsgálatot rendelt el. A vizsgálat eredményeként ki-

hágási eljárást indítottak Imreh Béla gyógyszerész ellen. 

1937.-ben már a gyógyszertár felszerelésében és vezetésében 

javulás észlelhető, egyes kisebb szabálytalanságok kiküszö-

bölésére a vezeto figyelmeztett;.oék. 

1939. III. 20-tól Jakabffy Géza a gyógyszertár kezelője, tő

le, pedig Nagy El:<emér vette át a kezelést 194o. VII. 19.-ig. 

[.306] 

194o-es gyógyszertár vizsgálatot Dr. Zboray Bertalannal, 

az OKI adjunktusával együtt végezte a tisztifőorvos. A hiá-

nyok pótlására - résmentes padozat, laboratórium és anyag-

raktár szétválasztása, - 90 napi határidőt szabtak ki. A 

gyógyszertár kezel.aj e 194o, IV. 11-VI. 3-ig Kuzmányi Gyula 
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ságokat, de az özvegy anyagi fedezete hiján nem gondoskodott 

azok pótlásáról, ezért ·- felelős vezetést ő tovább nem vál

lalta. 1940. VI. 15-ig Szabó Béla vezette a gyógyszertárat. 

Mivel a haszonélvező Nagy El·mmér okl. gyógyszerészt alkalmaz-

ta kezelőként annak ellenére, hogy elaggottsága folytán már 

alkalmatlan a vezetésre, a járás főszolgabirája elrendelte 

g gyógyszertár bezáratását 1940. július 25-én. 

Dr. Rürdős Dezső tisztifőorvos jelentése szerint Net

kovszky László az approbációs vizsgát letette. A gyógyszer

tá vezetését ő vette át november 6-tól. l94<l-ban özv. Net-

kovszky Józsefné meghalt. A gyógyszer·cárat 1948. VI. 6-tól 

Wieland Borbála bérelte. [ 307] 

A gyógyszertár gyógyszerkészletét 6000 forintért megváltotta, 

azért kérte a hatósági kezelőként való kinevezését, melyet a 

tisztifőorvos pártólólág véleményezett. 

NAGYKÓNYI 

"Szent István 11_gyógyszertár 

A gyógyszertárat 1925-ben Schöffer Aladár állította fel a Fő 

utca 106. sz. házban. [308] 

Dragics Imre főfelügyelő, vármegyei tisztifőorvos vezetésével 

a járási főszolgabíró és járásorvos jelenlétében a hatósági 

vizsgálat megtörtént. A gyógyszertárat szabályszerüen és 

csinosan berendezettnek találták, igy november 14-én Schöffer 

Aladár me.gnyilhat.t.a..--{~9j-- -------------------·-----------·- -

A g:1ógyszertárat 1929-ig vezette. 1929. X.:31-én Gedeon Andor 

nagykónyi lakos okl. gyógyszerészre ruházta át. [~10] 
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Gedeon Andor gyógyszerész mintegy öt évi vezetés után 1935. 

XI. 27-én Márkus Mártonra ruházta át a gyógyszertárat. [311] 

6 azonban rövid egy évig birtokolta csak, majd átadta Schőn

feld Lajosnak. A vezetése alatt álló gyógyszertárban 1936. 

december 22-én felvett vizsgálati jegyzőkönyv szerint a talált 

szabálytalanságok miatt eljárást i.lilliltottak. A hiányosságok 

-szitasorozat, savszekrény hiánya, a gyógyszeJ.'es üvegeken a 

"legnagyobb dózisra utaló felirat" elhagyása - miatt az I. 

fokú rendőri büntetőbiró elmarasztaló itéletet hozott, ~s 

a 15 pengő pénzbüntetést l évi próbaidőre felfüggesztette. 

[312] 

Gyógyszertárát 1943. v. 5-től özv. Schönfeld Lajosné haszonélvező 

[313] és Schweiger Pál hatósági kezelő, időközi engedélyes 

vezette. 1947. VII. 1-1950. v. 30-ig pedig Kefey János kapott 

bérleti jogot. [314] 

,DUNASZENTGYÖRGY 

"Magyar Korona" _Elógyszertár 

Bár gyógyszertár alapitási kisérlet korábbi időkben is volt, -

igy Spuller Arthur 1909-ben, Müller István pedig 1914-ben kér_ 

tek engedélyt, - a vármegye közegészségi bizottsága csak 1928. 

augusztus 8-án adta meg az alapításra a jogot. [315,312] 

A gyógyszertárat "Magyar korona" elnevezéssel Vizslovszky 

László okleveles gyógyszerész, dunaféiJ.<iYii_:t:i,_J,_ajl:Qg~§.lli toti;_ll. 

fel, 1928. november 23-án. [3161 
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1935. IV. 23-án tartott gyógyszertárvizsgálat szerint a 

gyógyszertár kifogástalanul felszerelt és kezelt, de a desz-

t:il.láló készülékét a pénzügyőrség lepecsételtjl, felszóli.tva a 

tulajdonost annak a pénzügymini.sztériumhoz történő bejelen-

tésére. Desztillálást igy nem tudott végezni, pedig ezt a 

rendelet kötelezően előírta. Ezért Vizslovszky Lászlót a 

dunaföldvári járás főszolgabírája 5 P. pénzbüntetésre itél

te, mely egy napi elzárásra is átváltoztatható. l:31 ?1 
V'izslovszky László 1941-ig vezette a guógyszertárat, majd 

felesége haszonélvezetébe került, és Vincze Dénes kezelése 

alatt működött tovább. 

1941. november 20-tól Trexler Jenő vette át a gyógyszer-

tár kezelését, de a Belügyminisztérium nem hagyta j6vá a ke-

zelést, Ezért 1942. VII. 4-től Mand ... zsák Józsefet alkalmazta 

özv. Vizslovszky Lászlóné, szül. Naszvady Erzsébet. 

Személyes közbenjárására, újabb kérvényre, a tiszti főorvos, 

valamint a falu pártoló javaslatára azonban a minisztérium 

is beleegyezett a gyógyszertár Trexler Jenő által történő 

kezeltetésébe. Előbb próbaidőre, majd véglegesen is L318} 

1949-ben özv. Vizslovszky Lászlóné a gyógyszertár el-

nevezését "Hagyar koroná.11-ról 11Erzsébet"-re változtatta. 

[319] 

REGÖLY 

"Szent Margit" ~ógyszertár 

A gyógysz~rtárat 1929. IX. 30-án állította fel Rauss István 

42990/1929. sz. engedély alapján. [ 225} 
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1932-be.n kérvénnyel fordult a Belügyminiszterhez gyógyszer

tárának 'ramási.ba történő áthelyezéséért. Mivel a regölyi 

orvosi kör fele kiesik a gyógyszertár vonzásköréből, és a 

2700 lélekszámú el.szegényedett lakosság pedig nem bizto

sitja a megélhetését. [320] 

A belügyminiszter nem engedélyezte a gyógyszertár áthelye

zését. A gyógyszertárt Rauss István 1942-ig vezette. 1942-ben 

Rimay István kezébe került át. 'ramási-Szakály között elhúzó

dó vármegyei út mentén Ő szervezte meg a hársfavirág begyüj

tést. Tekintettel arra, hogy a gyógynövénygyüjtést úgy köz

igazgatási, mint szociális vonatkozásban nagy jelentőségü, 

a megye Rimay István részére megadta az engedélyt. [321] 

1943. rv. 30-án a balatonalmádi. gyógyszertár jognyeré

se folytán a regölyi gyógyszertárat bezárta. [3221 

A gyógyszertár személyes üzleti jogosítványát 1943. 

XI. 8-án Brózik András kapta meg. Mivel a már féléve üze-

men kívüli gyógyszertár megnyitása közérdek, a falu a Bánfalvy 

-fél e házat rendbehozatta, és bérléséhez tiz éven át ;500 pen

gő lakbérsegéllyel járutl hozzá. A tiszti főorvos a gyógy

szertár felszerelését és berendezését teljesen megfelelőnek 

találta, igy 1944. május 6-án Brózik András megnyithatta a 

patikát a Fo utca 428. sz. alat·~, és vezette a vizsgált kor

szak végéig. 

PÁLFA 

"Gróf Apponyi" 13yóg;:i:;szertár 

1942. június 19-én Wenger László mezőberényi lakos részére 
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személyjogú gyógyszertár felállitását engedélyezte a miniszter. 

Ideiglenes elhelyezésére a gróf Apponyi Géza utca 284. számú 

házat jelölték ki .• 

1943. november 20-án a gyógyszertár végleges helyére, az 

Arany János u. 98. számú házba került. Dr. Fürdős Dezső megál

lapitása szerint az új épület a kivánalmaknak megfelel, bár 

szerkamrája a pincét is helyettesíti, és éjjeli cs.eagője nincs, 

a laboratórium a lakás előszobájaként használt átmenő folyósó

tól nincs fallal leválasztva. Ezeket a tulajdonos pótolja, mi

helyt a beszerzés lehetővé teszi. [323] 

Wenger László 1948, december 17-én bekövetkezett haláláig ve

zette a gyógyszertárat. Ezután az özvegyi haszonélvezetbe ke

rült "gróf Apponyi" gyógyszertár kezelője dr. Kazik Istvánné, 

szül. Kacskó Mária okl. gyógyszerész lett. [324~ 

1949. július 15-én az alispántól a gyógyszertár elnevezését 

"Segitő Máriához" névre kérte megváltoztatni. 

MÓRÁGY 

"Negvál tó 11 gyógyszertár 

A gyógyszertár felállítására 1920-ban Binder Géza, Kugler Ist

ván, Engler István, Lóri.ac Sándor, 'ricsénszky Aladár, Liszkai 

Gizella okleveles gyógyszerészek kérvényeit a vármegye 1933. 

december 18-i ülése pártoló javaslata ellenére a miniszter 

elutasította. Az újabb kérvények 1934.-ben tárgyalás alá sem 

voltak vehetők, mivel 5 év nem telt el, és a gazdasági vi-

---szonyokban javulás nem következett be. [325} 
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A belügyminisztérium 1942-ben 286765/1942. sz. l'endeleté-

vel Szilágyi Lajos l'észére engedélyezte 11Megvál.tó" elnevezéssel 

a gyógyszertár felállítását. [326] 

A gyógyszertár helység hiányában 1946. december l-ig nem mükö-

dött. A 204. számú házban a Népjóléti Miniszter által 190150/ 

14·6. V .3. szám alatt meghosszabbi tott jogositvány alapján 1946. 

december l-én nyitotta meg Szilágyi Lajos. A helyszíni. vizsgálat 

megállapítása szerint még néhány felszerelési. tárgy és vizsgála-

ti anyag hiányzik, - ami az üzemképességét nem akadályozza,

ezért a forgalomnak átadható. l326] 

Szilágyi Lajos gyógyszert;árát mint tulajdonos-felelős 

vezető a vizsgált korszak végéig vezette. 

"Szent Mihály Arkangyal 11 gyógyszertál' 

1929. január 1 ?-én Báta község képvisel6testülete a Nagyar Ki-

rályi Népjóléti és Munkaügyi Miniszterhez fordult gyógyszer-

tár alapi.tási kérvénnyel. Bátától a legközelebbi gyógyszertárak: 

Dunaszekcső ?, Bátaszé pedig 12 km-re vannak. A távolság a be-

tegségek leküzdését különöse11 télen, járványok idején nehezíti 

meg a községi orvos számára. A felállítani kért gyógyszertár 

az előbbi két gyógyszertár forgalmát nem veszélyezteti, és 

Báta 4000 lakosa egy gyógyszerész megélhetését biztosítja. 

A miniszter a patika felállítására az engedélyt megadta, 

és az alispán pályázatot hirdetett a bátai patika jogára, Az 
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öt kérvényező közül Szabó Mihály mellett foglalt állást a 

község képviselő testülete. Képesítésével kiemelkedett a 

pályázók közül, 19 éve müködött pályáján, gyal!:orlatát 

nagyforgalmú fővár'osi gyógyszertárakban szerezte. Szakla

pokban tudományos müködést fejtett ki. A háboróban hadi

szolgálatot teljesített. 19:30. június 10-i ülésén a vár

megye közigazgatási bizottsága ez~rt Szabó Mihály buda

pesti. okleveles gyógyszerésznek javasolta adományozni a 

gyógyszertár felállitásáaak jogát Bátára, melyet a minisz

ter is jóváhagyólag tudomásul vett. 

Szabó Hi.hály a gyógyszertárát a Fő utca 543. számú há-· 

zában rendezte be, és "Szent Mihály Arkangyal" - hoz cí

mezte. A gyógyszertárvizsgálatra 19:30. november 13-án ke

rülst sor. Kramolin főorvos - bár a pince még épült, a 

górcsövet még nem tudta beszerezni,- az engedélyt megad-

ta a gyógyszertár megnyitására, mert egyébként minden szük

ségessel kellően el volt .látva. 1935.-ben felvett vizsgálati 

jegyzőkönyv szerint a desztilláló készülék hiányzott a gyógy

szertárból. Mivel a készülék leszálli tás" alatt állt, és 

ezt levelezéssel bizonyította Szabó Mihály, a 20 pengő pénz

büntetést egy évi próbaidőre felfüggesztette a központi 

járás főszolgabirája. [ 328] 

1938-ban a gyógyszertárat Villy Károly oklevelles gyógy

szerész vette át és kezelte 1950-ig. 

Tolna megye gyógyszertárainak adatait a VIII. és IX. számú 

ctáblázat-1llut-atj~-~--mttl-l-éld-et-b~ -ö ssz-efogl alv-a:-.;· -

e./ Gyógyszertárlétesi~ kísérletek 
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Feldolgozásom nem lenne teljes, ha nem szólnék azokról a 

pati.kafelállitási kisérletekrol, amelyek egy - egy gyógy-

szertár felállitását megelőzték. 

A gyógyszertárak gazdasági alapját természetesen a 

nagyobb lélekszámú helységek adták, másodsorban pedig 

olyan körorvosi székhelyek, ahol több helység lakosságának 

ellátását csak kézigyógyszertár biztosította. Ezért a na-

gyobb mezővárosok virágzó gazdasági- és társadalmi élete 

vonzotta inkébb a gyógyszerészeket a jobb megélhetést biz-

tositó városi gyógyszertárak felállitására. 

A gyógyszertár lé tesi tési. dokumentumok mind szak-, 

mind kortörténeti szempontból igen jelentősek. Rajtuk 

keresztül képet kaphatunk a nemesi. vármegye osztályér-

kedet szolgáló egészségpolitikájáról. Hiután a gyógy-

szertárak jogának adományozása és felállitása magasabb 

közegészségügyi érdek, az engedélyt a Helytartótanács, 

később a Belügyminisz·térium, majd a Népjóláti és Munka-

ügyi Minisztérium adta. A létesítés feltételeinek mérlege-

lését a vármegye szakközegei véleményének meghallgatása 

után végezte. A kérvények elbírálása és véleményezése a 

tiszti főorvos, a közegészségügyi bizottság, valamint a 

törvényhatósági bizottság feladatköre volt. A lakosság 

száma, általános vagyoni állapota, müvel•sége, élet-

módja, a terület éghajlati viszonyai, a már létező gyógy-

szertárak távolsága, forgalma, a helyiség orvosi ellátott-

--s-ága, gyárakkal üzemekkel való ellátottsága, úthálózata, an-

nak állapota, és kapcsolata környezetével, mind-mind mérle-

gelendő körülmények a gyógyszertárak felállításánál. 
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A közegészségügy legfőbb helyi őre, a vármegyei tiszti 

főorvos a gyógyszertárak ok nélküli szaporítása ellen volt. 

Ez domborodik ki a tolnai patika felálli tásának véleménye-

zéséből is. A 

"Tolnai pati.kának emltetését egyáltaljában 
nem csak szükségtelennek, hanem inkább á 
leendő új Patikáriusra, nézve á két Szom
széd patikákra, mint pedig á Publikumra 
nézve valójában károsnak találnám, mert 
mit használ á sok élavult, erőtlen, s 
nem ritkán veszedelmessé vált, Patika 
szer ?" [329] 

Az első tolnai gyqgyszertár felállítását 1828-ban Rübszám Jó

szef, Tripámer Mihály, 182.3-·ban Szabó Ádám és Szokolyi Ignác 

kérvényezték, A tolnai második gyógyszertárat 1925-ben Bor-

bás Gyula, 1926-ban Urbányi István, 1929-ben Budaházy Kál-

mán, vitéz Horváth Sándor kérvényezték. Az engedélyt 1830-

ban az első, 1935-ben pedig a második patika felállítására 

adták meg, A kérvényezőt az a helyiség, amelyben a gyógy-

szertárat felállítani szándékozott, mindig támoggtta. Leg-

többször a környező helyiségek is. Igy pl. Gróf Festetics 

Rudolf, Tolna és Fadd közbirtokosai pártfogolták fJ. tolnai 

gyógyszertár felállítás ügyét. A tiszti főorvos Dr. Babits 

Mihály véleményezte a jelöltet, bár a felállítás ellen volt. 

Ennek ellenére a vármegye javasolta a gyógyszertár felálli-

tását. A második gyógyszertár felálli tási. kérvényeit pedig 

a fennálló szabályrendelet értelmében érdemi tárgyalás nél

kül kellett visszautasítani egészen 1955-ig. [33:i] 
------------···-·-·---------·--------- ---

A vármegye közegészségügyi hatósága igen kröültekintő, ala-

pos munkát végzett a gyógyszertár vizsgálati kérvények ki-
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vizsgálásánál. Véleményét mindig kellően megalapozta, és ü-

gyelt arra, hogy feleslegesen ne szaporítsa a gyógyszertá-

rak számát. Azonban a megye pártoló véleményét több ízben 

keresztülhúzta a gyógyszertárak szaporítását ideiglenesen 

felfüggesztő miniszteri rendelkezés. [332} 

Második gyógyszertárat csak ott engedélyeztek, ahol a 

népesség biztos megélhetést nyújtott két gyógyszerész szá-

mára is, és a meglévők exisztenciáját nem veszélyeztette. 

Harmadik gyógyszertár kérvényezésére Dunaföldváron és 

Szekszárdon került sor. Dunaföldváron 1913-ban Zlinszky En-

dre, 1929-ben DT. Matolcsy Sándor, 1936-ban Beke Gábor és 

Werner Sándor kérvényeit utasította el a töriényhatósági 

bizottság. Az indok: a szükségletet a meglévő két gyógyszer

tár teljesen kielégíti. [ 333] 

A szekszárdi harmadik gyógyszertár kérvényezői t - 1892-

ben: Geiger Károly, Spányi Lajos, Szilárd Péter, Weszelovsz-

ky Géza, 1922-ben: Bottka Sándo1•, 1910-ben: Gottesmann J enéí 

és Milós Aladár, 1915-ben: Piatsek Gyula és Pósta Ferenc, 

1933-ben: Rauss István, Kenessy Antal, Németh Sándor, vi-

téz Horváth Sándor, Gerge~y Miklós, Fábirán Géza, 'i'hury 

Sándro, Juhai Imre és Zalai János- az 1933. december 18-i 

közgyülés elutasította. Ennek ellenére az 1876. XIV. t.c. 

134. §.-a alapján a minisztérium engedélyezte a gyógyszer-

tár felállítását. [3.34] 

A gyógyszertárak felállítását általában a gyógyszeré-

-··szel< mini; maganszemelyek kérvényezték, azonban arra is ta-

lálunk adatokat, hogy az uradalom kérte /Zomba, Bonyhád/, 

vagy támogatta /Tolna, Simontornya/ a birtoka területén a 
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a felálli tását. Báta esetén viszont maga a község képviselő

testülete inditványozott gyógyszertár létesitéstt 

Gyógyszertár felállitási kisérletek nem csak a nagyobb 

helyiségekben, de a kisebb helyeken is jelentkeztek. Igy 

dudomásunk van: Bátaszéken második gyógyszertár felállitásá-

ra: 

1929-ben: Kertész József, Ambrózy Tibor, Nárai István, 

dr. Schotz Gyula Pál, 

1934-ben: Rauss István, 

1935-ben: Rauss István 

1938-ban: Dobó Kálmán, 

Bonyhádon: 

1815·-ben: Németh János 

1816-ban: Öffer János, 

1830-ban: Stomayer Antal, 

1881-ben: Hagelmann Lajos, 

1•1órágyon: 

1930-ban: Fónagy Endre, 

Alsónánán: 

1935-ben: ifj. 'I'icsénszky Aladár, 

Simontornyán: 1818-ban: Fritz Antal, 

Németkéren: 

Őcsényben: 

1929-ben: Gál Dezső, 

1935-ben: Barthy Rozália, 

1936-ban: Werner Sándor okleveles gyógyszerészek 

gyógyszertár felálli tásainak sikertelen próbálkozásairól. 

'j./ A gyógyszertárak tula.idonviszonyainak 

vizsgálata 

A hazai szakirogylomban leggyakrabban szerzetesrendi, ura-
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dalmi, katonai és polgári tulajdonjogú gyógyszertárakkal 

találkozunk. [ 335, 336, 337, 338] 

Tolna megi'ében levéltári kutatásaim során nem talál-

tam szerzetesrendi gyógyszertárak müködésére utaló adatot. 

Bár, ha figyelembe vesszük, hogy a kolostorok száma a XV. 

sz. elején elérte a 15-at, akkor feltételezhetjük, hogy 

más megyékhez hasonlóan itt is folyhatott gyógyító tevé-

kenység. [339} 

Az 1700-as évek második felében létesített xenodochiumok 

/"ispotály"-ok/ gyógyszerszükségletét az 1767-ben létre

jött szekszárdi gyógyszertár elégítette ki. [34o1 

A napóleoni. háborúk idején a megyei insurrekciós 

seregek zászlóaljainál az orvosi müszerek, kötszerek és 

orvosságok egy gyógyszeresládában állottak a csapat ren-

delkezésére. Erre Jcülön egészségügyi szolga /szanitéc-

féle/ ügyelt. [341] 

Hit el es levéltári adat szerint: 

"Ő Császári Királyi Felségének Had.ainál 
három esztendeig s kilenc Hónapig Hí
ven szo.lgál t 11 

[342] 
Szokoly Ignác Diplomatikus Patikárius. 

Uradalmi gyógyszertár létezéséről szintén nincs adat. 

A tulajdonviszonyok vizsgálata során megállapítottam, hogy 

Tolna megyében csak a polgári tulajdonforma létezett. 

6./ A j\YÓgyszertárak elhelyezésének helyra.izi vizs"' 

gálata 
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A település fejlődésének döntő tényezői a létrejöttét befo-

lyásoló földrajzi, gazdasági, és társadalmi adottságok. Az 

eddigiekből kitünik, hogy a XVIII. századi. mezővárosi fejlő-

dés döntő sajátossága a mezőgazdasági és ipari árutermelés 

fellendülésében van. A modellként bemutatott három város 

esetében is láthattuk, hogy ezen gazdasági.-, társadalmi té-

nyezők mennyire meghatározóak f ejmodésükre. A gyógyszertárak 

létesítésének egyik legdöntőbb tényezője az adott település 

fejlettségének szintje. Ahhoz, hogy egy gyógysze1•tár szere-

pét a település életében reálisan értékelhessem, meg kell 

keresni helyét a talapülés szerkezetében. Mindezekbc)l nem-

csak helytörténeti., hanem fontos szaktörténeti következtetést 

is lehet levonni. Az elhelyezés helyrajzi vizsgálatát repre-

zentativ módon Szekszárd és Dunaföldvár gyógyszertárainál 

végeztem el, a többi gyógyszertárat összefoglalva emlitem 

meg. 

.a./ Szekszárd 

Nár a rómaiak idején virágzó település volt. Az 1572-157.3 

között készült adóösszeirásból kiderült, hogy a városnak két 

része volt: Szekszárd város, és a Felfalvi utca. Külterülete 

a csatár volt. A város központja az egykori apátságból átala-

kitett vár volt. A várnak nyilc tornya volt, melyet alacsony 

árok vett körül. Északi részétől a Dunáig sík vidék, míg a 

külvárosa mögött szőlős hegyvidék volt. A vár alatt félka-

réjban települt be a helység a védőövezetbe. Központja a 

Béla tér, Bartina, Bezerédy és Munkácsy utcák közötti terü-
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let volt. E korban a kelet-nyugati te11gely észak-déli irányban 

fokozatosan kinyílik, és kezd a rómaiak által épített út mel

lett a település északi-déli tengelye is kirajzolódni. A tö

rökdúlás után Szekszárd újra fejlődésnek indult. Lélekszám 

növekedése azonban nem tudott kihatni a településszerkezetre, 

csupán a laksürüséget emelte, a beépités határainak számot

tevő bévitáse nem történt meg. Ez a tényező a későbbiek sox•án 

fejlődésének fékező erejévé vált. A dombok alján lévő keskeny 

szőlőtelepi.tési sávot nem áldozták fel annak érdekében, hogy a 

település laksürüségét csökkentsék. A város kápolna mellé é

pített kórházzal 1802-ben, majd bővitése 1860-ban déli irány

ban, az Újváros, illetve a Mátyás király utcai környék kiala

ki tásával már határozott településrendezési alapelvek érvé

nyesülését mely tömbszerü osztásban és az egymásra merüleges 

úthálózat kilakitásában jelentkezett. A vasúthálózat létre

hozása, a Vasútvonal kiépitése /1883/ meghatározta a tele

pülés keleti határát. Ez a bővülés a Sé dtől északi· a, és a 

Wesselényi utcától keletre létre is jött. A Séd rendezetlen 

alsó szakasza és a Béla térről lejövő cs~padékviz elvezető 

árok miatt a fejlesztés az Arany János utcánál megállt. E 

területen az 1800-as évek végén, illetve az 1900-as évek 

elején indult csak meg a fejlődés, melyet a gimnázium, múzeum, 

megyei tanács épülete fémjel ez. Tehát a város központjának 

keletre tolódása csak a későbbiekben következett be. [ 343] 

A városszerkezet ismeretében érthető, hogy az első 

--gy()gyszertar ! elalli tása 1867-ben a Garay tér 14. sz. ház

ban történt. A bejárás az utcáról történt. A városközpont-
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ban lévő, tiszta, száraz épületben- a tulajdonos jól el-

rendezett házába- a bolthajtás feletti "Fekete sas" fel-

irat hivta a gyógyszerre rászorulókat. A tulajdonváltozá-

sok a patika helyének meg:M:l toztatását nem vonták maguk 

után. Ugyanezen a helyen szolgálta az egészségügyet 1951-

ben történt megszünoetéséig. Szekszárd második gyógyszer-

tára nem messze az elsőtől a Széchenyi u. 30. sz. házban 

jött létre 1863-ban. Bejárata a főutcától nyílott. Kül-

seje márványlapokkal boritott, és bronzzal díszített 

volt. A gyógyszertár eredetileg felállított helyén, -

bár megváltozott külsővel- ma is várja a gyógyszerre rá-

szorulókat. 

Szekszárd harmadik gyógyszertárát szintén a városközpont-

ban néhány házzal távolabb az elsőtől állította fel tulaj-

donosa 1934-ben "Szent Bernát" elnevezéssel. 1940-iig 

Pirni tzer Kereskedő Széchenyi u. 37. sz. alatti házában mü-

ködött. A Garay tér sarkán lévő épület bejárata a Széchenyi 

utca felől nyílt. 1940-ben négy házzal lejjebb költözött a 

Széchenyi u. 49. sz. alá, ahol a gyógyszertár ma is mükö-

dik. Végezetül megállapíthatjuk, hogy Szekszárd mindhárom 

gyógyszertára a városközpontban létesü:tt. Ezt igazolja a 

várostérképen pirossal jelelt gyógyszertárak elhelyezkedése. 

[19. ábra J 

b./ Dunafö~ár 

A rómaiak idején megerősített táborhely volt. 1529-ben Szu-

lejmán kán elfoglalta, és f ejlődővé tette. A Duna"'lllente 

legerősebb palákja volt. A körös-körül háromszoros épitkezé 
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ábra. A szekszárdi gyógyszertárak elhelyezkedése a városközoontban 
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sü palánkot két igen nagy árok vette körül. Két helyen eros 

fakapuja volt: kelet irányba a Kicsiny, nyugatra a külső 

városba nyi16 Nagy kapu. A vár négy szögletén igen eros négy

szögü torony magasitott. Külvárosa csupán tömésfal keritésü 

város. Később, 1663 körül Dunaföldvár 3 részből állt: a vár 

a hegy tetején, az oldalfalán fekvő város, s egy külön épült 

város. A város A Duna mellett magas löszparton helyezkedett 

el. Nyugat felel lápi:rn, vizenyos legeloként használt völgy 

ha·tárol ta. A város körüli dombokon ki terjedt szolőmüvelés 

folyt. [344] 

Egyed Antal leiiÍása szerint a városnak 1832-ben harminc ut

cája volt. Ezek elég tágasak, homokosak voltak. A házak száma 

1800. mely közül sok emelt, j6 ízléssel készült. A háza álta

lában náddal fedettek voltak. Nevezetesebb épületei 1910-ben 

a hosszú utcán: több urasági ház és a gagyonosabb házai, a 

vendégfogadó, s11emben a városháza. Hundpach Báró lakása, a 

Patika, Rökné háza, A Duna felé a Frenciskánusok Monostora, 

a Sós tiszti lakás, a Plébánia és az iskola. Tága;; pi.aca kö

zepén a Szt. Háromság szobra, körülötte pedi.g tizennégy bolt. 

Volt Sótisztsége, Pósta hivatala, Serfozo háza, közkorháza 

/ 4 szoba + 2 konyha a gyámoltalanok részére/, a Dunán 4o 

malma, tégla- és cserépzsindely égeto kemencéje, állami gyer

mektelepe, gy.ermekvédo egyesüléte, óvodai, menházi, római 

katalikus elemi- és zárdai iskolája, iparos tanonc.:iskolája, 

gazdasági fiú- és leány ismétlo iskolái, polgári leány isko-
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lája, magán polgári fiú iskolája, járásbirósága, adóhivatala, 

községháza, telefonja, vasútja, artézi tútja, pénzitézete, 

rakodó partja és szabad kikötője, egyletei/ tüzo:btó, vörös

kereszt, nőegyletek/, atlétikai klubbja, dalköre, olvasóköre/ 

polgári katalikus és keresztény/, 5 orvosa és 2 gyógyszertár;\>-• 

[345] 
Dunaföldvár két patikája a város fő helyén létesült, az 

orvosok, valamint a piac közelében. Érdekes és figyelemre mél

tó körülmény az, hogy a két gyógyszertár szinte ~gymással szem

ben lét e sült a város 1 eíi;tlorgalmasabb helyén. Bizonyára az egy-

más elleni konkurencia harcban ennek nagy szerepe volt. 

Az 1796-ben lét esit ett, "Isten anyjához" cimzett gyógyszer-

tár a Kiss utcában, a ferencesrendi templom alatt, a mai Jókai 

u. 7. számú házban. Az 1850-es években az Erzsébet tér és a 

Reitter köz sarkán lévő épületbe került, ahonnan Fejes Dezső 

tulajdonos az Erzsébet-tér 3. sz. "Szőlőfürt" cimü községi é

pületbe tette át. [74] 

A gyógyszertár tehát a város fő utcáján helyezkedett el, szá

raz tág~s és világos épületben. 

Az 1850-ben "Szentháromság" néven alapitott gyógyszertár a 

város főterén a Rákóczi u. 1. sz. alatt biztos, száraz épület-

ben feküdt. 

A később kérvényezett harmadik gyógyszertár felálli tási helyé

ül szintén forgalmas helyet, a Paksi utat jelölték a pályázók. 

r 20. ábra J 
····A<fat-aimat--él--tB.k~-\4!--m.eg.á.l.lapi.tottam, .ho.gy .. -a. tulajdonosok 

elsősorban az orvos közelségéken, a város, falu centrumában he-

lyezték el gyógyszertáraikat. Ez az igénykielégitésen kivül a 
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.20, ábra. A dunaföldvári gyógyszertárak elhelyezkedése a város 

szel<lrnzetében. 
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kereseti lehetőségek jobb kihasználását cé.lo~ta. A nagyobb pros

peritás céljából az orvosok és gyÓgyszerészek a piac, a főutca 

vagy a vasútállomás közelébe igyekeztek elhelyezkedni, vállalva 

az·!; a konkurencia harcot is, amelyet a kollégával szemben eset

leg vívni kellett. A megye szinte minden gyógyszertá1•a esetén ez a 

város-, illetve faluközpontúság figyelhető meg. Kivételt talán a 

tamási gyógyszertár felállítása képez ez alól. Azonban a jobb ke

lehetőség, mint érdek, ít-G is mérvadó. A. tulajdonos ugya-

nis gyógyszertárát a gazdagabb negyedbe a város szélére telepitette. 

II. ~_2gyszert~ szakmai müködésének vizsgálata 

Intézménytörténeti kutatásom együ: legfontosabb kérdése, hogy a 

megye gyógyszertárai milyen szakmai feltételek mellet-G, kor szín

vonalához viszonyítottan hogyan fejtették ki müködésüket. A szak

mai müködés vizsgálata nehézséget jelent, mivel a gyógyszerésztör-

téneti szakirodalom, valamint a megyei tisztifőorvosi j egyzéíkönyvek 

ezen a téren nyújtják talán a legkevesebb anyagot a kutató számára. 

A vizsgálható, rendelkezésre álló adatok nem adnak ugyan általánosít~: 

ható eredményt, de képesek áttekintő képet nyújtani a vizsgált kor

szak gyógyszertárainak müködéséről. 

A gyógyszertárak szakmai müködésénak vizsgálatakor először mü

ködésük feltételeit kivánom vizsgálni. Ezen részben a tárgyi felté

telek: helységek, berendezés, felszerelés, részben pedig személyi 

fel tételek : gyógyszerészek, segédgyógyszerészek, 
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és gyógyszerészgyakornokok. Másodsorban vizsgálni ki vánom a 

gyógyszerkészítő és ellátó tevékenységet. Ehhez elégségesnek 

látszik a gyógyszertárak ellenőrzésébol rendelkezésre álló 

adatok vizsgálata. 

1./ A t§:!gyi feltételek vizsgálata: 

A gyógyszertárak szakmai munkájának legalapvetőbb tárgyi fel,_ 

tétele a gyógyszeralapanyag, valamint a belőle készített gyógy

szer. Ezenki.vül a zavartalan müködés biztositásához egyéb tár-

gyi felté·telek: a helységek, berendezések és felszerelések is 

szükségesek. Már az 1876. évi XIV. t.c. kimondotta, hogy a gyógy-

szertárak tárgyi feltételeire az állami felügyelet kiterjed. A 

tárgyi feltételek biztositása a vizsgált korszakban a gyógyszer

tártulajdonos szakmaszeretetétől és any!.'-gi helyzeté·től nagymér

tékben függött. [.346] 

a./ ~ógyszertárak helységei 

E vizsgálatnál a modellként vett. szekszárdi, paksi, dunaföldvári 

gyógyszertárak vizsgálati jegyzőkönyveinek adatait részletes en még 

a többi gyógyszertár esetében az értékesebb adatokat használom 

fel. Alapul az egységesség érdekében az 1844. évi gyógyszertárvizs-

gála ti jegyzőkönyveket vettem, mi ve ezek tartalmazzák 1 egrészl et eseb

ben az észleléseket. [74] 

A többi vizsgáLti jegyzokönyv igen szükszavú: rendben, megfelelő. 

stb. la.kónikus rövidségü bejegyzései nem alkalmasak vizsgálódásra. 

Tormay /Krenmüller/ Károly,~ aki 1842-1848-ig volt megyei tiszti 

főorvos Szekszárdon- igen nagy tudású és alapos ember volt. Jelen-

tései aprólékossága és részletesége miatt nem csak arra alkalmassak, 

hogy a gyógyszertárvizsgálatok menetét tanulmányozhassuk, hanem 
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ezen túlmenoen a gyógyszertárak akkori állapotának, felszrelé-

sének megismeréséhez jelentős adatokat nyújtanak. Az értékeléshez az 

1934, évi jogszabály szellemét veszem alapul, melynek értelmében 

a gyógyszertárnak a következő helységekkel kell rendelkeznie: of-

fici.na, laboratórium, anyagraktár es gyógyszerpince. A helységek-

kel szemben minőségi követelményt is támaszt ai. jogszabály: csak 

egész:oéges lakás követelményeinek megfelelő helységekben- vagyis: 

világos, száraz, ~üthető és jól fel szelőztethető - müködhet 

gyógyszertár. 

Hegállapitottam, hogy a jegyzőkönyvek "gyógyszertár" rovata az offi-

cinálval kapcsolatos észervételeket tartalmazza. 

Szekszárd mezővárosában 

" a tulajdonos jól elrendezeH házába, a be
járat az utcáról 1/2 láb a földszint felett, 
bol thajtásra csinossan papirossal ki ragaszt-· 
va ••• 11 /Fekete Sas/ [74] 

A dunaföldvári "Isten anyja" gyógyszertár officinája 

"igen csinos, tágas és alkalmatos tulajdon 
házában, a béjárás napnyugott, és éjszak
rul, s2.ázaz, világos, tiszta." [74] 

Paksi Szentháromság gyógyszertár: 

11 a tulajdon, igen lakalmatos házába a bé
menet napnyugotnak 1 1/2 láb földszint 
felett fekszik, a Tár bolthajtású, tsak 
hogy az ajtó mellet-t á falak nedvesek, 
az almáriumok igen prosak ••• 11 [74] 

A bátaszéki gyógyszertár: 

"ki bér lelt náddal fedett házban napkelet
nek a földszint felett fekszik, bolthajtás 
nélkül, szük, világos, de a pornak igen 
ki téve vagyon ••• " [ 74] 

Az officina szárazság<\> tisztasáz_.,__._ vi:l.~go_fts_ága_,telj;~Ji!!!le a 

gyógyszerkészités pontosságának, a szerek jóságának és a 

kiadás biztonságának. 
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A gyógyszeres kamra, az anyagraktár- a jegyzőkönyvek sze-

rint "Tárba", vagy a 11Tár mellett" helylffalkl!!lett el. 

"Vi.lágos, 
elegendo 
müségben 

száraz, tiszta, 
mennyiségben és 
találtattak." 

az eloleges szerek 
)llég kívántató min&
L74] 

Dunaföldvár "Isten anyja" Szekszárd " Fekete Sas" Hogyész, 

Bonyhád esetében, Viszont Gyönkön, Simontornyán, Tolnán igen 

csekély mennyiségü eloleges szer volt található. Bátaszéken 

pedig"csak azok, amelyeknek keletje vagyon." 

A tamási gyógyszertár anyagraktára 

11 az épület hátsó részében á házon kivül„ de vi
lágos, száraz, jó rendben,: az eloleges gyógy
szerek mennyisége, á Tár keletjéhez talkalmaz
tatott, itt szükséges mérlegek, súlyok stb. jó 
rendben és tisztaságában.- Eddig a Szolgálya 
á kamrában aludt, á mit rendetlennek találván, 
megtiltottam." [74] 

A vizsgált idoszakban a megye összes gyógyszertára- a gyönki 

kivételével, - rendelkezett laboratóriummal. A gyönki gyógy-

szerész, Eisz·torfer Eduárd 

11 a szükséges fozet eket és ki vonatokat a közönséges 
fozokonyhában készíti. Ve~yitett szereket több
nyire Pestrol hozatja." L74] 

Felszerelésük főként a gyógyszerész anyagi helyzetének, a pati-

ka forgalmának, a patikus hivatás szeretetének, tudásának 

függvénye volt. A laboratoriumban folyt a gyógyszerkészitő te-

vékenység. 

Krenmüller főorvos nem találta megfelelőenk a si.@ontornyai, bá-

taszéki éio dunaföldvári "Isten anyja" gyógyszertárakat szük "mü-

konyhájuk" miatt. Jól felszerelt a tamási, szekszárdi 11Fekete:oSas 11 

igen jól felszerelt a tolnai "Szentháromság" bonyhádi és hőgyé-

szí gyógyszertár laboratóriuma. 
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A bonyhádi "Tár" 

"igen jó állapotban, elegendő tágas, világos, 
Itt minden féle gyógyszer és vegytani munkálat
hoz szükséges készületek. Igen czélarányos a 
Tár tulajdonos találmánya szerint egy szél 
kemencze, melyen egyszerre ötféle vegytani és 
gyógyszerészi munkákat véghez vinni lehet. Prés 
tö!lbl!léle, és igen czélszerüek u.á. többi ké
szülétek is. 11 [74} 

A vizsgálati jegyzőkönyvek szerint a pincze/aqarium/ megfelelő 

a szekszárdi "Fekete Sas", Dunaföldvár-i "Isten anyja", tamási, 

tolnai, bonyhádi, és hőgyészi ggyógyszertárakban. A gyönki 

gyógyszertár pincéje 11 EZük és setét", 

Simontornyán 

11 
elegelidő nagy, világos, de itt kevés mennyisé
gű előleges szerek" vannak. 

Bátaszéken a pincze 

"tágas, de szinte boroknak is használtatik, 
és ezek a gyógyszerektül különösen nincsa11ek 
elrekesztve, á szerek itt is csekély mennyi
ségűek, de jó állapotban" találhatók, [74} 

Az anyagraktár mellett a gyógyszertárban "füszerpadlás"/herba-

rium is található. A növényi drogok-e kor gyógyszerészetére jel-

lemzően- túlsúlyban voltak. Igen sok összetett gyógyszer egyik 

komponensét képezték, igy ezek tárolása egyik legfőbb feladat 

volt. 'I'iszta, világos, száraz, jól szellőző füszerpadlása volt 

a hőgyészi, bonyhádi 11 Arany Sas" tolnai "Szentháromság" , duna-

földvári "Isten anyja", szekszárdi "Fekete Sas, gyógyszertárak-

nak. A gyönki gyógyszertár füszerpadlása 

"elegendo tágas, világos, de mivel azgablakok 
üvegekkel nincsenek ellátva, a pornak ki van 
téve, á csekély mennyi,i;;_é_güek_és-esak-azekis, 

mm- amelyeknek keletje vagyon. Papirzsákokban, fa
ládákban és hordókban tároltatnak," 

A tamási gyógyszertár herbáriuma 

" a náddal fedett tető alatt igen szük, de 
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tiszta ••• 11 [74} 

A bátaszéki és simontornyai herbáriumban pedig csak azokat a 

drogokat találhatjuk meg, melyeknek~keletje van". 

A gyógyszertár helységei közé sorolható még a 11tőrő és 

vágó kamra". Ez az udvai'llall álló világos, tiszta fészerben, 

nyílt szin alatt található. A gyönki, simontornyai és tamási 

gyógyszertárakban ilyen helységet nem találtam: 

"Az ebben való munkát a mükönyhában és a szer
számkamrában, és ha az idő engedi egy nyilt 
fészerbe viszi véghez ••• " 

Végül a helységek egymáshoz való kapcsolatáról is szólni 

kell.. Az officinához közvetlenül kapcsolódott a mükönyha /la-

boratórium/ •• Erre utal a "mellette van" és az "ott van" meg-

jegyzés is. A kamara /anyagraktár/ az offici.na mellett, 11az 

épület hátsü részében", " a l'ár mellett", lehetoleg szoros 

összefüggésben a kiadó helységgel. 

A helységek jó elrendezése a mindennapi munkát könnyítette 

meg a személyzet számára. 

b./ .A gyógy~zertárak berendezése es felszerelés~ 

E vonatkozásban a megyében fellelt gyógyszertárvizsgálati jegy-

zokönyvek sajaos igen kevés támpontot nyújtanak. A legtöbb eset-

ben csak röviden fejezik ki véieményüket a tiszti főorvosok, 

mint a paksi 11Szt. Há1•omság"-hoz cimzett gyógy:szertár esetén 

is: 

"A gyógyszertár jól berendezett, bútorzata czél
szerü, edényei tiszták, jó feliratúak." [88] 

= 

1, 

'i 

'' 
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Különösen a bútorzat jellemzése szükszavú: "egész bútorzata új, 

csinos 11 /Tamási./, vagy ; bútorok fekete olajjal festve, a ládák 

jó olvasható felirattal el látottak" /Tolna/ "Szentháromság", 

"belső berendezését tekintve- igen czélarányos, és alkalmatos, 

az almariomok jó illő, ládákkal ellátva11 / Dunaföldvár/"Isten 

J\!lyja" A szekszárdi "Fekete Sas" gyógyszertárban 

"az almariumok kemény fából bé húzva, siká
rolva, jól olvasható fel irásokkal el látva. 11 

Sajnos Tolna meg'Yében is a gyógyszertárak sokszor igen értékes 

bútorzata a hozzá nem értők szanálása, a modernizálási törekvé-

sek áldozatául esett. Igy semmisült meg a szekszárdi I. Béla 

királyhoz címzett 1861-es alapi tású gyógyszertár értékes bútor

zata is. [:347] 

A Megyéből múzeumi tulajdonban lévő berendezés nincs. Egyet-

len védett berendezés a zombai "Isteni gondviselés" el11evezésü 

gyógyszertár bútorzata és felszerelése, melynek bútorzatát 

Rozsnyay Mátyás gyógyszerész készíttette egy szekszárd környéki 

asztalossal diófából, biedermeier stilúsban. [348] 
Valószinü, hogy az 1869-ben Fiuméban nyert pályadíj összegét 

használta fel bútorzatának felújítására, legalábbis erre utal 

egy 1870-ben készült vizsgálati jegyzőkönyv, mely szerint: 

"a gyógyszertár tágas, világos, száraz. 
Edényei csinosak, olvasható felirattal ellátva. 
Bútorzata újonnan és célszerüen berendezett." 

A bútorzat jelenleg is disze a zombai gyógyszertárnak, melynek 

védett tartozékai még: 2 alakos táramérleg: Hygeia, Aesculap 

diófa mérlegszekrénnyel, 7 db. gipsz mellszobor a XIX. sz. 
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végéről, petróleum lámpa, fémvázas, szines üvegbúra, a XX. sz. 

elejéről, 15 db. fatégely a XIX. sz. közepéről, és üvegedény 

/56/db./ a XIX. sz. hatvanas éveiből. Repreaentativ rnegjelené-

sben gyógyszertár csak olyan helyen létesült, ahol a gyógy-

szertár jövedelme ezt lehetővé tette, ahol vagy a tulajdonos 

hivatás tudata ezt igényelte /Zomba, vagy a konkurencia ezt 

megkivánta pl. Szekszárd/. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy 

a legtöbb gyógyszertár tulajdonosa-szerény jövedelem követ-

keztében - egyszerűbb berendezésre törekedett, 

Felszerelés és munkaeszközök nélkül a gyógyszertár fel-

adatát nem tudja ellátni. A gyógyszerészi munkához elen;ged-

hetetlenül szükségesek voltak a gyógyszertároló-, készitő-, 

és vizsgáló eszközök. Az ellenőrző physicus főleg a tároló-

edényzetet tartotta fontosnak. Az 1834. évi gyógyszertárvizs-

gá.lati jegyzőkönyvek alapján helységek szerin·ti. csoportosi-

tásban ismer·tetem a gyógyszer tároló-, gyógyszer készitó-

és gyógyszervizsgáló eszközöket. Természetesen ezek nem kate·-

gozizálhatók mereven használatuk alapján. 

"az Almár.!:,~ kemény fával bé húzva, sikárol
va, jó olvasható felirásokkal ellátva. A ren·
delkező ~~ tágas, jó és tiszta mérlegekkel 
ellátva, itt elegendő súlyok s.á.t. Az üvegek 
többnyire köszörültek, á börzsék hársfából tisz
ták, a ki vona·tokat és kenő'ii56itet foglaló edények 
.Csont üvegből /:Bruig:/, az orvosságoknak való 
keverő edé!!rek, lapoczkák, kanalak, elegendő 
mennyiségben és tisztaságban ••• nrr]j)lliiat>.~ Sas" 
/Szekszárd/ [?4 J 

delt orvosságokhoz- szükséges üvegek, cserepek, iskátulyák ele

gendő mennyiségben" vannak. [?4 J 
Tolnán "Szentháromság" a börzsék sikárol t hársfából, a kenőcsöket 
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és kivonatokat foglaló edények földbül égett /: Otminczyt:/ ••• 

Hőgyészen " a rés lábasch, tégely tiszta, s a kiszol
gál:tandó gyógyszereknek elegendő fehér, 
zöld és fekete üvegek, cserepe~, dobozok. 
közönségesek és finomabbak." L741 

Bonyhádon " az orvósi receptek külső Almáriomban rendes 
taxával ellátva, úgy szinte külön el zárt 
Almáriomban a kábi tó és heroicus szerek. :u 

[74 J vannak. 

A tamási gyógyszertárban 

" a gyógyszereket foglaló üvegek köszörültek 
jó dugasszal._ellátva •• l~!s gépel::i: ré~, 
tiszta ••• " L 74] 

Simontornyán 

" a gyógyszerek keverésére szükséges edények, 
leginkább a mensúrák, kevés •• •" számban 
vannak. Krenmüller-rőorvos szerint. 

A bátaszéki gyógyszerész 

" a szerszámokat és kádákat !!-Z idén már jobb 
állapotba hozta, ugy hogy azok jobban il
lenek, a kenőcsöket tartó anyagok Pápai 
Bábrikából rosszak, az üvegekbe á duga-
szok •• papirossal be illesztve találtattak." 

[74] 

Mükon::i:ha /laboratórium/fel szerelése: 

Bonyhádon /"Arany Sas"/ 

" igen czélarányos a l'ár tulajdonos találmánya 
szerint egy szél szélkemence, melyen egyszerre 
ot vegytani és gyógyszerészi munkákat véghez 
vinni lehet. Prés többféle. és igen szélsze
rüek u. á • többi közületek is. [74] 

Hőgyészen igen jól. felszerelt laboratóriumot talál!: a vizsgála-

tot végző Krenmüller főorvos: 

"itt lepárláshoz szükséges kazány /3/, homok és 
vizágynak való készületek, szél kemencze, ele
gendő réz, ón és vas edények, rosták, sziták, 

szürőeszközök, köpöczékL és oly készületek, 
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melyek egy jó elrendezett mükonyhába kivántat
nak, találtattak." [ 74] 

Hasonlóan jól felszerelt a tolnai gyógyszertár mükfü1yhája is: 

"Minden vegytani müvelethez igen alkalmas. 
Jól elegendő rézgográcsok, kazányok, üveg 
görebbek, köpöezék, s. á.t. mi egy nagyobb 
keletü tárnak is elegendő volna •• " [74] 

A szekszárdi "/Fekete Sas"/ gyógyszertárban: 

"elegendő lepárláshoz szükséges réz kazá
nyok, a Wolf készülete, több üveg gö-· 
rebék, köpöczék, mú&sarak, tölcsérek, 
prések, sziták s.á. t. vannak," f74 l 

A simontornyai gyógyszertár mükönyháj a "igen kicsiny, itt 

csak egy lepárláshoz szükséges réz kazány, egy 
szél kemence, egynéhány üveg görebék, 
réz és vas serpenyők, .sziták és szürő 
eszközök ••• fi találhatók •• {?4] 

Mint említettem, a gyönki gyógyszertárban mükonyha nincs: 

"a szükséges főzeteket és ki vonatokat a 
közönséges főzőkonyhában készi ti •• ,Fel talál ta-!;ik 
mégi egy réz, lepárláshoz szükséges vizkázány, 
egy prés, egy .!l!!• egy~ mozsár, egynéhány 
serpenyQk, sziták, bográcsok és szürőeszkö
zök." L74 J 

A gyógyszerkamra felszerelése: 

R a szerek igen czélarányosan el rendezett al
máriomokban, igen jó és csinos fel írásokkal 
el látVa-t';;:rtatnak„. többek nagy üvegekben, 
Itt is egy rendelkező asztal mérleggel, és 
súlyokkal. fi ['lil]/Szekszárd, "Fekete Sas"/ 

Bonyhádon az "Arany Sas" gyógyszertárban a ládákban és üvegnés 

üvegekben", Bátaszéken külön rekeszekbe tárolja" az előleges 
szereket a tulajdonos. A gyönki "tár" tulajdonosa viszont" mér-

leget s.á.t. itt nem tart" r74} 
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A drogok "Papirzsákbkban, faládákban és hordókban tárol-

tatnak" Gyönkön/. Tolnán /"Szentháromság" Bo.q,hádon /"Arany 

Sas"/ és Szekszárdon /"Fekete Sas"/ a szerek gyolcszsákokban, 

fa ládákban illő fedelekkel. ellátottak, olvasható feliratúak, 

Itt előleges üvegek, cserepek a kiszolgálandó orvosságoknak." 

A náddal fedett tető alatt igen szük, de tiszta, á szerek .vá-

szonzsákokiJa fel irásokkal ellátva, jó rendben" vannak a 

tamási 'l'árban. 

Törő és vágó kamra felszerelés~: 

"mozsarak, sziták, rosták és vágó deszkák, 
pléh börzsék" Földvár /"Isten anyja"/, 
Szekszárd "Feke~e Sas" s.á. t ./, prés 
folna /"Szentháromság"/ voltak. [ 74] 

ramási, Bátaszék, Simontornya patikában ezt a helységet nem 

találhatjuk meg. Tulajdonosai mükonyhában vagy a sikáto1•ban 

végzik a törést • 

.!L.E!ncze /Agarium/ felszerelése: 

Az 1844. évi jegyzőkönyvekből nem tlerül ki, A későbbiek-

ből is igy pl. az 1870-es évek jegyzőkönyveiből csak az tünik 

ki, hogy: 

"a pince i;ágas, száraz, világos, A bennetalált 
zsírok, olajok, szeszek, párolt vizek, jó mi
nőségben, olvasható feliratú edényekben tart
sák." [80] 

Tárolásra feltételezhetően kisebb-nagyobb üvegek, tégelyek , 

véndelyek és hordók szolgáltak. Általában itt tárolták a 
-~~"!--·~··~··· . 

kiszolgáltatáshoz szükséges üvegeket is. Berendezéséhez az 

asztal és polcok tartoztak. 

Heg kell még emlitani a mérgek kezelését. E kérdésben úgy 

! 
I 
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látszik az akko1•i idők gyógyszerészei is igen nagy gondossággal 

jártak el. Ezeket külön zár alatt, mérlegekkel, súlyokkal, jegy-

zi'íkönyvvel ellátva, a szerkamrában tartották. Mivel a XIX. sz. 

elején a gyógyszerek ellenőrzése, vizsgálata nagyrészt organo-

leptikus módszerrel történt, az 184.3-as jegyzőkönyvek nem igen 

tartalmazn.ak gyógyszervizsgáló eszközre utaló megjegyzéseket. 

Ezek csak a kémiai és fizikai ellenőrző módszerek megjelenésé-

vel a XIX. sz. közepén jeL:ntek meg. áz 1878-ban végzett gyógy-

szertárvizsgálatoknál már a Meisner féle súlymérő, hőmérő és 

kémszerkészlet meglétét is vizsgálta a tiszti főorvos. [350] 

A tárgyi feltételek vizsgálata során megállapítottam, hogy 

a vizsgált időszakban a megye gyógyszertárai rendelkeztek az 

alapvetően szükséges gyógyszertároló és gyógyszerkészi tő esz-

közökkel. 

2./ Személyi f~telek vizsgálata, különös tekintettel 

~~szerészek gazdasági, társadalmi 

helyzetére 

A patika személyzetéhez a tulajdonos, a provisor, a segéd, és 

a gyakornok tartoztak. Szükségesnek vélem megvizsgálni a pati-

kák személyi feltételeit. 

A XVIII. sz. elején haánkban egyetemi gyógyszerészképzés 

nem vol·t. 1770-ben Hária Terézia által kiadott 11Generále Jfor-

mativum ín re Sanitatis" kötelezően előirta a hazai egyetemen 

való vizsga letételét a gyógyszerészi hivatás gyakorlásához. 

az lehetett, aki tudott la·tinul, ké-

miából, botanikából, gyógyszerismeretből vizsgát tett, és 

egy bizottság előtt egy-két gyógyszert elkészített. [351 J 

,1 
I; 

11 
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A megye gyógyszertáraiban a XVIII. sz. végéig egyedül 

dolgoztak a gyógyszerészek, mivel egy-egy patika jöv!jdelme 

csak arra volt elég, hogy a gyógyszerész és családja megéljen 

belőle. Később,- a jövedelem növekedésével - lehetőség nyilt 

arra, hogy a tulajdonosok a munka könnyítésére provizort, segédet 

tarthassanak. 

A XIX. század közepétől származó vizsgálati jegyzőkönyvek 

szerint a megyebéli gyógyszerészek rendelkeztek egyetemi. vég-

zettséggel, és általában alkalmaztak segédet: 

"Paks Mvárosában Farkas József diplomás 
gyógyszerész volt a tár tulajdonosa, •• 
segédje Posch Antal diplomás gyógysze
rész. A dunaföldvári tulajdonos Millner 
Mihály diplomás gyógyszerész csak egy 
tanítványt /gyakornokot/ tart. A szek
szárdi diplomás gyógyszertártulajdonos 
Rübszám József, segédje a jó magavise
letű és szorgalmas Hoil.fman Károly." 

[105] 

A XIX. sz. elejétől fogva a megye a gyógyszerészek jogos mükö-

dését a diploma kihirdetésével dekrarálta: 

"·,Fel olvastatott Nemes Koller Jánosnak 
á folyó esztendei Augusztus 30·-án á Pes
ti Uni vesi tásnál nyert Pati.kás diplomája
Hellyet á Tettes Karok Jó indulattal fo
gadnak. t1 [352 J 

' 

Az 1817-es tiszti főorvosi vizsgálat megállapította, hogy: 

11 •• a Hőgyészi Patikás semmi ugy nevezett 
subjectumot nem tart, Jeszenszky György 
Fő Biró Urnak meghagyatik azon Patikása 
a Felsobb Rendelések szerint szubjectum
nak tartására szori tsa. t1 [353.J 

Azok, akik hivatásul a gyógysze~észi pályát választották, gya-

kolai végzettség/ 4, majd 6 illetve 8 gimnázium/ volt. 

Többségük egy-egy ·.évnél hosszabb ideig nem tartózkodott egy 

' 
Y1 

i 

,, 
\ 
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gyógyszertárban. Megállapi tottam, hogy Tolna megiwben jelen-

tős különbség volt a városi-, és a falusi gyógyszertárak kö-

zött a gyakornoktartá:; vonatkozá:;ában. A városi gyógyszertá-

raknál a ~agyobb forgalom lehetővé tette a gyakornokok alkal-

mazását. A gyógyszertár forgalmának ellátása mellett a gyakor-

nokok tanitása megkövetelte a jó szakmai f~lkészültséget, a 

gyógyszertárnak szakkönyvekkel való ellátottságát és eszközök-

kel való felszereltségét. A legtöhb gyakornokot a nagyforgalmú 

gyógyszertárak alkalmaztak: Dunaföldvár /Isten anyja/, 

Dunaföldvár /Szentháromság/, 'l'olna /SzentháromságJ Paks /Szent-

háromság/, Bonyhád /Arany Sas/, Hőgyész, és Gyönk. 

[x. Táblázat melléklet] 

A gyógyszerkészités munkáját gyakorlatilag a segédek vé-

gezték. A gyógyszertárakban sürün cserélődtek. A gyógysze-

sészek - kevés kivétellel- csalt a felsőbb utasitások nyomásá_ 

ra fogadták maguk mellé lakalmazottat, akkor is csak rövid idő-

tartamra. Ezt az időszakot a tulajdonos anyagi tehervállalása 

határozta meg. Kis gyógyszertáraknál ez az idő csak néhány hó-

napot tett ki. Ez alól csak a családtagként dolgozó segédek vol-

tak kivételek /Hőgyész, Kölesd,/. A legtöbb segédet foglalkoz-

tató gyógyszertárak: Dunaföldvár /Isten anyja/, Dunaföldvár 

/Szentháromság/, Szekszárd /Fekete Sas/, Paks /Szentháromság/, 

Szekszárd /1. Béla király/, Hőgyész, Kistengelic és Bonyhád 

voltalc. [x. ráblázat melléklet] 

A táblázat adataiból a következő következtetések állapíthatók 

meg: 
---------·---------- ------------- - --- -

- a vizsgált korszak 40 gyógyszertárában 186 tulajdonos 

=, 

\ 

\ 
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mellett csalc 136 olyan alkalmazo·tt gyógyszerész müködött, 

aldket a korabeli jeg~rzőkönyvvek emlitenek. Figyelemve véve, 

hogy az alkalmazottalc előbb-utóbb önállóságra törekedtek, 

megá11api tható, hogy a tulajdonosok nagybbbrészt egyedül 

dolgoztalc. 

- ezzel egyidejűleg a gyógyszertáralcban 61. gyakornok töl

tötte tanulmányi idejét /általában 1-2 év/, ami azt mutatja, 

hogy a megye gyógyszertárai ki vették részüket a gyalcorlati 

oktató munkából, az utánpótlás neveléséből. 

A gyógyszertáralc személyzetével szemben támasztott követelmény: 

állandóan készenlétben lenni és pontosan dolgozni. E tevékeny

ség elbirálása egyrészt a közönség, másuészt a vármegye tiszti 

főorvosa által történt. Ott, ahol a bizottság /tiszti főorvos/ 

hiányosságot tapasztalt, a "felsőbb rendelések" szellemében 

erélyes közbelépéssel igyekeztek rendet teremteni. Megállapi

tották, hogy a paksi "Farkas József .anélkül, hogy diplomás se

gádje volna, patikájátul több napokra el távozott ••• 11 

De nem fukarkodtalc a dicsérettel sem: a Tolna-i "Patika az idei 

és valamint az előbbi esztendőkben igen jó rendben és hiba nél-

kül találtatott. 11 [ 112} 

A gyógyszerkönyv, a taxa, valamint a gyógyszertárakkal kap

csolatos rendelkezések képezték azt az anyagi és erkölcsi kere

tet, amelyben a gyógyszerészeknek dolgozniuk kellett. A:mii:idele

tekbol mindenütt kitünik, hogy vigyázni kell arra, hogy a gyógy

szerész a maga szereit drágán ne adhassa. [354] 

_.JLdr.á.gán--a4e-t-t---gyű-g-y-sze1 a 1-all.ossag--,rnamar-á megfYzetlieietl enné 

válna, ami egyet Jelentene a gyógyítás lehetőségétől való kizá

rással, ami ellentétes a közegészség érdekével. 

\ 
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A gyógyszerész jövedelme több forrásból tevődött össze: 

- A taxában szereplő alapanyagok árréséből, 

- a taxában szereplő, felszámitható munkadijból, 

- a saját maga által szerzett, gyüjtött nyersanyagbólf gyógy-

növényekből alapanyagokat, párlatokat készitett, és azt a 

taxában szereplő áron adhatta el, 

jövedelme jelentős részét a "kézieladásból" szerezhette, ami 

azt jelentette, hogy mindazon szerekból, melyek a gyógyszer-

könyv szerint 11em erőshatásúak, szabadon készithetett gyógy-

szert, kozmetikumot, háziszereket, és forgalomba hozhatta. 

A gyógyszerész jövédelme szempontjából döntő jelentőségü volt 

már a gyógyszertárat magába foglaló épület helyének megválasz-

tása is. A templomok és vásárteker forgalma, a heti- és nagy-

vásárain összegyült nép a gyógyszertár szolgálatait is egyre 

inkább igénybe vette. De ennél jelentősebb volt az, hogy a 

telpülések központjában lakó tehetősebb családok- a közigaz-

gatás tisztviselői, papok, tanitók, uradalmi tisztek, vagyo-

nosabb iparosok,kereskedők- rendszeresen vették igénybe a 

gyógyszertárat. A legtöbb gyógyszerész kezdetben bérelt ház-

ban állította fel gyógyszertárát. Forgalmának fellenülésével 

legtöbbször lehetősége nyilt a ház megvételére is. 

A kapitalista társadalom természetéből eredően a gyógy-

szertár közegészségügyi jellege összefonódott a gyógyszertár 

jogosítvány jellegével. A XVIII. század közepén a gyógyszer-

tárak tőkefelhalmozó szerepe még jelentéktelen volt. A tulaj-

~ dCrnos- beriemenyében, vagy tulajdon házában- csupán annyi jö-

vedelemre tett szert, mely a bútorzat felállításához, a szerek 

' 
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beszerzéséhez elegendő volt. A gazdasági élet fellendülésével 

jobb anyagi körülmények közé került áöbb gyógyszerész, főleg 

a mezővárosokban, ahol a XIX. század második felében már tő-

ke halmozódott fel, így gazdasági helyzetük megerősödött, ami 

egyben társadalmi rangot is biztosított a polgárok között szá-

mukra. E vagyoni. megi·Gélés alapján többen is bekerültek mint 

virilisták / legtöbb adót fizetők/ az önkormányzati testületek-

be. Igy: Borsody György János /Fadd/, Banelly Ferenc /Gyönk/, 

Csomor Kálmán /Dombóvár/, dr. Herczog Elemér /Tolna/, Pong-

rácz Lajos /Bátaszék/, Szeghy Sándor /Szekszárd/, Szendrovics 

Vilmos /Nagydorog/, Téry Aurél /Hőgyész/, Ulrik József /Szek

szárd/, Wéber János /Dunaföldvár/, [355] 

Tolna megye gyógyszerészei elismerésre méltó munkát végez-

tek a közegészségügy érdekében. BaradltiY szeri.nt: 

" a közügyekkel nem csak legbehatóbban, ha
nem igen nagy lelkesedéssel a debreceni és 
bihari gyógyszerészek foglalkoztak, akik
hez később oda lehetett sorolni a Tolna 
megyeieket. 11 [356] 

1867. április 8Mn beadványban fordultak a belügyminiszterhez 

kereskedelmi árjegyzékkel bizonylatolva a megváltozott vám és 

kereskedelmi viszonyokat. A ta:xa kiigazítását bizonyos pótlék 

felszámolásának lehetőségét kérvényezték, melyet a belügyminisz

ter indoklás nélkül visszautasított. L357J 
A megye gyógyszerészei elsősorban szakmai tevékenységük, mü-

ködésük útján szerezték meg a közönség bizalmát. A gyógysze-

rek pontos kiszolgáltatása, a gyógyszertár jó közhire becsli-

\ 
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A gyógyszerész legtöbbször nevelője, oktatója volt a maga 

környékbeli népének, akiket megpróbált fogékonnyá tenni 

a közegészségügyi kérdések iránt. Megtanitották a népet 

arra, hogy szedjék és száritsák a gyógynövényeket, mert az 

jövedelmet is jelent a számukra. A termeléssel a megyében 

először Koritsánszky Dénes kölesdi gyógyszerész foglalkozott 

az 1880-as évek elején •• Faluja határában sok gyógynövényt 

igen jó eredménnyel termelt. [ 3581 

Gyógynövénytermesztéssel, gyűjtéssel foglalkoztak még: Hand-· 

·tel Károly tolnai, Schmidt József tamási, Rimay István Re-

göly-i gyógyszerészek. 

Tolna megye gyógyszerészei maradandót tudtak alkotni a 

pályától távolabb eső területeken is. Találunk köztük kitűnő 

<dtéJllikusokat /Rozsnyay Mátyás zombai gyógyszerész/, botani-

kusokat, /Pillich Ferenc simontornyai gyógyszerész/, kitűnő 

bortermelőket és borexportálókat /Ulrich József szekszárdi, 

Rozsnyay Mátyás zombai gyógyszerészek/, szakirókat /Dr. Amay 

Nemes Gy·ula paksi, Kori.tsánszky Ottó kölesdi születésű gyógy-

szerészek/, államtudományok doktorai Dr. Wajdits Gyiigy bony-

hádi, Dr. Herczog Elemér tolnai gyógyszerészek./ 

A megye gyógyszerészei a jótékonyság terén, a hazafias 

megmozdulásokban, a községek és városok társadalmi életében 

élénk szerepet játszottak. Csupán süritve tudom ecsetelni 

azt a tevéJ,enységet, melyet egy-egy szervezet munkájában vé-

gazt ek: 

förvényhatósági bizottságban müködt ek: 

Ulrich József /szekszárdi/, Szepsy-Süts Kálmán /dombóvári/, 

Faludy Jenő /dunaföldvári/, Krémer Szilárd /tolnai/ gyógysze-

részek. 
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A községi képviselőtestület tagjai voltak: 

Szepsy-Szüts Kálmán /dombóvári/, Falugy Jeno /földvári/, 

Kf!émer Szilárd /paksi/, Borsodi. György János /faddi/, Szend-

rovics Vilmos /dunaföldvári/, Dr. Eibach Kornél /bonyhádi/, 

Dr. Herczeg Elemér /tolnai gyógyszerészek. 

Katonai szolgálatot teljesitettek: 

Koritsánszky Ottó főhadnagy /kölesdi születésü/, Szepsy-Szüts 

Kálmán főhadnagy /dombóvári/, Fónagy Endre tiszt /dunaföldvári/, 

Faludi Jeno tiszt /dunaföldvári/, Kéémer Szilárd hadnagy /paksi/, 

Borsody György János hadnagy /faddi/, Koritsánszky Dénes fohad-

nagy /kölesdi/, •• gyógyszerészek. Katonai szolgálatuk elsime-

réseként Koritsánszky Dénes, Borsody György János és Krémer 

Szilárd "Koronás arany érdemkereszt" kitüntetést kaptak. Zalai 

János szekszárdi gyógyszerész pedig érdemei elismeréseként a 

"Magyar szabadság érdemrend" ezüst fokozatát kapta / az övén 

kívül még egy ilyen érem volt/, majd ő lett a megye első fő-

gyógyszerésze. [ 359 J 
Hitelszövetkezetekben müködtek: 

Csomor Kálmán- a Somogy megyei Takarékpénztár dombóvári fiókjá-

nak választmányi elnöke, 

Szendrovics Vilmos- A Dunaföldvári Egyesült Hitelbank nagydo-

rogi fiókjának vezetője 1912-1924·-ig. 

Dr. Eibach Kornél- a Bonyhádi Takarék és Gazdaszövetségi Bank 

vezérigazgatója. 

Az egyházi életben: 

Koritsánszky Ottó-· Tolna-Baranya-Somogy egyházmegye másodfel-

ügyelője, 

Ulrich József- a Katolikus Kör világi elnöke, 
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Abay Nemes Gyula- a Paksi Római Katholikus Iskolaszék tagja, 

fejtettek ki tevékenységet. 

A Kaszinó elnökei voltak: 

Abay Uemes Gyula /paksi/, Koritsánszky Dénes /kölesdi/ Dr. Ei-

bach Kornél /bonyhádi./ és kereskedelmi kaszinó elnöke/, Dr. 

Herczog Elemér / tolnai gyógyszerészek. 

Levente egyesület elnökei voltak: 

Ulrich József /szekszárdi/, Páhy Dezső /ozorai/, Koritsánszky 

Dénes /kölesdi/ gyógyszerészek. 

Ezen kívül még részt vettek számos egyesületben: 

a Függetlenségi 48-as Olvasókör, és Polgári Olvasókörben /Páhy 

Dezsó ozorai gyógyszerész/. A természetdudományi Társulat és 

Délvidéki Liga t~gjai Banelli Ferenc /gyönki gyógyszerész, 

Hangya Szövetkezet elnöke Koritsánszky Dénes /kölesdi gyógy

szerész/. [360 J 
Végül ruegállapithatjuk: a tekés társadalom keretei között 

a gyógyszerész társadalmi rangját - hasonlóan más szabadpályán 

dol;gozó orvoséhoz, ügyvédéhez,- elsodlegesen gazdasági helyze-

te határozta meg. 

3./ ~ógyszertárak gyillszerellátó tevékenységének 

vizsgálata 

A gyógyszertárak gyógyszerellátó tevékenységérol 1ll.zok az ada-

tok szolgáltatnak legközvetlenebb képet, amelyek a gyógyszer-· 

beszerzéssel, készítéssel, eladással, valamint a gyógyszertár 

szakmai ellenorzéséval kapcsolatosak. Sajnos- a gyógyszertár 

lliágáiiíITfiaJO.onaool l.<:OVetKezoen- a nyilvantaitasok; számÍák, 

receptek a tulajdonosnál maradtak, és az idők folyamán meg-

semmisültek. Kötelező adatszolgáltatás csak az adóhivatalok 
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részére volt, így csupán a levéltárban fellelhető részada-

tokra vagyunk utalva e kérdés vizsgálatánál. 

A gyógyszerellátó tevékenység a beszerzéssel kezdődik. 

Hogy a gyógyszerész anyagait, szereit, hog szerzi be, ezt min-

den esetben rögzítették a gyógyszertái• vizsgálati jegyzőkönyvek. 

A gyógyszertártulajdonosok az alapanyagoka·t és a herbák egy ré-

szét a nagykereskedőktől szerezték be. Az utóbbiakat részben 

maguk is gyójtötték és dolgozták fel a jobb jövedelmezőség 

és a jobb minőség érdekében • .1878-ban a szekszárdi "F.ek.e;lie 

a "Neruda" a&Thallmayer és Seitzn „ 
czégtől szerezte be. [350 J 
A dunaföldvári nrsten anyjához" 'elnevezésü gyógyszertár pedig 

részben Bécsben, részben Pesten a nrhallmayer 'és Sei tz" czég-

A sürgősebb feladatok kozé tartozott a "defektus könyv 11-be be-

jegyzett anyagok pótlása. A pótlás egyben annak teljesítését is 

jelentette, hogy a gyógyszerészek kötelesek voltak minden- a 

gyógyscerkönyvben f:elsorolt- szerből bizonyos mennyiségü kész

letet tartani. Vizsgálat során tapasztalt hiányosság~esetén a 

főorvos felszólította a gyógyszerészt a hiányzó szerek pótlá-

sára. A készletek mennyiségének elege.tidősége vagy kevés volta 

meglehetősen viszonylagos volt. Az volt a fontos, hogy a rend-

szeresen használatos szerekből sohase legyen- de még átmeneti-

leg sem- hiány. Esetenként a vizsgálat tudomásul vette, hogy 

egyes,- kevésbé használatos, vagy éppen nagyon drága- szerek 

egyike- másika hiányzik a készletb61. "Az opiát elül mutatni 

nem tudták, többnyire a szerek mennyiségével megelégedtünk." 

- irta az 1834. évi jegyzőkönyvben a tiszti főorvos a simon-

\ 
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tornyai gyógyszertárról. [112] 

A bátaszéki gyógyszerész pedig "csak azokat tartja elegendő 

mennyiségben, melynek keletje vagyon." Pakson " az üvegek 

közül egy néhányban pedig szerek nem voltak." A hőgyészi 

Handt el Károly mind maga készi ti, nem csak a körül lévo gyógy-

szerészeknek, hanem a távolabbiaknak is olcsóbb árusa, mint a 

pesti füszerárusok ••• 11 [105] 

Minden készletben lévő anyagnak a megkívánt minőségi jel-

lemzéíJ,kel kellett rendelkeznie. Ellenortzték, hogy nem történt 

e hamisítás higitássa1, vagy egyéb anyagok felhasználásával. 

Amennyiben a tárolás és a szerek minosége megfelelo volt, jel-

lemzésük rövid, tömör volt: rendben, legnagyobb tisztaságban és 

minémüségben tartja, minoségileg kielégitok, mindanyi jó álla

potban ••• stb. [112,350] 

A hibákat viszont tételesen kiememték: 

"Simontornyán, 1843-ban "az ecetsavas Hunyog facet. Amm./ a 

lllémlo papirt vörösi tette, igy savat foglalt, s kiöntetett. " 

A vizsgálat követően a kifogásolt szerek pótlásáról azonnal 

gondoskodni kellett. A gyógyszerek beszerzési és eladási ára 

közti árrés a gyógyszerész jövedelmének egyik része volt. A 

súlyos gazdasági nehézségek, különösen a háborús idoszakban 

azonban elofordult a taxa rugalmatlanáága miatt- hogy sok 

keresett cikk beszerzési. és eladási ára között még 30 %-

vezeteség is volt a gyógyszerész kárára. 

sának és gyógyszerkászitésének egyik alapvető követelménye a 

jo tárolás és szennyezodésmentas gyógyszerkészítés. E tekin-

tetben különösen a tárolási mód hagyott kívánalmat maga után. 
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Előfordult, hogy az edényzet mást tartalmazott, mint a felira-

ta: "ú Tárban lévő keserü só alatt csuda só volt" [74] 

A rosszul zárodó üvegb~n tartott gyógyszer terápiás értéke 

csökken: "meghagyatott, hogy jövő Martius 1-ső napjáig az ap-

róbb patikai üvegek dugaszokkal ellátassanak" Hőgyészen is. 

[112] 

A füszerpadlás jó szellőzése, szárazsága a drogokat a penésze-

sedéstől óvta meg. A jó és olvasható felirattal ellátottság 

a gyógyszerbiztonság még ma is egyik fontos kritériuma. 

A gyógyszer kiszolgáltatás orvosi rendelvényre, és ter-

mészetesen szabad-kereskedlmi formáhan történt. Híg a g)j;ógy

szerek elkészítését a gyógyszerkönyvek /osztrák, majd magyar/, 

addig a kiszolgáltatást, a gyógyszerek árát az árszabások 

/taxák/ határozták meg, melyek 1829. után már magyar elneve-

zést is tartalmaztak. 

A taxa nem tartása, - mint erre már iltaUi.am,- súlyos követ-

kezményekkel járt. 

A gyógyszerellátó tevékeHység gazdasági szempontból 

igen fontos részét képezt~ a gyógyszertárak hitelforgalma. 

Ezt egyrészt a gyógyszerész anyagi biztonsága, másrészt a gyógy

szervásárló hitelképessége határozta meg. Hitelforgalomnak kü-

lönösen a mezővárosokban volt nagy jelentősége, ahol is a me~ei 

tisztviselők ingyen gyógyszerellátásban részesültek. Gazdasági 

évenként a gyógyszertár a kiszolgáltatott vényeket összesítette, 

és feltilvizsgálatra a Helytartótanácshoz eljuttatta, majd ellen-

a levél tárakban megtalálható. Legtöbbjét azonban kifizétés után 

megsemmisit(iték. Mivel a közgyógyszerellátás- ha később is biz-

tos jövedelmet jelentett a gyógyszerész számára, ezért a kiszol-
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gáltathatás jogáért versengtek a gyógyszerészek. Végül is 

a vármegye úgy döntött, hogy pl. a szekszárdi kórház l:'észé

re negyedévenkénti váltásban jogosultak a patikák. Éves 

átlagban a közgyágyszerellátás mintegy 800 Ft-ot tett ki. 

A megyei tisztviselőkön kivül a szekszárdi gyógyszertárak a 

szegénybetegek és a vármegyei rabok számára is szolgáltattak 

ki havi váltásban gyógyszert a "Ilony Cassa" rovására. [ 361] 

De szegénybetegek l:'észel'.'e a többi megyebeli gyógyszertár 

is szolgáltatott ki gyógyszel'eket, 

A meglévő levéltári adatok alapján megkisérlem bemutat-

ni a patikák gyógyszerellátó tevékenységét. A két szekszárdi 

gyógyszertár /I. Béla kil'ály és a Fekete sas/ 5 éves forgal

mi adatait nyomonkisérve [21,22 ábrák] megfigyelhetjük a 

bevéteh,nagyságát, tiszta jövedelmét. A másik rovatba pedig 

fellelhetjük azokat a müködéshez feltét.len szükséges kiadá-

sokat, melyek egyben meghatározták a gyógyszerellátó tevé

kenységet. [82] 

Az összes bevétel ismeretében százalékosan is értékelhetjük 

az adatokat. Ebből megállapíthatjuk, hggy gyógyszerre az ösz-

szes bevétel mintegy 25-50 9"a-·át, fizetésre 8-9 %-át, új eszköz 

vásárlására 0,7-4 %-át, l6-a3 %-ét a háztartásra használták 

fel. A tiszta nyereség pedig az összes bevétel 3-26 %-a volt. 

A táblázatból az derül ki, hogy az "!. Béla király" gyógy-

szertár tiszta nyeresége nagyobb volt, mint a "Fekete Sas"-é 
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Egy későbui, 1914-ből származó levéltá1•i. dokumentumból 

a vármegye 27 gyógyszertárának forgalmáról kapunk felvilá

gosi tást. [vrr. táblázat, 114] 

Megállapítható, hogy a nagyobb /8-12000 korona/ év/ forgalmú 

gyógyszertárak évi tiszta jöv•!delme kb. 1500 korona, míg a 

kisebb gyógyszer·tárak esetén 600 korona körül mozgott. 

A gyógyszerészek fizetése az alkalmazottak, mérnökök ••• stb 

fizetéséhez volt hasonló. 

A megyebeli gyógyszertárak gyógyszerellátó tevékenységét 

számos tényező hátrányosan befolyásolta. Igy a késlekedő t~a-

revízió, mely kiharcolásában Tolna megye gyógyszerészei élen 

jártak. A másik tényező, - mellyel szemben a jogos érdek~éáel-

met a vármegye tiszti főorvosától várták a g~ó:gyszerészek, 

a kereskedő volt. 1855-ben a megye gyógyszerészei panasszal 

fordultak a főorvoshoz, mert a 

11füzserárusok és egyéb vegyes kereskedések 
gyógyczélokra oly tárgyakJi.t is szabadon 
ái•uba bocsátanak, melyek tartása s a tör
vény által szorosan szabályos kiszolgál
tatása egyedül gyógyszerészeknek enged
tetik meg ••• oll;' visszaélés tartatik fenn, 
mit törv,ényeink az egészség veszélyes-
sége, s gyakran az élet megtámadása foly
tán szigorúan tiltanak ••• különösen a gyógy
szerészek kizárólagos gyógyszerárulási 
joga tetemesen támadtatik, s azon jöve
delem, melyért a gyógyszerészek fizetik 
az adót, nagy1•ésúien illetéktelen egyé-
nek kezébe jut ••• kérésünk meghallgatását 
annál is inkább reméljük, mert csak ré-
gibb teljes érvényű rendszabál0rok erélyes 
érvényesi tését kérjük, melyek szigorúan és 
következetesen alkalmazott teljes siker-
ről kezeskednek." [ 105} 

az ellenőrzés tanulmányozását lehetővé teszik, adatokat szol-

gáltatnak a gyógyszerellátó tevékenységről is. 



v.rr. sz. táblázat 

Tolna megye gyógyszertárainak gyógyszerforgalma 1914·-·ben koroná-

b an kifejezve 

-
A gyógyszertár l!'or galm a: 

helye korona/ év - - --_____ ....,... 
Bonyhád,_ Szekszá!'.d, 

·- 12000 

Dombóvár /"Magyar korona"/ __ - 11000 

Dunaföldvár "Szentháromság/, 'l'olna, 

Bát.aszék1 Paks~entháromsá~" Paks~•öran~yal 11 lQOOO 

Tamási, Szakcs, Dunaföldvár _ 11Ist~any,ja" 9000 -·-·--·· 
_§yönk, Hőgyész, Simogj;_ornya 8000 -
Szekszá1•d 11Feket e Sas 0

1 Kölesd 1 Fadd 7000 

Fadd 6000 

·revel, Pincehely, Zomba, Bölcske, Felsoiregh, 

Nagymányok, Ozora - ------ 5000 

Döbrököz, Decs 4000 - ------M~------ ---
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A vizsgált korszak jegyzőkönyveiből álltalánositva megállapit

hatjuk: a vizsgálatok a teljes gyógysze);lészi tevékenységre ki

terjeatek: a patika cimére, helyére, a tulajdonosra, annak mü

vel tségére, a gyógyszertárak helységeire, felszerelésére, 

ügyvitelére, szakkönyveire, a gyógyszerek minőségi és mennyi

ségi ellenőrzésére, mérőeszközökre, árszabály és gyógyszerköny~ 

ellenőrzésre, reagensekre. A jegyzőkönyvek záradékában a ható

sági személyeknek/ megyei tiszti főorvos, járási orvos, esküdt 

birói nyilatkozniuk kellett'a gyógyszertár közhirét, mértékét, 

árszabását és ki.szolgáltatását illetőleg. Igy a vizsgálati 

jegyzőkönyvek, - mint hivatalos minősitések- a gyógyszerészek 

emberi magatartásának, előljáróihoz és a "közösség" - hez való 

viszonyának, szorgalmának értékelését is tartalmazták. 

A gyógyszertárvizsgálatok sokszor elismerő, néha elmarasz

taló megjelgyzéseikkel igen hasznosak voltak: az ellenőrzések a 

hiányosságok feltárásával, azok kiküszöböltetésével a jobb gyógy

szerellátást szolgálták. 

Mindeze!tbol megállapi thatjuk a vizsgált korszak gyógyszer

tárainak gyógyszerellátó tevékenységét, ezen túlmenően pedig 

képet ~yerhetünk a gyógyszerészet fejlődésének helyzetéről és 

irányáról a gyógyszertárak szintjén. 

III. A disszertárciós mu11ka eredményei. 

Munkám során az alábbi megállapításokat tettem: 

1./ A tolna megyei gyógyszertárak létesítése szorosan 

összefüggött a megye gazdasági helyzetével, az áruter

melés és értékesités szinvonalával. A megye gazdasági 

helyzetét döntően befolyásolta földrjazi és közlekedé

si viszonyainak alakulása. A megye területén az első 
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gyógyszertárak megjelenését a XVIII. sz. második felében 

fejlődésnek indult mezővárosok gazdasági alapjai tették 

lehetővé. Az első gyógyszertárak: Szekszárd /1767/, Paks 

/1787/, Dunaföldvár /1796/ mezővárosokban jöttek létre. 

2./ Megállapítottam, hogy a vizsgált korszakban a gyógyszer-

tárak egészségügyi és kereskedel.mi jellege egyaránt meg-

figyelhető. A gyógyszertárak településen belüli elhelyezé-

sekor ez a két jelleg dominál. Mint egészségügyi intéz-

ményt az orvosi rendelők Jcözelében tál.]uk, ugyankkor az 

elhelyezést a kereskedelmi érdekeltség is indokolja. Az 

adott korszak gazdasági és társadalmi j ellegébol adódik, 

hogy az egészségügy és azon belül a gyógyszerészet is a 

fizetőképes lakosság szükségletei irányában orientálódik, 

mert ez a megélhetés biztosítéka. A középpontos elhelyez-

ést elsődlegesen az anyagi érdekeltség határozta meg, 

mely konkurenciaharchoz és aránytalanságokhoz vezetett. 

3./ 'fölna megye gyógyszertári hálózatának fejlődésében há-

rom szakaszt állapítottam meg: 

I. szakasz: a kezdeti, megjelenési szakasz: 1767-1800-ig, 

II. szakasz: a lassú fejlődés szakasza: 

III.szakasz: a fejlődés szakasza: 

1.801-1870-ig, 

1871-1950-ig. 

Hegállapitottam, hogy Tolna megye 40 gyógyszertára ki·-

zárólag polgári tulajdonformáhan jött létre, sem szer-

zetesrendi, sem uradalmi, katonai gyógyszertár nem mükö-

dött. 

4./ A gyógyszertári hálózat létesítésében szerepet játszott 

még az adományozás rendszere, a helyi és megyei szervek 

hozzá állása, a hatalmi szervekkel való kapcsolat. A 
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XIX. sz. másodi.k felétől a gyógyszerészet, mint aktiv té-

nyező is hatást tud gyakorolni egy·-egy település fejlődé-

sére, a gyógyszertárlétesi tésekre, s igy a hálózat terü-

leti. eloszlására. 

5./ A gyógyszertárak épülete, helyisége, berendezése és fel-

szerelése a tulajdonos anyagi áltozatvá!lalásának és híva-

tástudatának függvénye volt. A gyógyszei•észek többségét 

a magasszintü hivatástudat jellemezte, de gazdasági okok 

miatt jelentős eltérések mutatkoztak a gyógyszertárak be-

rendezésében és felszerelésében egyaránt. 

6./ A gyógyszerészi szaktudás és azÍetikus magatartás ált a.lános , 
követelmény volt, mely alapját képezte a gyógyszerészek 

társadalmi helyzetének és megbecsülésének. A gyógyszerészek 

társadalmi helyzete átmeneti jelleget mutatott a megfelelő 

~ygl);iakkal rendelkező polgár és az akadémiai szakképzett-

ségü értelmiségi között. a XIX. sz. második felétől az egész-

sé gügyi értelmiségi. jelleg egyre nagyobb szerepet kapott. 

7./ A gyógy:szertárak személyi ellátottságát gazdasági ténye-

zok befolyásolták, igy a gyógyszertárakat a tulajdonosok 

nagyobbrészt egyedül üzeme.ltették, az alkalmazott provisorok, 

segédek száma alacsony volt, 

8./ A megye gyógyszertárai közül csupán néhány emelkedett ki 

nagyobb forgalommal, termelő és ellátó egységgé. A gyógy-

szertárak többségét inkább a kisebb forgalom, ennek követ-

keztében a kisebb jövedelem és tőke jellemezte. 

9 .• L .. A. kor ab el.LJLi.z.s.gál.at.i._je.gyzőkö.nyv_ek alapján .ugyancsak meg-

állapitottam, hogy a megye gyógyszertárai kivették részü-

ket a gyógyszerészgyakornok nevelésből, oktatásból: a tulaj-

donosok számához viszonyitottam 1/3 részben vettek feligyógy-
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szerészgyakornokokat. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Disszertációs munkámban célul tüztem ki feltárni és bemutatni 

Tolna megye gyógyszerészetének kialakulását és fejlődését 

1950-ig. Kutatásaimat a 'l'olna megyei Levéltárban, a Pécsi Le

váltárban, az Országos Levéltárban, valamint az Országos Széc-

hényi Könyvtárban végeztem. 

A magyar köztörténeti és a rolna megyei helytörténeti i

rodalom, valamint forrásadatok és a gyógyszerésztörténeti i

rodalom felhasználásával elemeztem a tárgyalt korszakot az 

egészségügy, ezen belül a gyógyszerészet vonatkozásában. 

Megállapítottam: 

l./ A történelmi Tolna megye a XVIII. században szerveződött 

ujjá, és a korszak elején a társadalmi elmaradottság és ala-· 

csony színvonalú egészségügyi ellátás volt a jellemző. A köz

egészségügy, ezen belül a gyógyszerészet fejlődésének vizs

gálatánál bemutattam ezek '.Polna megyei vonatkozásait. Ele

meztem a gyógyszertári hálózat kialakulásának és fejlődésének 

körülményeit. Megkerestem azokat a gazdasági és társadalmi té

nyezőket, amelyek a gyógyszertári hálózat fejlődését meghatá-

rozták. Ezt Tolna megye esetében a mezővárosi fejlődésben ta

láltam meg. 

2./ Tolna megye gazdasági helyzetét döntően befolyásozlta föld-

1:' aj1'i~é-s-1l:ö-zJ:-exede-si---viszo ny ain = · alakul:ás a; és a gyogys z ertár ak 

létesitése szorosan összefüggött a megye gazdasági helyzetével, 

az árutermelés és értékesités színvonalával. A megye első gyógy

szertárainali:.- Szekszárd /1767/, Paks /1787/, Dunaföldvár 1796-
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megjelenését a XVIII. sz. második felében fejlődésnek indult 

mezovárosok gazdasági és társadalmi alapjai tették lehetővé. 

3./ Tolna megye gyógyszertári hálózatának fejlődésében három 

szakaszt állapitottam meg: 

I. szakasz: a kezdeti, megjelenési szakasz: 1767-1800-ig 

II. szakasz: A lassú fejlődés szakasza: 1801-1870-ig 

III. szakasz: A fejlődés szakasza: 1871-1950-ig 

4,/ Kimlltatjlató, hogy a gazdasági:: és ~ársadalmi fejlődés idő

szakos gátló és nagyvolumenő serkentő hatásokat gyakorolt a 

gyógyszertári hálózat fejlődéséi•e, 

5./ Tolna megye gyógyszertári hálózatának fejlődésének adatait 

Baranya- és Bács-Kiskun megyék gyógyszertárti hálózatának fej

lődésével hasonlítottam össze, E.ti.aek alapján Tolnában bár időben 

és nagyságrendben különböző - hasonló fejlődési periddusok is

merhetők fel. 

6./ Modéll és egyedi vizsgálaton keresztül mutattam be 'folna 

megye gyógyszertárainak történetét, tulajdonviszonyait és az 

adott településen belüli helyrajzi elhelyezést. Megállapi tottam 

hogy a vizsgált korszakban a gyógyszertárak egészségügyi és ke

reskedelmi jellege egyaránt megfigyelhető. A gyóglf.szertárak te

lepülésen belüli elhelyezésekor ez a két jelleg dominál. Mint 

egészségügyi intézményt az orvosi rendelők közelében találjuk, 

ugyanakkor az elhelyezést a keresekE!elmi érdekeltség is indo

kolja. Hiteles levéltári okmányok alapján több gyógyszertánnál 

helyesbítettem a gyógyszerészi évkönyvek I'olna megyei gyógyszer-

rn _.Jál'_akr2.__J[Qlla:i;lrozri hibá F aaat_aij;~------- _ 

7./ Bemutattam Tolna megye gyógyszertárainalc szakmai müködését, 

azok tárgyi- és személyi feltételeinek, valamint gyógyszerellátó 
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tevékenységüknek tükrében. A tárgyi feltételek vizsgálatánál meg-

határoztam a gyógyszertárak felszereltségének színvonalát, meg-

állapitottam, hogy a gyógyszertárak berendezése és felszerelése 

a tulajdonos anyagi áldozatvállalásá!lak es hivatástudatának 

fügvénye volt, és feltehetően gazdasági okok miatt jelentős el-

térések mutatkoztak a gyógyszertárak berendezésében és felszere-

lésében egyaránt. A személyi feltételek vizsgálatánál elemzetem 

a gyógyszerészeknek a vizsgált korszakban betöltött gazdasági-

és társadalmi helyzetét. 

8. Kutatást végzetem ·ro1na megye gyógyszertárai tulajdonosainak és u 

alkalmazottainak, valamint ezek arányának f eltieri tésére. Megáll a-· 

pi tottam, hogy a gyógyszertárak személyi ellátottságát gazdasági 

tényezők befolyásolták. A gyógyszertáralC<ta tulajdonosok nagy-

részt egyedül vezették, az alkalmazott provisorok, segédek azáma 

alacsony volt. A megye gyógyszerészei ki vették részüke·t; a gyógy-

szerész-gyakornokok neveléséből és oktatásából: a tulajdonosok 

számához viszonyítottan 1/3 részben vettek fel gyógyszerész gya-

kornokokat. 

9. Modell vizsgálatban dolgoztam fel két gyógyszertár forgal-

mát, körülbelüli jövedelmét, A megye gyógyszertárai közül néhány 

emelkedett ki nagyobb forgalommal, többségüket a kisebb forgalom 

és jövedelem jellemezte. 

Munkám során a fel tárt ada·tokkal bemutattam l'olna megye 

gyógyszerészetét a gyógyszertári hálózat kialakulásától, 1767-

1950-ig. 
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Irodalmi és forrá_§adatok kimutatása 

1./ I. Dr. Braun Sándorné: 'l'olna vármegye és a rendi ország

gyűlések /1807-1847 /. Tunulmányok 'i:olna megye törté

netéből, VII. kötet. 'l'olna megyei l'anács Levéltára, 

Szekszárd, 1978.130. o. 

2./ I. Dr. Horváth Árpád: A folna megyei 1848·-as szabadság

harcosok nyomában. Tanulmányok Tolna megye történeté

ből, I. köt 121-126. o. Tm·TL. Szekszárd, 1968. 

3./ I. Unger Mátyás - Szabolcs Ottó: Magyarország története. 

Gondolat, Budapest, 1979. 132. o. 

45./ I. Tolna megye adattára 1937. Pécs. Haladás Nyomda Rész

vénytársaság. Tolna vármegye története. 97. o. 

4./ I. 

5./ r. 

351./ I. 

Fele I.-Vörös A.: A helytartótanácsi Levéltár. Aka

démiai kiadó, Budapest, 1961. 

Kállai István: ~zabad királyi városaink gazdálkodása 
~ 

17'°-1780. között. Századok. 1966. 
; 

Dr. ·-égh Antal: A Magyar gyógyszerészképzés. Magyar 
" gyógyszerészet 1967. Medicina könyvkiadó, 1968. II. 

fejezet. 

6./ I. Baranyai helytörténetírás 1977. Baranya megyei levél

tár évkönyve, Pécs, 1979. 105. o. Taba István: Bara

nya megye egészségügyi viszonyai II. József idején. 

I. rész. 

7./ F. T.m.E. Közgy. okir. 3: 1038 

8./ F. 'l'.m.E. Közgy. okir. 3: 982 

9./ I. Magyary-Kossa Gyula: Nagyar orvosi emlékek. Értekezé

sek a magyar orvostörténet köréből. Budapest, 1940. Ma

gyar Orvosi Könyvkiadó Társulat. IV. köt. 171. 1. 

10./ I. Gortvay György: Az ujabbkori magyar orvosi művelődés és 

egészségügy története. Budapest, 1953. 

11./ I. Dr. Gutai Miklós: 'Tolna megye @gészségügyének története 

az 1801. év 1831. év között. l'anulmányok 'Tolna megye 

történetéből. VI. köt. l'olna megyei Tanács Levéltára, 

- Sz&-s-zá.r-4-,---±9i'~.----2.fl8.--o.----

l 2. / I. Dr. Szentgáli Gyula: A szekszárdi kórház szábhetvenöt 

éve. ~zekszárd, 1976. 19.0. 

13./ I. Dr. Szentgáli Gyula: A szekszárdi kórház százhetvenöt 
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éve. Szekszárd, 1976. 38.o. 

14./ ll'. 'PmL, Braun János jelentése -olna vármegyéhez. 8651_1825. 
~ 

15./ F. PmL. Jobbaházy Dory Károly rendelései a megyében vég-

zett himlőol tásokkal kapcsolatban. 1816 

16./ ~'. TmL. A megyében müködő és himlóoltást végző orvGsok és 

sebészek ismételt beosztása. 1819 

17./ I. Magyary-Kossa Gy, : Kossuth Lajos mint kolerabiztos, 

Magyar orvosi emlékek I. 301-305· 1929. Bp. 

18./ F. TmL. Tolna megyei állandó kiküldöttség jegyzőkönyve. 

49.3:1831 

19./ F. TmL. Közgyülési okiratok. 3: 79 

20./ r. Központi Statisztikai Hivatal: 1960, évi népszámlálás,), 

Tolna megye személyi és családi adatai. Budapest, 1962. 

40.o. Demográfia. 

21./ I. Magyar gyógyszerésze·& 1967. Medicina Könyvkiadó, 1968, 

I. fejezet. Szervezeti felépi.tés. 19.-22.o. /Dr. Bölcs 

Béla/ 

22./ I. A szekszárdi kórház százhetvenöt éve. Dr. Szentgáli Gyu

la Szekszárd, 1976. 91. o. 

23./ I. Dr. Halmai János: A gyógyszerészet története. Kézirat. 

Bp. 1970. 65.0, 

24./ I. Dózsa R-né- Liptai E-né: A magyar Tanácsköztársaság 

egészségügyi politikája. Bp. 1959. 

25./ F. Tolna megyei Levél tár. Közgyülési okiratok. 1911/965. 

26./ F. TmL. Közgyülési j egyzokönyvek 695/1939. 

27./ F, 'PmL. Közgy. jkv. 1929/3392. 

28 ./ I. Dr. Szentgáli Gyula: A szekszárdi kórház százhetvenöt 

éve, Szekszárd, 1976. 101,o, 

29./ I. Dr. Szentgáli Gyula: A szekszárdi kórház százhetvenöt 

éve. Szekszárd, 1976. 317.o. 

30,/ I. HGY, I. fejezet, Szervezeti felépités, 19·-22.o. 

31./ F, TmL. Közgy. jkv, 1100/1948. 

32./ I. Dr. Zalai Károly: Egészségügyi szervezéstan. Bp. 1969 

3? 62. o. 

33./ I, Schédy Sándor: Gyógyszerészek Naptára 1868-1886·-ig, Pest 

--;-::-;2-;2-·------··· · -yi:;r-r. Csurgay Kalman :---ciyogys-zei'eSzek Évkönyve l.886-1899-ig Bp. 

35./ I. Varságh József: Gyógyszerészek zsebnaptára 1900-1939. Bp, 

36./ I. Gyógyszerészek Évkönyve 1940, 1941. Bp. Attila Nyomda. 



37 ./ I. Szász l'ihamél' dr.: Gy-ógyszerészek Almanach 1942, 1943 

1944. Bp. Máté Nyomada: 

38./ I. Budapesti Gyógyszerész testület évkönyve '1948. Bp. 

1945-48. Évkönyv. 

39./ I. Dr. Zalai Károly: Egészségügyi szervezéstan. Bp. 1969. 

48. o. 

40./ I. Tolna megye múltja és jelene. '.1.'olna megye adattára. 

Pécs. 1937. Haladás Nyomda résvénytársaság. 100.o. 

41./ I. Dr. Szilágyi Miháyl: A Tolna megyei kereskedelem tör

ténete a törökök kiüzetésétől 1848-ig. Tan.I. köt. 

'l'm)l'.L. Szekszárd, 1968. I. köt. 75.o. 

42./ I. 'l'olna megye múltja és jelene. Tolna megye adattára. 

Pécs, 1937. Haladás Nyomda lilészvénytársaság. 111.o. 

/j3./ I. Ifj. Szakály Ferenc: Tolna megye negyven esztendeje a 

mohácsi csata után /1526-1566/. Tan. Tm'I'L. Szekszárd, 

II. köt. 1969. 29. o. 

44./ I. Tolna megye múltja és jelene. Tolna megye adattára, 

Pécs, 19.37. Haladás Nyomda Részvénytársaság. 106. o. 

46./ F. TmL. Közgy. jkv. 176?.I.16. 

47./ I. Csorba Csaba: A Sárviz mente településtö1'ténete a X

XVII. században. Tan.III. köt. 75.0. 

48./ F. Somogyi Imréné: Gyógyszertárvizsgálatok 'l'olna megyé

ben 1844/45. évben Communicotiones !fl-4-3. 1967. 

49./ I. !fj„~Szal!!ály Ferenc: 'folna megye negyven esztendeje a 

mohácsi csata után /1526-1566/. Tan. I'm'I'L. Szekszárd, 

II. köt. 451.o. 

50./ I. Baranyi Aurél: Adatok a pécsi gyógyszerészet államo

si tásának időszakából. A Janus Pannónius muzeum év

könyve XXIII. /1978/. Pécs, 1979. Rövid közlemények. 

264.o. 

51./ I. Blázy Árpád: Zalai gyújtemény 1. Zalaegerszeg, 1974. 

52./ I. Markos György: Magyarország gazdasági földrajza. Köz

gazdasági és jogi könyvkiadó. Bp. 1962.78.0. 

335./ I. Dr. Halmai János: A gyógyszerészet tört~nete. Egyetemi 

• 1964. 

336./ I. Baradlay J-Bársony B: A magyarországi gyógyszerészet 

története. Bp. 1930 

337./ I. Perényi Ferenc: Gyógyszerészképzés a nagyszombati 

egyetemen 1770-1777. Orvostörténeti Közlem~nyek, 1971. 
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:538/. I. Szentgyörgyi I; Alfagyar gyógyszerészképzés iránya a 

XIX. század második felében. Orvostörténeti Közlemények, 

1969. 

339./ I. Tolna megye múltja és jelene. Tolna megye adattára, Péds 

1937. Haladás Nyomda Részvénytárs1>ság. 73.o. 

340./ I. Dr. Gutai Miklós: Tolna megye egészségügyének története 

az 1801. és 1831. év között. Tan. VI. köt. 208.o. TmTL. 

Szekszárd, 1975. 

341./ I. Dr. Horváth Árpád: 'föl na vármegye és az utolsó nemesi 

felkelés. 'Tan.III. köt. TmTL. Szekszárd, 1972. 136.o. 

342./ F. TmL. Közgy. jkv. 1828/ 3:139 

53./ I. Hegyi Ferenc-Chrenóczy László: A városszerkezet kialaku

lása, tervzserü városfejlesztés a felszabadulás után. 

Szekszárd 30. 1944-1974. !4egj elent ette Szekszárd város 

·Tanácsa a város felszabadulásának 30. évfordulójára. 93.0. 

54./ I. 'fölna megye múltja és jelene. 1'olna megye adattára. Pécs, 

1937. Haladás Nyomda Részvénytársaság. 121. o. 

55./ I. Dr. Kálmán Gyula- dr. Kelemen Sándor- dr. Máté János: 

Szekszárd népesedési és társadalmi gazdasági viszonyai. 

Szekszárd 50.1944·-1974- 34. o. 

56./ I. ua. 12. o. 

57./ I.Dr. Guil.ai Miklós: '.Polna megye egészségügyének ·története 
v 

az 1801, és 1831. év között. ·ran. TmTL. Szekszárd, 1975. 
() 

VI. köt. 215.o. 

58./ F. TmL. Köz gy• jkv. 1130/1814. 

59./ F. TmL. Közgy, jli:v. 52/1895. 
60,/ F. TmL. Közgy. jkv. 60/1898. gy·tr.vjk. 

61./ ~·. TmL. Közgy.jkv. 1245/1869. gytr.vjk. 
62./ F. TmL. Közgy. jkv, 78/1785. 
63./ F. !rmL. Közgy. jkv. 568/178.5. gytr. vjk. 
64./ F. ·TmL. Közgy, jkv. 1315/1810. 

65./ F. TrnL. Közgy. jkv. 1811/ 5:79 
66./ F. TmL, Közgy • jkv. 1824/3:49. gytr. vjk. 
67./ F. 'l1mL. Közgy. jkv. 1826/2650. 

-- --68./.-F-.--'!!mh.---K.frz-gy-.--jt.:-v.-124'5/i82'i' ,-

69./ F. TmL, Közgy, jkv. 1649/1828. 

70./ F. TmL. Közgy. jkv. 1827/10:59. 

71./ F. TmL. Közgy. jkv, 440/1828. 

72./ F. ·rmL. Közgy. jkv. 632/1827. 
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7:3./ F. Tro1. Közgy. jkv. 1829/ 3:ll4. 

74./ F. TmL. Közgy. jkv. 198/1844. gytr.vjk. 

75./ F. TmL. Közgy. jkv. 2554/1827. gytr.vjk. 

76./ F. TmL. Közgy. jkv. 538/1828. gytr.vjk. 

77./ F. TmL. Közgy. jkv. 4542/1844. gytr.vjk, 

78,/ F. TmL. Közgy, jkv, 26/1845. gytr.vjk, 

79./ F. TmL. Köz gy. jkv. 2413/1874. gytr. vjk. 

80./ F. TmL. Közgy. jkv. 10/1874. gytr.vjk. 

81./ F. TmL. Közgy,jkv. 84/1880. gytr.vjk. 

&2,/ F. TmL. Közgy. jkv. 640/1892, gytr.vjk. 

83,/ F. TmL. Közgy. jkv. 9124/1911, 

84./ I. TmL. Tolnamegyei Ujság II. évf. 44. szám. i:ízekszá1'd, 

1920. október 23. Gyógyszertár eladás e. rovat. 

85./ F. TmL. Közgy. jkv. 15173/1923. 

86./ F. TmL. Közgy, jkv. 8249/1949. gytr.vjk. 

87./ F. TmL. Közgy. jkv, 1983/1863. gytr.vjk, 

88./ F, TmL, Közgy. jkv. 2103/1867. gytr.vjk. 

350,/ F. TmL, Közgy. jkv. 550/1879. gytr.vjk. 

89,/ E. Ifj. Szeghy Sándorné szives közlése és dokumentumai alap-

ján, 

90,/ F, TmL. Közgy, jkv. 5626/1.894. gytr.vjk. 

91./ I, Varságh József: Gyógyszerészek szebnaptára 1900-1939. Bp, 

92./ F. '.PmL, Közgy, jkv, 4422/939. 3532/937. 

93,/ F. TmL, Közgy. jkv, 4422/~:'39. 3835/934. gytr.vjk, 

94,/ I. Tm1. Tolnamegyei Ujság, XXII. évf, Szekszárd. 1940, jálius 

31, 55. szám 3.0, 

95,/ F. TmL, Egyed Antal. féle összeirás, 1829 

96,/ I. Andrásfalvy Bertalan: Duna mente népének ártéri gazdál

kodása ·ro1na és Bal;'anya megyében az ármentesités befejezé

séig. Tan.VII. köt,80.0, TmTL, Szekszárd, 1976. 

97,/ F. TmL. Tolna megyei állandó kiküldöttség jegyzőkönyve. 74/ 

1831. 

98,/ F, 'l'mL. Acta choleritica. 141/1831. 

99,/ F, TmL, Közgy. jkv, 550/18.31, 

100. / F~-'l'.'ll1-.---Köz.g~~1tv----lú81/18'i'~ •.. 

101./ F. TmL. Tolna megyei Ujság, XIV. évf. Szekszárd, 1932. októ

ber 22. 83. szám. Járványos betegségek a vármegyében. 

102,/ F, TmL. Közgy, ~kv, 2726/1821. 

103./ F. TmL. Közgy, jkv. 3392/1929. 776/1927. 
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104./ F. TmL. Közgy. jkv. 4670/1947. 
105./ F. TmL. Közgy. jkv. 1275/1842. 
106./ F. TmL. Közgy. jkv. 4:92/1822. 
107./ F. TmL. Közgy. jkv. l :45/1812. 
108,/ F. TmL, Közgy. jkv. 3:49/1824. 
109/ F. TmL. Közgy. jkv. 89/1834. 
110./ F. TmL. Közgy. jkv. 1708/184o. 
111/ F, TmL. közgy. jkv. 1226/1842. 
112./ F. Trull. • Közgy. jkv. 51/1835. 
113./ F. TmL. Közgy. jkv. 2103/.1867. 
115,/ F. TmL. Köz gy. jkv. 34o/1914. 
11~./ F. TmL, Közgy. jkv, 14745/1923. 
116./ F • TmL. Köz gy, jkv, 3900/21, 18/438 /1920. V./C. szám 
117./ F. TmL, Közgy. jkv. 14830/1946. 
118./ I. Andrásfalyy Bertalan: Duna mente népének ártéri gazdál-

kodása Tolna és Baranya megyében az ármentesi tés befej e

zéséig. Tan. VII. 1976. 56.o. 

119./ I.Dr. Szilágyi Mihály: A Tolna megyei kereskedelem története 

184-8-1914-ig. Tan,II. köt. 304. o, 'rmTL, Szekszárd, 1969. 

120 ./ I. 'r, Mérey Klárai) A gyáripar 'rolna megyében a két vi.lgáhá

ború között. II, rész, Tan, VIII. köt. 256. Tm'PL. Szek

szárd, 1978. 

121,/ F. TmL. Közgy. jiv. 1828./ 3:150. 

122,/ F. TmL, Közgy. jkv, 1825/949 

123./ F. TmL, Tolna megyei. állandó ki.küldöttség jegyzőkönyve 60/ 

1831. 

124,/ F, TmL. ~cta choleritica 132/1831. 

125,/ F. TmL, Közgy. jkv. 108/1873. 

126./ F. TmL. Közgy. jkv. 744/1883. 

127./ F. ·rmL. Tö3'451.m~€:Ylili Uj ság, XIV. évf. 85, sz. Szekszárd, 1932. 

október 29. 3.o. 

128,/ F. TruL. Közgy, jkv. 1811/1~82. 

l2G,/ F, TmL, Közgy. jkv. 1816/ 4:141. 

},,}l)_,,.f F. TruL. Közg~kv ,__lBlE/-2929-H 

131./ F, TmL. Közgy, jkv, 1817/1:42, 

1.32,/ F, TmL, Közgy, jkv, 1825/4:103, 

133./ F. TmL, Közgy, jkv, 1828/3109, 

134./ F, TruL, Közgy, jkv. 1828/3180
0 
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135./ F, TmL. Közgy. jkv~ 1830/2140. 

136./ F. ''l'mL. Közgy. jkv. 18:31/534 

137./ F. TmL. Közgy. jkv. 1832/ 3:223. 

138 0 / F. TmL. Közgy. jkv. 1834/748. 

139./ F. TmL. Közgy~ jkv. 1844/198. 

140./ F. Tl!IL 0 Közgy. jkv. 1846/4050. 

141./ F. TmL. Közgy. jkv. 1866/1690. gytr.vjk. 

142./ F. TmL. Közgy. jkv. 1867/2103. gytr.vjk. 

143./ F. TmL. közgy. jkv. 86/1876. gytr.vjk. 

144./ F. TmL. Köz gy. jkv. 60/1898. gytr. vjk. 

145./ F. TmL. Közgy. jkv. 23867/1923. 

146/ F. TmL. Közgy. jkv. 7167/1933. 

147./ F. TmL. Közi;y. jkv. 915/1943. 24227/j42. 

148./ I. Cziráky Gyula: Ilunaföldvár ll\Űltja és jelene. Kiadja: 

Dunaföldvár Nagyközség 1910. Stephaneum Nyomda RT. Buda

pest, 169. o. 

149./ F. TmL. Közgy. jkv. 1245/1869. gytr.vjk. 

150./ F. 'rm1. Közgy. jkv. 2658/1912. gytr.vjk. 

151./ F. TmL. Közgy. jkv. 1606/1932+ gytr. vjk. 

152./ F. TmL. Közgy. jkv. 1251/1933. 16483/1933. 

153./ F, TmL. Közgy. jkv. 1100/1948. 

154./ F, TmL. Közgy, jkv. 525/1935. 

1550/ F, TmL. Közgy. jkv. 695/1939. 

156./ F, TmL. Közgy, jkv. 1810/2369, 

157./ F. TmL. Közgy. jkv. 600/1814. 

158./ F, TmLo Közgy. jkv. 657/1811. 

159./ F. TmL. Közgy. jkv. 1031/181.6, 

160./ F. TmL. közgy. jkv. 3:38/1818. 

161./ F. ·rm1. Közgy. jkv. 3265/1827. 

162 0/ F. 1'm1. Közgy. jkv. 2060/1830. 

163./ F. TmL. Közgy. jkv. 844/1830. 

164,/ F, TmL. Közgy. jkv. 3:9~/1831. 

165./ F. TmL, Közgy 0 jkv, 3427/1838. 

166./ F. 'rmL. Közgy. jkv. 832/1846. 

. ... .. .... .. 1.f \',/--F.--'Pillbo-Ki:i.ztttjk-v-..--l-5&63/.i~l-3 • 

168./ I. Tolnamegyei Ujság. VIII. évf. 27. sz. Szekszárd, 1926. 

július l0.3.0. 

169./ F. 'l'mL. közgy, jkv, 1100/1948, 

170./ F, TmL. Közgy. jkv. 3152/1819. 
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171./ F. TmL. Közgy. jkv. 3:49/1824. 

122./ F. 'rmL. közgy. jkv. 1336/1826. gytr.vjk. 

173./ F. TmL. Közgy. jkv. 3499/1828. gytr. vjk. 

1.74./ F. TmL. Közgy. jkv• 3:47/1829. gytr. vjk. 

175./ F. TmL. Közgy. jkv. 31;i;3/1832. 

176./ F • TmL. Közgy. jkv. 1:89/1834. gytr. vjk. 

177./ F. TmL. Közgy0 jkv. 1337/1834. 

178./ F. ·rmL. KÖZfóY• jkv. 3534/1.841. 

179./ F. TmLo Közgy. jkv. 1245/1869. gytr. vjk. 

180./ F.TmL. Közgy. jkv. 28/1884. 

181./ F. TmL. Közgy. jkv. 3:49/1824. 

182./ F. Tm1 0 Közg;y0 jkv. 2741/1819. 

183./ F. TmL. Közgy. jkv. 3'.iil07 /1819. 
184./ F. TmL. Közgy 0 jkv. 907/1833. 

185./ F. TmL. Közgy. jkv. 1165/1834. 

186 0 / F. 'rmL. Köz gy. jkv. 2816/18}4. 

187./ F. TmL. Közgy. jkv 0 2103/1867. gytl'.vjk. 

188 0 / F. rmL. Közgy. jkv. 1909/12546/ 1568/908. 

189./ F. TmL. Közgy. jkv. 14745/1923. 

190./ F. 'l'mL. Közgy 0 jkv. 604/1936. 

191./ F. TmL. Közgy. jkv. 2477/1946. 

192./ F. TmLo Közgy. jkv. 604/1936. 

193./ F. TmL 0 Közgy. jkv. 13953/1.935. 
194./ F. TmL. Köz gy. jkv. 2477/199-6. 

195./ F. TmL. Közgy 0 jkv. 6549/1949. 

196./ F. TmL. Köz gy. jkv. 6715/1924. 

197./ F. TmL. Köz gy. jkv. 10994/1948. 

198./ F. TmL. Közgy. jkv. 3:154/18.36. 

199./ F. 'l'mL. Közgy. jkv. 2432/1838. 

200./ F. TmL. közgy. jkv, 2666/1840. 

201./ F. TmL. Közgy. jkv. 3937/1844. 

202./ F. ·rmL. Közgy 0 jkv • 5565/1844. 

203./ F. TmL. Közgy. jkv • 4425/1845. 

. 2_04.·~LF. TmL. Köz gy. jkv. 2384/~13.12393,11912 • 

205,/ F. rmL. Közgy. jkv, 841/1935. 

206./ r. TmL. 'folnamegyei Ujság, XVIII. évf. Szekszárd, 1935. május 

29. 44. szám 3.Q. 

207./ F. TmL. Közgy. jkv. 525/1935. gytr.vjk. 
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208./ F. TmL. Közgy. jkv. 1656/1883. 

209./ F. TmL. Közgy. jkv. 172/1885. 

210./ F. Trn1. Közgy. jkv. 14745/192.3. gytr.vjk. 

~11./ F. TrnL. Közgy. jkv. 6746/1936. 

212./ F. TmL. Közgy. jkv. 789/1948. 

213./ F. Trn1. Közgy. jkv. 1100/1948. 

214./ F. TmL. Közgy. jkv. 102/1841. 

~15./ F. TmL. Közgy. jkv. 451/1842. 

216/ Fo TrnL. Közgy. jkv. 275/1841. 

217./ F. TrnL. Közgy. jkv0 2103/1867. 

218 0 / F. TmL. közgy. jkv •. 340/1914. 

219./ F. TrnL. Közgy. jkv. 6784/1929. 

220./ F. Trn1. Közgy. jkv. 1609/1943. 

221./ F. TmL. Közgy. jkv. 1580/1943. 

222./ F. 'TrnL. Közgy. jkvo 2103/1867. 

223./ F. TmL. Köz,y. jkv. 8109/1922. 

224./ F. TmL. Közgy. jkv. 14622/1931. 

gytr.vjk. 

gytr.vjk. 

gytr.vjk. 

gytr.vjk. 

225./ F. 'TmL. Kögy • jkv. 2940./1935. 10604/1936. 

226./ F. TmL. Közgy. jkv. 389/1845. 

227./ I. Somogyi Imréné: Gyógyszertár-vizsgálatolí: Tolna megyében 

1844/45. évben. Communicationes 41.43.1967.157.o. 

228.! F. Trn1. Közgy. jkv. 210.3/1867. gytr.vjk. 

229./ F. TmL. Közgy. jkv. ~őöe/1e~9. 

2:30Q/ F. TmL. Közgy. jkv. 2266/1861. 

231./ F. Dr. Novák Sándor javaslata. Magyar Országos Levéltár, D 

210. XX. osztály. 5. kútfő, 54. tétel, 42535. szám 8. 
lap. 1861. július 8. 

232./ F, u.a. Helytartótanács engedél0,e, .3. lap. 

233./ I. Boros István és Dr. Zboray Bertalan: Zomba község neves 

gyógyszerésze, Rozsnyai Mát1'ás élete és munkássága. Tan. 

VI. köt. ·rmTL. Szekszárd, 1975. 385-419. 

234./ F. Trn1. Közgy. jkv. 1357/1865. 

235./ F. Dr. Kelen J. és Rozsnyai Mátyás kérvénye, 1863. július 

30. Magyar Országos Levéltár, D.217. IV. kútfő. 8. tétel • 
.. ----~&/-l.-&>7.----3'.--i.-apo----- ----------

236. / F. TmL. Közgy, jkv. 550/1879. 

237,/ F, Tm1 0 

2.38./ F. TmL. 

239./ F. TmL. 

Közgy. 

Kögy. 

Közgy. 

jkv. 

jkv. 

jkv. 

166633/1913. 

172/1885. 

1626/1933. 
gytr. vjk. 

gytr. vjk, 
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240,/ F. TmL. Közgy, jkv. 3611/1936. 1487/925. 

241./ F. TmL. Közgy. jkv. 1980/194·6. 

242./ F. 

243./ F. 
244./ F. 

248./ b'. 

249./ F. 

250./ F. 

251./ F. 

TmL. 

TmL. 
j.PmL. 

TmL. 

TmL. 

TmL. 

TmL. 

·rmL. 

Köz gy. jkv. 

Közgy. jkv. 
Közgy.; jkv. 

Köz gy. jkv. 

Közgy. jkv, 

Kögy. jkv. 

Közgy. jkv, 

Köz gy. jk~-. 

1914/6202. 

1925/6693. 

3172/1950. 

9180/935. gytr.vjk. 

5853/1937. 17633/936. 

9019/1937. 

644/940. 

252./ F. 'fmL. Közgy. qk:i:ll. 1486/1877. 

253./ F. id. Koritsánezky Dénes: Gyakorlatból-gyakorlatnak! Ipari 

és Gyógynövénytermesztok naptára. Bp. 1921.65. 

254./ I. Dr. Abay Nemes Gyula: Koritságszky Dénes kölesdi gyógy

sze1•ész 50. éves munkálkodása. IX. évf. 'rolnamegyei 

Ujság. 1927. augusztus 20. 34. szám. 3.0. 

255./ I. Dr. Zboray Bertalan: Koritsánszky Ottó /1882-1952/. 

Gyógyszerésztörténeti Diárium. Tolna megye. 1975. 

június IV. évf. 2/13. szám. 

256./ I. 'l'mL. Tolnamegyei Ujság III, évf. Szekszárd, 1921. 

szeptember 10, 38, szám 

257./ F. TmL. 

258./ F. TmL. 

259./ F, TmL. 

260./ F. TmL. 

261./ F • TmL. 

Közgy, 

Közgy. 

Köz gy. 

Közgy. 

Köz gy. 

jkv, 

jkv. 

jkv. 

jkv. 

jkv. 

10834/1921. 

180/1891. gytr.l,ijk. 

3728/1938. 

7017/1941. gytr.vjk, 

172/1885, gytr. vjk. 

262./ F, TmL, Szekszárd Vidéke, 1889. augusztus 1. IX. 32.sz. 
263,/ F, TmL. Közgy, jkv. 11954/S112. 10987/10. gytr .vjk. 
264./ F. TmL. Közgy, jkv, 9868/1923. gytr.vjk. 
265./ F, TmL. Közgy, jkv. 10 619/19.37. 

···· -~260-;/l!';-TmL-;t.:özgy. JkV, 238zt.7913~--r2393719r2~ g:fü<vjk. 
267./ F. TmL. Közgy. jkv. 1927/15057. 

268./ F. TmL. Tolnamegyei Ujság Szekszárd, 1928. november 17. 47. 

szám.6.o. 

269./ F, TmL. Közgy, jkv. 222/1942. 
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270./ F, TmL. Közgy, jkv. 1882/1412. 

271./ F. TmL. Köz gy• jkv. 180/1891. gytr, vjk. 

272./ F. TmL. Közgy. jkv, 1235.3/1930. 

273./ F. TmL. Közgy. jkv. 4044/19370 

274./ F. 'l'mL, Közgy. jkv. 13317/1940. 

275./ F. TmL. Tolnamegyei Uj3ág, III. évf. Szekszárd, 1921. 

III. 19. 12. szám 

276 0 / F. TmL. Közgy. jkv. 1610/1936. 

277,/ F. TmL, Közgy,jk.v. l.04/1937. 23824/1936. gytr,vjk. 

278./ F. TmL. Közgy, jkv. 5692/1938, 20727/1937. gytr.vjk. 

279./ F. TmL, Közgy. jkv. 6298/1949. 

280./ F, TmL, Közgy, jkv. 1882/1413. 

281.,/ F, TmL. Közgy. jkv, 1901/1941. 

282./ F, TmL. Közgy. jkv, 2375/1936. 

283,/ F. TmL. Közgy• jkv. 18390/1942. gytr.vjk. 

284,/ ~'. TmL, Közgy. jkv. 1933/1949. gytr.vjk. 

285./ F, TmL. Tolna megyei Ujság XVI. évf. "'zekszárd, 19.3§.. április 

28. 23. szám. 5.o. 

286 0 / F. TmL, Közgy, jkv. 1712/1942, 

287./ F, TmL. Közgy. jkv. 1117/1949. 

288,/ F, TmL, Közgy. jkv. 12935/1924. 

289,/ I. TmL. Tolnamegyei Ujság, Szekszárd X. évf. 1928. okt. 27. 

6.o. 
290,/ F. TmL. Közgy. jkv, 1480./1916~ 

291./ F, TmL. Közgy. jkv, 7942/1943. 

292./ F. TmL, Közgy, jkv, 1117/1949. 

293,/ F, TmL, Közgy. jkv, 18438/1920. 

294./ F, TmL, Közgy, jkv. 850/1931. 

295,/ F, TmL, Közgy, jkv. 7062/1939, 

296,/ F. ·rmL. Közgy. jkv. 8249/1949. 

297./ F, TmL, Közgy. jkv. 10691/1949. 

298./ F. TmL, Közgy. jkv. 7964/~36 • .12889/935. 

299./ F. TmL. Közgy, jkv. 2634/1939. 26399/938, gytr.vjk, 

300,/ F. TmL. Közgy. jkv. 1924/6715. gytr, vjk. 

301./ I. TmL, 'fölnamegyei Uj ság '5zekszar-cf;-v~ évi'~ 52. szám. 
1923. december 29.3,0. 

302./ F. 'l'mL, Közgy. jkv, 1251/1933. 17801/1932. 

303,/ F, TmL. Közgy. jkv. 1217/1934. 
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"304./ F. TmL. Közgy. jkv. 3882/1935. 

305./ F. 'fmL. Közgy. jkv. 7151/1940. gytr, vjk. 

306./ F • TmL > Köz gy• jkv • 2429/19:59. 
307./ F. I'mL. Közgy. jkv. 11394/1948. 

308./ F. TmL • Köz gy. jkv. 55/1926. 

309./ I. Tm1. Tolnamegyei Ujság VII. évf. Szekszárd. 1925. november 
28.47. szám. 

310./ F. TmL. Közgy. jkv. 15316/1929. 

311./ I. TmL. Tolna megyei Uj ság XVI. évf. Szekszárd. 19.34. novem-

ber 27.93. szám 3. o. 

312./ F. TmL. Közgy. jkv. 489/1937. gytr. vjk. 

313./ F. fmL. Közgy. jkv. 229/1947. 

314./ F. TmL. közgy. jkv. 5102/190~. 

315./ F. TmL. közgy. jkv. 1451/1915, gytr.vjk. 

316./ I. TmL. 'l.'o1namegyei Ujság x. évf. Szekszárd. 1928. augusztus 
11. 4.o. 

317./ F, TmL, Közgy. jkv. 9818/1936. 

318,/ F. TmL. Közgy, jkv, 3728/1943. 

319./ F. TmL, Közgy, jkv. 20870/1949. 

320./ F, rm1. Közgy. jkv, 19559/19.32. 

321./ F. ·rm1. Közgy. jkv, 9.308/1943. 11579/1942. 
322./ F, TmL, Közgy, jkv. 1027/1944·. 

323,/ F, TmL. Közgy, jkv. 1770/1943. gytr.vjk, 

324./ F. •rmL. Köz gy. jkv. 1595/1949. 

325./ F, TmL. Közgy, jkv. 18808/1940. 

326./ F. 'TmL. Köz gy, jkv. 613/1947. 16673/1946. gytr. vjk. 

327./ F. TmL. közgy. jkv. 1354/1929. 4048/1930. 

328./ F. 'l'mL. Közgy. jkv. 11910/1935. gytr.vjk. 

329,/ F • TmL. Köz gy, jkv. 3: 178/1828. 

3.301/ F • TmL. Köz gy• jkv • 3:44/1830. 

331,/ F. TmL. Közgy, jkv, 7153/1939. 

332./ F, TmL, Közgy, jkv. 5869/1929. 

333,/ F. TmL. Közgy. jkv, 18809/1940. 

334./ F. TmL. J{öi;gy. jkv. 4422/l.3_3_9_. 3835/1934~ 
343,/ I. Hegyi Ferenc- Chrenóczy László: A városszerkezet kiala

kulása, tervszerü városfejlesztés a felszabadulás után 

Szekszárd, 1944.-1974. 89-96.o. 

344./ I. Andrásfalvy Bertalan: Duna-mente népének ártéri gazdál-
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kodása Tolna és Baranya megyében az ármentésités befejezéséig. Tan. VII. köt.- Szekszárd. 1976. 54-58. o. 345./ I.Cziráky Gyula: ~unaföldvár multja és jelene. Kiadja: Dunaföldvár Nagyközség 1910. Stephaneum Nyomdg. RT. Bp. 125-198. o. 
346./ I. Dr. Zalai Károly: Gyógyszerügyi szervezés. I-II. Bp. 1974. Y+?./ E. ifj. Szeghy Sándorné, a volt tulajdohos feleségének szíves közlése. 
348./ I. Orvostörténeti !):özl.emények 71-72. Bp. 1974. 238. o. 349./ F. TmL. Közgy. jkv. 1870. okt. 13. gytr.vjk. 352 ,/ F. TmL • Köz gy. jkv. 1829/2258. 353./ F. 'l'mL. Közgy. jkv. 1818/469. 354,/ I. A Magyarországi gyógyszerészet :bö:biénete. II. köt .107, o. Bp. A Magyarországi Gyógyszerész Egyesület kiadása. i9:30. 355./ F, 'l'mL. Közgy. jkv. 97/1936. 

356/ I. Baradlay II. köt~ 113. o. 357./ I. Baradlay II, köt. 120. o. 358./ I. Baradlay II. köt. 560. o, 359./ E. Zalai János főgyógyszerész szíves közlése alapján. 360./ I. Hi.rn László: Tolnamegyei fejek. Dombóvár, 1930. Dombóvá!'i Nyomda és Papi!'ke.reskedés Részvénytá!'saság müintézetének nyomása. 
361./ R. TmL. Közgy. jkv. 2475/1819. és Szeghy Sándorné gyógysze!'ész, az I. Béla király gyógyszertár volt dolgozójának szi ves közlé se. 
362./ F. 
363./ F. 

'rmr.. Közgy. jkv. 1980/1946. 
TmL. Közgy. jkv. 2169/1934 18090/1933. 

i 

' : 

•• 



I. sz. táblázat: Tolna megye egészségügyi személyzete 
188.3-ban. /1883/744./ 

II. sz. táblázat: Tolna megye gyógyszertári hálózatána1<: fej
lődése lét esi tési év, hely, tulajdonviszony 
és elnevezés szerinti megoszlása. 

III. sz. táblázat: A három megye gyógyszertári hálózatának fej
lődése létesitési év, hely, és tulajdonvi
szony szerinti megoszlás alapján. 

IV. sz. táblázat: A gyógyszertári hálózat fejlődésének statisz
tikai. adatai időszakos megoszlásban. 

V. sz. táblázat: ·ro1na megye és a szomszédos megyék gyógyszer-
tári hálózatának fejlődési szakaszai és az 
egy évre jutó gyógyszertáralapitások száma. 

VI. sz. táblázat: A Koritsánszky család leszármazási táblázata 

VII. sz. táblázat: Tolna megye gyógyszertárainakg_yógyszerforgal
ma 1914-ben. /1914/340./ 

VIII.sz, táblázat: A tulajdonjog változásának vizsgálata Tolna 
megye egyes gyógyszertáraiban és a gyógyszer
tárak kezelői, bérlői /1767-1950/. 

IX. 

x. 

XI. 

sz, táblázat: 

sz. táblázat: 

sz. táblázat: 
" 

A gyógyszertárak tulajdonosainak, kezelőinek 
és bérlőinek összesítése. 

Az alkalmazottak és gyakornokok számának ki
mutatása fölna megye gyógyszertáraiban 1767-
1950-ig, 
Irodalmi és forrásadatok összefoglalé,kimuta·· 
tása. 
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ÁBRÁK MUTATÓJA 

1./ A Hely:fmrtótanács utasitása a ·:rorkos-féle taxa beszerzésérol. 'l'olna megyei Levéltár, Közgyülési okiratok: 
3:1849. 

2./ Tolna megye felterjesztése az egészségügyi személyzetről. TmL. Közgy. okir. : 3:10.38. 7.o. 
3./ Tolna megye közutai. ~zekszárd 30, 1944-1974. 5. áb2a. 4./ A gyógyszertárak számszerű növekedése az alapitási évek eloszlásában /1767-1950/ 
5./ A gyógyszertárak számszerü adatai idoszakos megoszlásban /1767-1950/ 
6./ A gyógyszertári hálózat százalékos növekedése. 
7./ Tolna megye településeinek sprüsége 1793-ban. 8./ A gyógyszertári. hálózat területi eloszlása Tolna megyében. 9./ 10./ A megyehatárok változása. 

11./ A gyógyszertári. hálózat területi eloszlása Bács-Kiskun megyében. 
12 0 / A gyógyszertári hálózat területi. eloszlása Baranya megyében. 13.:/ 'l'isztifőorvosi vélemény Stankovánszky György gyógyszertáráról. 
14./ Dr. Babits Mihály tisztifőorvos jelentése az 1823. évi gyógyszertárvizsgálatokról. TmL. Köz gy. okir. 1824./3:49. 15./ A Helytartótanács engedélye a tolnai gyógyszertár felállítására. TmL. Közgy. okir. 1830/3:186. 
16./ A zombai Rozs11yay-féle gyógyszertár ma az ei•edeti bútorzat-tal. 
17./ A zombai gyógyszertárban elhelyeze~t emléktábla. 18./ A Roritsányszky család síremléke a kölesdi temetoben. 19./ A szekszárdi gyógyszertárak elhelyezkedése a városközpontban. ]~mL. Kögy. okri. 1957./1915. 
20./ A dunaföldvári gyógyszertárak elhelarezkedése a város-központban. TmL. Kögy. okir. 3012/1929. 
21./ Az"I'.Béla E:irály" gyógyszertár 5 évi fol'galmi kimu·~atása. 

~-·-------· •'"' ---~------

22./ A szekszárdi "Fekete Sas" gyógyszertár 5 évi forgalmi kimu-· tatása. TmL. Közgy. okir. 1892/640. 
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MELLÉKLET 

Ebben a részoen azokról a gyógyszerészekröl szeretnék kicsit 

bovebben megemlékezni, akik ·rolna megye gyógyszerészetének 

kialakulásában, fejlodésében jelentosebb szerepet játszottak, 

és tevékenységükkel méltán nyerték el mind a szakmabeliek, 

mint pedig a .aagyközönség réíilzérol az elismerést. 

K2ritsánszky Ottó 

~ , 
1882„ március 16-án született a olna megyei Kölesden. Edesap-

jai, id Koritsánszky Dénes az "Isteni Gondviselés"-hez cimzett 

pati.ka tulajdonosa volt. Középiskoláit Bonyhádon és Késmárkon 

végezte. [1] A VI. gimnázium elvégzése után apja gyógyszertá-

rában lett gyakornok. Gyakornoki vizsgáját és egyetemi szigor

latait egyaránk kitüno eredménnyel tette le. [2] 

Egyetemi hallgató korában az ifjuság egyik vezéralakja volt. [ :;;] 

A gyógyazerészhallgatók Segito és Önképzo Egyletében mint a bí

ráló bizottság tagja működött. [ 4] 
Oklevelét a budapesti egyetemen 1903-ban szerezte mei;. Okleve-

lének megszerzése után - Halmai prof esszer feljezései szerint-

mind Than Károly, mind Lengyel Béla professzorok meghívták in

tézetükbe. őt azonban jobban vonzotta a gyakorlati pálya és a 

közélet, mint az egyetemi intézetekben végzett kutatómunka. [ 5] 
Kölesden, Sporonban, Budapesten- utazási össztöndija elnyeréséig-

mint alkalmazott gyógyszerész működött. 1904. őszén 

Bázelben, Genfben, a Riviérán és Párizsban dolgozott tapaszta-
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latgyüj·t;és céJ,jából. Az egyetemi városokban az egyetemeket is 
meglátogatta, előadásokat tartott, melyekban ismertette a magyaic 
gyógyszerészi viszonyokat. Ez idő alatt épitette ki a külföldi 
vezető gyógyszerészekkel azokat a személyes kapcsolatokat, a

melyek később a Nemzetközi Gyógyszerészek Szövetsége /FIP/ 
megalakulásána.'l: előkészi.tésében szerephez jutilatták. Külföldi 
tartózkodása idején az ottani szaklapokban is jelentek meg 

cikkei. Dr. Varságh Zoltán külföldről hazahivt.a. 1908-ban 

a Gyógyszerészi Hetilep-nál segédszerkesztő, majd helyettes, 

végül felelős szerkesztő lett, s mint ilyen müködött a háború 
kitöréséig. 1908-1913-ig szakírói minőségben sorra látogatta az 
ország gyógyszertárait, hogy a gyakorló gyógyszerészek porglé-
mái val közelebbről megismerkedj an. 1910-ben. Brüsszelben rende-· 
zett nemzetközi Gyógyszerész Kongresszuson,- ahol a Nmezetközi 
Gyógyszerészeti Szövetség /F.I.P./ megalakulását határozták el-, 
Kiritsánszkyt is a központi szervező bizottság tagjául válasz
tották meg. [6~ 1913-ban a Nemzetközi Gyógyszerész Szövetség 
Hágában tartott r. Kongresszusára megszervezte a magyar gyógy-
szerészek csoportos kiutazását. 

Az első vilgáháború kitörésekor katonai szolgálatra vonult 
be. 1915-ben harcszintéri szolgálatra vezényelték. Részt vett a 
kárpáti, a Pruth és Dnyeszter melleti harcokban. Több kitün-

tetéssel a birtokában főhadnagyként szerel le, a Honvédelmi-, 
majd a Hépegészségügyi Minisztériumban kapott beosztást. [7~ 
1919-ben képviselőnek jelőlték, majd Kölesdről hivátk vissza 

a Népjóléti Minisztérium III. Főosztályára. A Galilei Körben 

átvette az ország gyógyszerészetének irányi tását. Kellő eréllyel 
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tudta intézni a háború miatt hiányos, és az antantblokád követ-

keztében utánpótlástól megfosztott szükos magyar gyógyszerkész-

letek eleeztását, E mellett módot találtak arra is, hogy több 

fontos kérdésben kezdeményező lépéseket tegyenek pl. gyógy-

szerészképzés reformja, vagy a gyógyszertárak gyógyszerész-

felügyelők álta történő vizsgálat kérdését. Szorgalmazta a 

minisztériumi gyógyszerészeti osztály felállitását gyógysze-

rész-szakreferensekkel, amikor ezt nem sikerült kiharcolni, le-

mondott állásáról. Ekkor a Magyar Gyögynövénytermelok és Gyüj-

tok Országos Egyesülete titkárának: hivta meg. Tapasztalatait 

11 A magyar gyógyszerészet a proletárdiktatúra és a politikai 

átalakitások idején" cimmel foglalta össze. A Magyarországi 

Gyógyszerész Egyesület 1920. őszén megkezdlltc, és általa ve-

zetett átszervezésekor mint ideiglenes titkár vezette az ügye

ket. 1921. június 24-tol az ügyvezető igazgatója lett~Most már 

igazga·cói minőségében fáradhatatlanul folytatta vidéki útjai.t. 

Egyrészt az egyesüle·c vidéki kerületeinek szervezését indította 

meg, másrészt adományokat gyűjtött a létesitendő székház ja-

vára. Koritsánszky sikereit természetesen a gyógyszerész·társa-

dalom nem minden tagja nézte jó szemmel. A korabeli lapokban 

olvashatjuk hirlapiró munkatársai nyilt vagy burkolt gyanusitá

sokat tartalmazó cikkeit. [ 9J 

Ezekben főleg a •ranácsköztársaság ideje alatti működést bizálták. 

Az Egyesület ezekkel szemben éppen úgy mint 1919. őszén megvéd-

te, és elismerte, hogy működése a gyógyszerészet érdekében kor

l'ekt -tis--ki""f-o-gá"s-tal-a:11---voi.-v.--f-;;o~------

1908. óta nem volt olyan gyógyszerész megmozdulás, amelyben részt 

nem vett volna, számosat ő kezdeményezett. TervezGteket dolgozott 

ki / gyógyszerészi kamara, korpótlós fizető pénztár, képzés/, 
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tagja volt a különböző miniszteriális bizottságoknak, pl. fel-

vételi bizottságnak, anyaggazdálkodási bizottságnak, fizatésmegál-

lapitó bizottságnak. Rendszeresen meghivátk vendégtagként az Orsz. 

Közegészségügyi l'anács olyan üléseire, amelyeken gyógyszeripari 

jogadományozásokat tárgyaltak. 

Dr. Baradlay János kortárs gyógyszerész-tö1•ténész munkáját így 

j e.ll emezt e: 

11 
••• Kori teánszky Ottó maga volt a ezervező te
hetség és hihetetlen munkabírás. Egy ember, 
aki százfélére ér rá és mindent elvégze. Ad
minisztrálja a rengeteg munkát adó, Egyesü
let, készíti. a nagy tudást követő beadványo
kat, lapokat szei•keszt, könyveket ir, kül
földi kongi•esszusrp. utazik és járja az ország 
gyógyszertárai t." L.11] 

Az egyházi életben és a népnevelés terén is aktiv tevékenységet 

fejtett ki. A Tolna- Baranya- Somogyi egyházmegye világi vezetoi 

állásokat ruházott rá, 1929-ben egyházmegyei másodfelügyelő tiszt.-

ségre nevezték ki, majd az egyházmegye tanitói egyesülete ttszte-

letbeli tagjává választotta a tanügy terén kifejtett eredményes 

munkája elismeréseként. [12;\ 

l\IJ31-ben a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság vezető tes-

tüleU tagjává választotta a magyar gyógyszerészet szolgálatában 

végzett és külföldreds kiterjedo eredményes munkájának elisme-

réséül. [ 13J 

1925-·193.3-ig szerkesztette a Gyógyszerészi Hetilapot, 1935-től 

a Gyógyszerészi Közlöny társ-szerkesztője lett, majd 1936-ban 

Karlovszky halála után átvette a lap szerkesztését. 

1939-ben - a II. világháború .[{i t(i,ré_sekor a--Szél-ső jobboldali 

elemek támasáaa miatt- lemondott igazgatói tisztéről. Lemondását 

követoen semmiféle tisztséget, meghivást nem fogadott el, hanem 

visszavonult az "Arany Kalász"-hoz cimzet·t budapesti gyógyszer-

, r 

': 
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tárba, melyet megnyitásától /1928/ kezdve öccse Viktor vezetett. 
1944-ben az ostromot Budapesten élte át, 1952·-ben betegesen 
Dénes öccs~ nagyszékelyi. gyógyszertárvezető hívására hozza:'· ,é._ 

költözött. 1952. nov. 26·-án halt meg, és Kölesdén a családi 
sírboltba temették el. 

Koritsánszky külföldi szereplése 

Elévülhetetlen érdeme, hog;ir külföldi útjfiival több évtizeden 
át eredményes szakmapoli ti.kai és kul t:úrális szolgálatot vég-
zett. A kongresszusokon nemcsak fel szólalt, hanem ismerett er-
jesztő előadásokat is tartott, melyekkel hazánk iránti érdek-
lodést felkeltett, és a baráti kapcsolatokat szo1•osabbra füz-
te. Hazánk az I. világháború éveiben Németországgal és Auszt-
riával együtt kilépett a Nemzetközi Gyógyszerészeti szövetség-
ből. A békekötés után a visszalépés tárgyában a Szövetség akkori 
elnöksége a magyar Koritsánszky Ottó útján lépett érintkezésbe 
a másik két ország gyógyszerész-vezetőségével. [ 14~ 
1927-ben a Nemzetközi Gyógyszerész Szövetség VI. hágai kongresz-
szusán Koritsánszky Ottó egyesületi igazgató képviselte Auszt
riát és Magyarországot. [~51 
A Szövetség 1930-ban Stockholmban tartott ülésén titkos szawa
zással egyik alelnökké őt választották meg. [16] 
1935-ben Brüsszelben újból egyhangúlag választották meg alel
nöknek. [171 Ezt a tisztségét a II. világháború kitöréséig 
/1939/ látta el. 

Külföldi szereplése közben ismerkedett me~_és_z11Jd roko_naJnk -
finnek, észtek és lettek- gyógyszerészetével. Kezdeményezésére 
létrejött az Észt·-Finn-Magyar Gyógyszeréez Társaság. Külföldi 
szereplésének főbb állomásai a következők voltak: 
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Bl'üsszel/1910, 1922, 19.35/, Genf /1913/, London és Cambridge /1923/, 

Lausanne /1925/, Köln /1926/, Stocholm /19.50/, Koppenhága /1937/, 

Szófia /1941/ Hága /1913, /1922, 1927./ Berlin /1911, 1~13, 1929, 

1934, 1939/, Bécs /1911, 1925, 1932, 1937/, Varsó, Riga, Helsinki 

/1925/, Párizs /192$, 1933/, Prága /1937/, Tallin, Helsinki /1936/, 

Freudenstadt, Strassburg /1941/. Nem volt még egy gyógyszerész, 

aki oly sokoldalúan és annyit szerepelt volna külföldön, mint 

Koritsánszky Ottó. Utjainak költségét maga fizette szolgálva ez-

zel is a gyógyszerészet és a magyal' nemzet érdekeit. 

Szakírói és irodalmi munkássái.!! 

Pályafutása gyakornoksága alatt megjelent /1902/ első tárcá-

jával kezdődött, amelyet később több elbeszélés, utirajz stb. 

követeto. Az első tárcái a Tolna megyei Közlönyben, valamint a 

többi tolna,- somogy- és baranyamegyei lapokban jelentek meg. 

A különböző vidéki lapokon kivül a Magyarország, Független 

Magyarország, Egyetértés, Budapesti Hirlap, Buaapesti Napló, 

Vasánapi lljság, Etnográfi.a, Magyar Nyelvőr, Harangszó, Evan-

gélikus Népiskola, Protestans Lap, Baseler Zei~un~, Baseler 

Nachrichten, Journál de Geneve, Le Journál Poli tiken /'rartu/, 

Helsingen Sonamat, •• a különböző bel-, és külföldi, szinte 

valamennyi európai ország gyógyszerészeti szaklapjába irt tár·-

sada.lmi, nevelésügyi, gazdasági, politikai cikkeket, tárcákat, 

út.leírásokat ••• stb. Társszerkesztője volt a Zomborban megjelenő 

evangélikus egyháztársadalmi lapnak 1913-1914-ben. Szépirodalmi 

tevékenységen kívül néphagyományi és 11éprajzi adatgyűjtéssel, 

s őt--ll;y.el~sz.eit.eL-i-s-f'ogl~llcnzott.-[18}. 

Soproni gyógyszertári működése alatt a Spproni Levél.tárban önál-

ló gyógyszerésztörténeti kutató munkát is végzett. Megírta a 

nagyszebeni és pozsonyi XIV-XVII. századbeli patikák történetét. 



E munkájával a Gyógyszerészi Hetile1r XII. pályázatán 100 kol'.ona 

pályadi.jat nyert. [19] 

A háború után a Gyógyszerészi Közlönyben jelentek meg cikkei. 

Karlovszky Geyza halála után átvette a lap szerkeztését, és 

egy évtizeden keresztül szerkesztette. Az ún. "Zsebnaptárakn 

szerkesztésével betöltött szerepéről is meg ;kell emlékezni. 

A Schédy Sándor által 1868·-tól "Gyógyszerészek naptára", majd 

1899-·tol "Gyógyszerészek szebnaptára" néven rnegj elentet ett 

kiadványban Koritsánszky ma sok közérdekü cikkén kivül, mint 

szerkesztő 1925-·tol szerepel Karlovszky Geyzával együtt. Kar

lovszky halála után Löcherer Tamással 11 Gyógyszerészek Évkönyve" 

cirnmel jelentették meg ezt a kiadványt 1944-ig. 

Könyvei: Pirkadás /Bp.1902./ Kirándulás Keletre /Szekszárd, 

1904./ Ausflug nach Osten /Sopron, 1906/, Jáva szigetén /Szek

szárd, 1906/, Ellenséges lelkek /Bp. 1915./ Utitarisznyárnból 

/Bp. 1913./, Láng és Pernye /Debrecen, 1918./ A magyar gyógy

szerészet a proletárdiktatúra és a politikai átalakulásaok 

idején /Bp.1920./, Das Apothekervesen in Ungarn Wahrend der 

Raterepublik/ Wien, 1921./, Kirándulás északkeleti fajrokonaink

hoz /Bp. 1926. Merkantil./, Ipari- és gyógynövénytermesztők és 

értékesítők naptára /Bp. 1921./, Levelek az V. Finn-Ugor kul

tur- kongresszusról /Bp. 1936. Centrum./. [ 20~ 

id. Koritsánszky Dénes 

Családja a Felvidékrol származott. Kiterjedt rokonságában több 

gyógyszerészt is találunk. A nagyapa, Koritsánszky György a 

~ij:>tó inegyei _!é_metl~csén volt földbi:i,<j;ol,Ps_. II._l"ere11c.nemesi 

levéllel ajándékozta meg, melyet 1821. július 11-én Szt. Mik

lóson, Liptóvármegye közgyülésén tettek nyilvánossá. [21] 



Koritsánszky Dénes /1853-1928/ oklevelét a bécsi egyetemen 
szerezte. Az olasz-osztrák hatá mellett Meránban, majd i4i-
szterbach városában volt segéd. Néhány évi segédeskedés után 
feleségül vette Lubovienszky Ágoston misterbachi /Ausztria/ 
gyógyszerész lányát Terézt, majj.d 1882-ben Kölesden telepedett 
le. 

ő szervezte meg - részben egyéni, részben szociális indokból-
falujában a nagybani gyógynövény, elsősorban kamilla termesz-
tést. Ezzel mintegy ötven személy számára biztosított állandó, 
biztos keresetet. A termesztéshez kibérelte a temető fölötti 
földeket, tárában pedig szárító padlást csináltatotto Kül·
földre is -· Bécsbe és nyugatra- exportálta a kamillát [ 211 
Közéleti és egyháztársadalmi tevékenységén túl minden gyógy-fjf 

I~' szerészi megmozdulásál áldozatkészségével, adományaival az 
4> 

el sok között szerepelt. 

Vármegyénk közegészségügyi faktorai között hosszú időn át magy 
közmegbecsülésre tett szert, és méltán részolgált az elsimerésr, 
kis faluja és egész környéke legteljesebb bizalmára. Kis falusi 
patikája " az egészségügy temploma" volt. 1928. I. 23-án halá-
lával a mintegy ötven éves munkálkodása ért véget. 'l'emetésén 
megjelent Kölesd csaknem egész lakossága, a vidék földesurai, 
nagy- és kisbirtokosok s a társadalmi egyesületek kiküldöttei, 
A Magyarországi Gyógyszerész Egyesület, a BudaPesti Gyógysze
rész Testület kiküldöttei. [22.] 

ifj. Koritsánszky Dénes 

ronban,főiskolai tanulmányait a Budapest-i tudományegyetemen 
végezte, ahol megszerezte gyógyszerészi oklevelét. Mint egyé-

·. 1 



ves önkéntes Bécsben tett katonai kötelezettségének eleget. 

Gyakorlatot leszerelése után Bécsben és Budapesten szerzett, ez 

utóbbi helyen két és fél évig volt állásban. Onnan került Kö-

lesdre, mint gyógyszertár kezelő, mig 1927-ben átvette a pati-

kát édesapjától. A viligháború alatt 1914-től Techenben, az 

ottani tartalék kórházzan, 1915-től tábori kórházakall. teljesített 

szolgálatot és mint tartalékos gyógyszerész főhadnagy szerelt le. 

A koronás arany érdemkereszttel tüntették ki. Koritsánszky Dénes 

közeége társadalmi- és kultúréletében vezető szerepet vitt. 

A Kaszinó elnöke, a Levente Egyesület és Dalárda alelnöke, 

A Hangya Fogyasztási Szövetkezetnek három éven át volt elnöke. 

Nagy népszerüségnek és megkülönböztetett tiszteletnek örvendett. 

Abay Nemes G)Lula dr, 

Dunaföldváron született 1876-ban. Középiskolai tanulmányait 

Kaposvárott, Budapesten és Vácon végezte, ahol érettségit is 

tett, Mint gyógyszerész-gyakornok Siófokon volt alkalmazásban, 

majd a budapesti •rudományegyetemen végezte g;7:Ógyszerészi tanul-

mányait. Kolozsvárott doktorált a kémia és növénytani tudományok 

tárgyköréből. i'anulmányai alatt bámulatos akarással, saját ere-

jébol tertotta fenn magát, minden támogatás nélkül, önmagára 

volt utalva. 1914-ben Pakson telepedett le. Versei és cikkei a 

Mezőföldi Hírlapban, a Keszthelyben, a "'zekszárd l»idékében, a 

Tolna megyei Közlönyben, a Pesti Naplóban, a Gyógyszerészeti 

Szemlében, a ':Colnavármegyébeu, a Közérdekben és a Budapesti 

Hirlapba-'l jelentek meg. Értékes irodalmi munkásságot fejtett 

ki. A paksi római katholiirns iskolaszék tagja, a Kaszinó, a 

Vörösgalambkereszt fiókjának választmányi tagja volt. 

1927-ben eredményes mozgalmat vezetett, hogy Deák Ferenc a 



haza bölcse paksi tartózkodása alatti lakhelyét diszes márvány 

emléktáblával örökitség meg. [24] 

A gyógyszertár 1931-ig volt a tulajdonában. 

Sppronban született 1884r szeptember 7-én. Középiskoláit a 

soproni bencéseknél és "udapesten végezt. Mint diák, az ifjú·

sági sportkörökben vezető szerepet játszott. A középiskolák el

végzése után gyógyszerészeti pályára lépett és már 1910-ben 

aradi gyógyszertártulajdonos volt, ahol a városi életben vezető 

szerepet játszott. A háború alatt a szegedi 5, honvédgyalogez

rednél teljesi.tett szolgálatot. Az oláhoknak Aradra való bevo

nulása után a Sigurencia megfigyelés alá helyezte, de mindennek 

dacára többször sikerült Budapestre átszöknie, mint az aradiak 

megbizotGja. Az aradi kormány megalakításában tevékenyen részt 

vett és Szegedre vonulásuk alkalmával Mezőhelyesen a i•ománok 

elfogták és internálták, később azonban szabadon bocsátották. 

1921. januárjában Aradról kiutasították, és így Bonyhádon tele

pedett meg, ahol saját gyógyszer-tárát vezette. Élénk szerepet 

játszott a város társadalmi életében és minden hazafias meg

mozdulás lelkes munkatársa volt. [25~ 

Gyógyszertárának 194-0-ig volt tulajdonos-felelős vezetője. 

Dr. Eibach Kornél 

Gyógyszertártulaj donos, gyógyszerésztudori oklevelének elnye

rése utána a Budapesti királyi tudományegyetem vegyészeti inté

zeténél mint tanársegéd, a magyarországi gyógyszerészegyesület 

ált a1 Ícflilt ccfi-ot--t----t--an-f--o-i-yamon---náhány-évig müködöt-1;. ·majd-vissza

tért Bonyhádra, ahol átvette dédapjától származó tött mint száz-



éves patikájának vezetését. A szabadelvű pártnl!k, munkapárt-

nak ügyvezető titkára, a bonyhádi. kerület egységpártjának el

nöke. 1910-ben választott megyebizottsági tag, 1914-ben a köz

bizalom a Gazdaságszövetségi bank élére állitotta, mint vezér

igazgatót. A Bonyhádi Segélyegylet mint ~zövetkezet igazgatóságá

nak, a községi számvizsgáló bizottság, a községi villanybizott

ság, a bonyhádi kerületi adófelszámolási bizottság elnöke, a 

bonyhádi ifjusági Önképzőkör Sportegylet díszelnöke, a polgári 

kaszinó alelnöke, a kereskedelmi kaszinó tálasztmányi tagja, 

i'olna megye törvényhatósági bizottságánalc, központi vál aszmá

nyánalc és egészségügyi bizottságának tagja. A bonyhádi önkéntes 

tüzoltóegyesüle·tnek volt parancsnoka és elnöke. A magyarországi 

gyógyszerészegyesület tanügyi bizottságának és tolna- bácskai 

kerületének helyettes elnöke, az egyesület igazgatósági és vá

lasztmányi tagja. A 'i'ébe pécsi kerületének igazgatósági tagja. 

A Chinoin- gyár gyógyszerészi intézőbizottságánal' egyetlen vi

déki tagja volt. [26J 

Dr. Herczog Elemél' 

Békésen született 1886-ban. Középsikoláit Hódmezővásárhelyen 

és Békéscsabán végezte. Jogot hallgatott Budapesten, és meg

szerezte az államtudományi doktorátust. A kolozsvál'i egyete-

men végezte gyógyszerészi tanulmányait. 1912-ben telepedett le 

'i'olnán, és vett gyógyszertárat. A világháború ki törésekor 1914-

ben bevonult. 1916-ban betegségére való tekintettel felmantették. 

l'olna :::f1agyközség társadalmi életében hangadó szerepet vitt. A 

Magyar Országos Gyógyszerész Egylet, A Magyar Gyógyszerész 

Társaság, a Természettudományi 'Társaság tagja, a hazafias meg

mozdulások készséges támogatója. [ 27 ~ 

A tolnai gyógyszertár tulajdonosa volt 1912-1942-ig. [28] 

, r 



Pillich Ferenc 

Szombathelyen született 1876-ban. Középiskoláit a lutheránus 

főgimnáziumban, főiskolai tanulmányait a budapesti tudomány-

egyetemen végezte. 1898-ban telepedett le Simontornyán, ahol 

gyógyszertárat nyitott, Lelkes sportférfi.ú, aki kerékpáron több-

ször bejárt~ középeurópát. Szenvedélyes rovargyüjtő, több mint 

30 uj rovard fedezett fel. Számos tudományos és útleíró cikket 

irt. előadást tartott, és a helybeli egyesületnek állandóan 

vezető tagja. 1930-ban a Simontornyai Polgári tövészegylet 

elnökévé választották, A simontornyai patikát 1898-1911-ig 

vezette. [~] 

ROE.2!)Xay Mátyás. 

/183.3-1895/ 

183.3. május 14-én született Szabadszálláson. Iskoláit szülő-

falujában, majd a kecskeméti református kollégiumban végezte, 

A bécsújhelyi hatonai akadémia elvégzése után a gyógyszerészi 

pályát választotta élethivatásának. Gyakornoki éveit szülőfa-

lujában, egyetemi tanulmányait részben Bécsben, részzen Pesten 

végezte. Az oklevél megszerzése után Szegeden, Kecskeméten, majd 

Szabadszálláson volt segéd, ahol végül a gyógyszertár vezetését 

vállalta el. A pályázat elnyerése után 1861-ben felállította 

gyógyszertárát Zombán. A jól felszerelt falusi gyógyszertárban 

sem feledkezett meg a szakmai továbbképzésről. A kiváló gyakor-

ló gyógyszerész kartársai szemében is a kor legkiválóbb technológusa 

volt, A fiumei vándorgyülés után íztelen chinin készítményei 

gyorsan ismertté váltak. Jelent_oség(ik_ k(i~~nösen a,_gyerlljekgyó-

gyászatban volt nagy, Zomba.i gyógyszertárában a fényképészettel 

nemcsak elméletileg foglalkozott, hanem annak gyakorlatban is 

mestere volt. A fiumei vándorgyülésen előadást tartott a "Fény-

. r 



képészet legújabb haladásáról". A Magyar Orvosok és Természet-

vizsgálók Várndorgyüléseivel való megismerkedése fontos vál-

tozást hozott Rozsnyay életében. A következő 25 évben egyi.js 

legnépszerübb előadója volt a vándorgyüléseknek. Ezeken a 

gyógyszerészeknek több ízben külön szakosztályuk volt. Az 

1892-ben újjáalakult gyógyszerész szakosztály Rozsnyayt válasz-

totta elnökévé. A vándorgyü1ések szervezésével és előkészitésé-· 

vel foglalkozó pesti "Állandó Választmány"-nak 1882-téíl kezdve 

tagja volt, Az 1871-ben Aradon megtartott vándorgyülés jelentős 

fordulatot hozott Rozsnyay életében is: megvette Szarka János 

"Szentháromság" gyógyszertárát, búcsút mondva Zombának Aradra 

költözött. Szakmai - tudományos munkásságán kiivül maradt ideje 

arna is, hogy részt vegyeJ1 a város <Hetében, mint törvényhatósá-

gi bizottsági tag, és mint a 1'akarékpénztár elnöke. Készitményei. 

vel részt vett a kiállitásokon és 1879-ben Székesfehérváron, 

1883-ban Bécsben, 1885-ben BudapesG en, 1890-ben Ai•adon nyert 

aranyérmet. Az utóbbin, mint bortelmelő is szerepelt. 1874-ben a 

Magyarországi Gyógyszerész Egylet megalakulása.llior nevét a tiszt-

ségviselésre jelöltek sorában találjuk. 1892-ben a brassói ván-

rogyülésen a gyógyszerészi szakosztály elnökeként tartott elő-. 
i 

adást. 1894-ben ismét a szakosztály elnökének választották a 

pécsi vándorgyülésen. 

Különböző szaklapokban /Gyógyszerészeti Hetilap, Gyógyszerészeti 

Közlöny /mintegy 50 dolgozata jelent meg. A szaklapokon kivül 

jelentek meg cikkei a "Vasárnapi Ujság"-ban, a "Reform"-ban, a 

társa volt a 11PharmaceutiEche Centralhalle"-nak és az "Indust-

rie Blatter"-nek is. Sürün megjelenő hosszabQ.-rövidebb értekezései 

.·I 



- -::·14-

mindig a felmerült aktuális problémákkal foglalkoztak. Pl.: 
11 

A kinolt /chinin/ mikánt lehet úgy elkésziteni, hogy az ke-

serü izét vkszitvén, de hatályosságát megtartván, gyermekek-

nek is könnyen adagolható legyen", "Górcső a gyógyszerészet-

ben", Adatok a salicylsav alkalmazásához", " A vegyészeti és 

gyógyszerészeti készi tmények piac viszonyai", 11 A gyógyborokról" 
11

A jogtalanul gyógyszereket áruló kereskedők ellen alkalmazott 

eljárás", 11Gépkapsulák és ostyatokok" ••• 

Páratlanul munkás, eredményekben gazdag életét 1895. 

augusztus 5-én fejezte be. Emlékét az évente megrendezésre 

kerülő Rozsnyay Mátyás emlékversennyel ma is őrizzük. [30] 

j 



A melléklet irodalmi és forrá~adatainak jegyzéke. 

1./ Hirn László: Tolnamegyei fejek. Magyar vármegyék és vá-

rosok társadalmi emlékalbuma. Dombóvár, 1930. 31.o. 

Dombóvári Nyomda és papírkereskedés Részvéntársaság mü-

intézetének nyomása. 

2./ Gyógyszerész Hetilap /41/ 405. /1903./ 

3./ u.a. /40/. 661. /1902./ 

4./ Gyógyszerész /4/ 678. /1~2./ 

5./ Gyógyszerésztörténeti Diárium IV. évf. 13. szám. 1975. 

június. Koritsánszky Ottó. 29.0. 

6./ Gyógyszerészi Hetilap 49/38. 602. o. /1915./ 

7./ Koritsánszky Ottó: A magyar gyógyszerészet. Budapest 

Magvető 1919. 

8,/ Gyógyszerészi Közlöny 37/27/332./1921./ 

9./ Gyógyszerészi Hetilap 60/25. 378/1921. 

10./ Gyógyszerlészi Közlöny 36/7/74. /61920./ 

11. /Baradlay J.-Bársony E.: A magyar gyógyszerészet története. 

II. köt. 600. Bp. 1950. 

12./ Tli>lna megyei Levéltár, Tolna megyei Ujság XI. évf. 27. 

szám 1929. júl. 6.1.0. 

13./ Nagyar Gyógyszerésztudományi 'rársaság Értesitó /4/ 'J?.77 

/1931. 

14./ I. Hoffmann fotitkár /Háge/ levele: Gyógyszerészi Értesito 

/40/14/1925./ 

15./ Gyógyszerészi Közlöny !±:z 340/1927. 

16./ Gyógyszerészi Hetilap~ /ll/178/19~J. 

17./ Gyógyszerészi Közlöny 51 /36/ 590/1935./ 

18, Nagyar Ny:elvőr /1901/144 /1903/ 392/1904/ 525. 



19./ Gyógyszerészi Hetilap /45/, 18, 34, 50, 67, 82, 98, 114, 162, 

178, 226 /1907. 

20./ HirnL. : 32. Oo 

21./ E. Dr. Koritsánszky Dénes szíves közlése és családi okmányai 

alapján. 

22./ F. TmL. Tolnamegyei Ujság Szekszárd, 1928. r. 28. x. évf. 5. szám 

Koritsánszky Dénes halála. 

23./ HirnL.: 439. o. 

24./ Hirn.L. 27~.o. 

25./ u. a. 297.o. 

26./ u.a. 

2?./ u. a. 212.0. 

28./ Tolna megyei Levéltár, Közgyülési okiratok 2384/1913. 

/12393/1912./ 

29./ Hirn L.: 344.o. r 

-;IJ./ TmL. Tanulmányok 'l'olna megye történetéből. VI. köt. 385-420. o. 

Irodalom és forráshelyek jegyzeteinél alkalmazott röviditések 

mutatója 

I: irodalom 
vm: vármegye l 

F: levéltári adat 
Tvm: Tolna vármegye 

E: egyéb adat /szóbeli közlés/ TmL; 'Tolna megyei Levél tár 
Bp: Budapest 

MGY: Magyar Gyógyszerészet 

·R 

o: oldal 
gytr.vjk.: gyógyszertártrizsgá-

lati jegyzőkönyv 
k: kötet 

ua: ugyanaz 

évf: évfolyam 



VIII. sz. Táblázat A tulajdonjog változásának vizsgálata Tolna 
megye egyes gyógyszertáraiban, a gyógyszertárak tulaj-

donosip., kezelői, bérlői /1767-1950/ 

Helye: idő: Tulajdonos: Jogvísz. 
Alapi t. év. 

Kezelő, bérlő 
idő: ·-'---· 

·---~---------

Szekszárd I 
Fekete sas 

1767-? Hottus gyr. 

1767. 
?·-lll'84 Lederle 
1 78&-13.:_ _ St ankovánszky 

György 
1810-1811. Monszky János 
1811-1826- Dragics Antal 
1826-1827 özv. Dragi cs Antalné 

1827-1844 Rübszám József 
1844-·1851 Borovszky Károly 
1851-1853 ? 
1853-18~6 Engerer Frigyes 
1865-1869 özv. Engerer Fri.gyesJÍ.á 

1869-1879 Stanredzky László 
1879-1891 ifj. Stanreczky László 
1891-·1918 Szondy István 
1918-1920 Baczek Jenő 

1920-1921. Kiss Lajos 
1921-1923- Kontsits Elemér /földbir/ 
1923-1943 Ulrich József 
1943-1949 özv. Ulrich Józsefné 

---------~----------

Szekszárd II. 1.863-1871 Brassay Hihály 
I. Béla király 1871-1874 özv. Brassay 

Mihályné 

1875-1879 Unger Domokos 
1879-1894 Báthori Elek 
1894-1937 Szeghy Sándor 

1937-1949 ifj. Szeghy Sándor 

sz. 

1863 

k: Szokolyi I g
nác 

k. Dl•. &gerer 
Frigyes 
/1865-1869 

1: 

1 

E· 

b: szondy Istvár' 

i 
b: Rónai Dezső 1 

/1918-1923/ : 1 

b: Polonyi Tibai 
/1943-1949/ ' 

k: Pfeiffer Ist· 
ván /1949----'~'-' 

k: Artinger Jó
szef /1871-
1874/ 

• f 

1 



VIII. sz. 'fáblázat /folytatás/ 

Helye: -- Idő: ----- TulaJdo110S:-··- Jo-gviszony, kezelő, bérló · --------- ____ Alapi tási~é.;..v.;..: --""'I""d'-'ó~: -----Szekszárd:III. 
Szent Bernát 1934-1949 Zalai János sz. 

Paks: I. 

Palcs :II. 

1787-? 
1807-1822 

1823-18.32 

1832-1844 

Angyelli István 
Hérig Antal 

Orzovenszky Márton 
Farkas József 

1934 

r. 
1787 

1844-1863 Raigenbach János /keresk./ 

1863-190.3 Halatwzky Sándor 
1903-1907 Gründl Tivadar 
1908-1915- özv. Gründl Tivadarné 

1915-1921- Dr. Abay Nemes Gyuláné és 
a 'folna megyei Takarék és 
Hit el bank Részvény·társaság 

1922-1931 Dr. Abay Nemes Gyula 
1931-1943 Dr. Szily Géza 

/ügyvéd/ 

194.3-1948 Dr. Pál völgyi Ferenc és neje 
Szily Marianna 

1949- Dr, Pál völgyi Ferenc - -------1907-1915 Gründl Károly sz. 
1907 

1916-1918 Czoller László 
1918-19.31 Kramer Szilárd 

1932-1945 Var g.<i_kiü;_z_ló .... 

/eltünt/ 
1945.XII. 7. Állami kezelésbe 

vétel 
1947. II. 27, Péter i'iihály 

k: Dr. Haidek
ker ·Lajosné / 
Horn Stefánia/ 
;1943.Iy-v.; 

k: Hoffmann Ká
roly /1844-

k: Sreiber Ottó" 
már /1908-
1914/ 

k: Kremánn JánoE 
/1914-1915/ 

k: Dr. Abay Nemi 

Gyula /1915-
1921./ 

k: Szily Mari-

anna /1931-1~ 
43./ 

k: Dr, Pál völgyi 
Ferenc /1943· 
1948./ 

b: Tarján Andro 
/1907-1915/ 

b: Puskuj Antal 
/1918-1931/ 

k: ·Péter i.Uhály 
/1945. V.5-1945. 
XII. 7. 

időközi engedé-
ili;\leS k: Péter 

Mihály 

i 
' ;o ,. 

't '' i 

f 

f 
[ 
1 
i 



VIII. sz. fáblázat /folytatás/ 

Helye: Idő: Tulajdonos: Jogviszony: 
Alapi tási év: Dunaföld- 1796-1817 Eseh Benjamin r 

Vál' I. 

Isten any
ja. 

Dunaföldvár 

1817. özv. Cseh Benja
minné 

1817.-1834 Pados János 

1834-184.3 

1843. 

Hidner Mihály 
özv.-)Vlildner Mihályné 

1843-1867 Verner Mátyás 
1867-1874 Müller János ,e 
1874-1879 özv. Müller Jánosné 

1879-1891 
1891-1894 
1894-1895 
1895-1923 
1923-1949 

id. Pap József 
Eszter s;omi Gábor 
FajasDezsó 
Zlinszky József 
özv. Zlinszky Józsefné és 

az örökösök 

1850-1857 Hanel Károly r II. Szenthárom
ság 1857-1888 Kubányi János 

1850 

----·-----~-------

1888-1898 Murin István 
1898- 1912 Iíiertit Béla 
1912-1932. Faludi Jeno 

Kezelo, Bér.16: 
Id(I: 

k: Csik Péter 
Szabó Ádám 
Gótzi Károly 
Shmidt Jakab 

k: Balek Rudolf 
/1943-1867/ 

k: Artínger József 
/1874-1879/ 

k: !i'aludi Jen6 
/192.3/ 

k: Horváth Antal 
/1923. XII. -1926./ 

k: I,árencz László 
/1926-1927./ 

k. Józan József 
/1927-1929/ 

k: iíéber Dénes 
1929-1931 

lT • 
" Szmodis Vanda 

1931-193}-/ 
k: Pilissy Béla 

/J:.936-1949/ 

b. Murin István 
/1877-1888/ 

k: Jababbify Géza 
/1912-1915.I.2./ 



VIII. sz. 'Eáblázat /folytatás/ 

-------·------------------··-·---------·-·-·--·-----------· Helye: Idő: ·rul ajdonos: Jogviszony, Kezelő, Bérlő 
·--------~A~l~aLp"-i,tási..i!l.--~I~.d~ó~':'---~~-Dunaföldvár 

Szentháromság 
/folyt./ 

1932-1949. 
Hőgyész 

Szentháromság 
1802-

Szijjártó l'ibor 

l'r i.pámer Hihály 
r 

1802 

1830-1842 özv. ·rripámer mi.hályné 

1842-1850, Handtel Kál'oly 
1850-1857 F'ekete Ignác 
1857- 1876 özv. Fekete Ignácné 

1876-1913. Téri ]Jn1•é,. 

1913-1945 I'éry Aurél 

k: Faludi Jeno 
1915-/ 

b.: Csernus Lukács 
Lajos /1931-1932./ 

k: Szi.j já1,·tó Tibor 
1932. 

-----------

k: Dienes József 
/1810-·1814./ 

k: Koller János 
/1830-1838./ 

k: 'réry Ödön 
/1857"1872 

k: Téry Imre 
/18 7;:1-18 76/ 

k: 'réry lmrél 
/1901-1913/ 

1945-1949 ifj •. Tér.._y_A"'u""r'-é'"'l"--·----------·------------Simontornya 1e18-1823 Fritz Anual Szent.lélek 

Bonyhád 

182.3-1848 Németh János 
1848-1852 özv. Németh Jánosné 

1852-1884 Szikora János 
1884-1895 özv. Szikora Jánosné 

1895-1898 Doby Jenő 
le98-1911 Piccich Ferenc 
1911-1949 Dr. Pill!ch Ferenc 
1820-1853 Kramolin Antal 

lfrany sas · 1853-1906 Kramolin József 

r 
1818 

r. 

1820 

k: Szikora Antal 
/1848-1852./ 

k: Beszédes Gyula 
/1884-1888/ 

b: li!i.eland Dénes 
/Hl89-1895/ 

b: Eibch Ödön 
/1879-1899/ 

b: Ihrig Károly 
/1899-1906/ 



VIII. sz. ráblázat /folytatás/ _____________________ , ________________ , __ _ 
Helye: 

Bonyhád 
Arany Sas 

Idó: 

1906-1920 
1921,-1933 

Tulajdonos: Jogviszony, 
___ A~lapi tási év: 

Eibach Kornél dr. 
Eibach Kornél dr. és 
Kerbol t Dániel 

1933-1935 Eibach Kornél dr, Kerbolt 
Dániel, és a Bonyhádi 

Takarék. 

1935-1936 KerboH Dánielné és a Pécsi 
'Takarék Részvénytársaság 

1939-1943.Dr. Szul!!ola Géza és a Pécsi 
'Takarék R. T. 

1943-1945 Sterba Emilné és a Pécsi 
'Takarék 

1945-1949 Sterba Emilné s Szukola 
Géza .Br„ .' 

1949- Sterba Emilné 
BonyhádiII, 1923-1940 Dr. Waj di ts György sz. 
Jézus szíve. 1941:::1949 özv. \fajdits Györgyné 1923 ____ , ----
TolnaI. 1830-1844 Hanel Károly sz. 
Szentháromság 1844-1845 Reinchaller Lajos 1830 

1845-1860. Adler József 

1860-1887 Gróf János 

1887-1900 Gömbös László 

1900-1901 Borbás István 

1901-1903 Borbás Gyula 

1903-1905 Pesty Géza 

1905~1910 Bozó Géza 

1910.IX-X Kiss Lajos 

1910. X.-1912. Breelmayer József ügyvéd 

1912-1942 Dr. Herczog Elemér 
1942-1949 Dr. Herczog Elemér örökösei 

'TolnaII. sz. 
USzüz"Maria H---T935-1949-vi t1fa Horvá:fl1-sándol' 19,35 

Kezelő, Bérlő, 
Idő: 

k: Elerbo lt. lláni el 
/1921-1935/ 

k: Sterba Emilné 
/1935. VI .-19-
49./ 

, __________ „ 

b: Barciza Imre 
/1941-1949/ 

k: Gyüszü Ferenc 
/1910-1912/ 

K: Netzasek Reszo 
/1943-/ 

:1 

·I 
'' 

,1 
1 

:1 



VIII. sz. fáblázat/folytatás/ 

-----·----Helye: Idő: Tulajdonos: Jogsiszony, Kezelő Bérlo alapítási év: Idő: 
-------------------------------Fadd 1885-1908 
Szentháromság 1908-1923 

192)-19.36 

1948. VII .21 

Borsody János 
özv. Borsody Jánosné és Borsody György 

Borsody György 

Borsod; György haszonélvetete megszünt, ha-

sz 

188.5 
k: Ágoston Kálmán 

/1911-12/ 
b. Miklós Andor 

/1912-III-i g/ 
B. Preisich Kálmán 

/1912-20/ 
b: Netkovszky József 

/1920-1923/ 
k: Netzasek Rezső 

1936IV. 1943./ 
b: Felszeghy GNula 

1948.I. 1 
B: Szentgáli Dániel 

/!948.II-1948. 
VII. 21. 

·--------·-- tósági -~ezel"'"é~"""•v'--e"--'v-=e'-'-t"""té;;.:k~--~k"'·:::....;:S"'zc::e;:::n""t·gáli Dánieel.' Bátaszék 
SzeJ)thárom
ság. 

1~36-1854 
1854-1888 
1888-1900 

1003 -1910 
1910-1940 
1941-1949. 

Nlákovics István 
Posch Lajos 

Soós Károly 
Pongrácz Lajos 

László 

özv. Pongrácz Lajosné 

sz. 
1836 

--------------·------Tamási 
Szent 
József 

Gyönk 
Megváltó 

1839-1007 

1907-1922 

1922-1929 
1929-1931 

_____ J.931-1949 
1837-1842 
1842-1845 
1845-1850. 

1850-1857 
1857·-leüB 

Schmidt József 

László Géza 

Ambrózi Sándor 
Végh István 
Kiliáá Béla 

sz. 
1839 

Angyal An·I; al sz Eisztorfer Eduárd 1837 Sonták Konrád /földb./ 

Járó Antal 
özv. Járó Antalné 

b: ifj. Michéli Mi
hály 
/1941-1943/ 

k: Kugler István 
/1943-1947./ 

K: Tarján István 
b: Barbacsy Pál 

/187.3-1097/ 
k: Böhm György 

/1907-1922/ 

--------
b: Eisztorfer Eduárd 

/1845-/ 

k: J11J.&ay. Ferenc 
/1863-1867/ 

k: Bévárdi Lajos 
/1872-1908/ 

k: Pauer Ödön 
/1873-1874/ 

k: Bgsek Lajos 
/1874-1876/ 

k: Kandelka Adol.f 



VIII. sz. Táblázat /i olytatás/ 

Helye: 

Gyönk 
Megváltó 
/folyt./ 

Id6: 

--------· 

1908-1942-
1942-1949 

Tu.l aj do no s : 

Banelli Ferenc 
ifj. Banelli Ferenc 

----------·-----
Jogviszony, 
alapi tási. év, 

Kezelő, Bérlő 

Idő~ 

/1876-1879/ 

k: Szivasy Ágoston 
/1879-/ 

~--=- =-,,,.----~,,-,--,---·-------1861-1879 Rozsnyay Má·cyás b: Osváth Ferenc 
/1874-/ 

Zomoa 
Isteni gond
viselés 1879-1891 Poór ~ndre 

1891-1900 Villinger Márton 
1900-1901 Rothfuschs Jakab 
1901-191.3 Polonyi János 

1913. özv. Polonyi Jánosné 
1913-1927. Józsa Dezső 

1927-1929 Józsa Dezső örökösei 
1929-1944 Földes Jenő 
1945. XII.7. Állami kezelésbe vették 

Sombóvár I, 1$70-1875 Draskovics Lajos 
Magyar Korona 

1885-1925 Szallós János, 
1925-1934 özv. Szallós Jánosné 

1934-1936 Balthazál:' Tiborné 
/sz. Molnáli' Pil:'oska/ 

1936-1945 Balthazár 'Tibor 

----------------------·---· 
DombóvárII, 
Őrangyal 

1924.-1927 lfots Gábor és Csomor 
Kálmán 

1927-1949 Csomor Kálmán 

--~• --Ujüombóvár· · · 1930-1-931--K-iá-z-er-üyui-a 
Segi.tó Mária 1931-1937 !foss Mária 

1937-1949 Zlinszky Endre 

sz. 
1870 

sz. 
1924 

sz 
1930 

k: Vaskovits Ödön 
/1901-1913 

k: Czirá Jenő 
/1926-1945. 

k: Csúzi József 
/1945.XII. 7-
1949./ 

k: Kut ziál1 Emma 
/1925-1930/ 

k: Gnóth Kázmér 
/1930-1931/ 

h: Szüts Kálmán 
/1931-1932/ 

k: Gnóth Kázmér 
/1932-1934./ 

k: Benedek Piroska 
/1934-1936/ 

k: Benedek Piroska 
/1936. :-::. -1945. 
Ix.30./ 

k: Benedek Piroska 
/1945. IX.:30-19-
45. _ x_-I_I_·~--· 

k: Polonyi Tibor 
/1945-1949./ 

----~--·--·----



VIII. sz. Táblázat/folytatás/ 

Hely: IElő: Tulajdonos Jogviszony 
alapitási év: 

Kezelő, Bérlő 
Idő: 

Kölesd 
Isteni gondT 1878-1881 Barbacsy Pál viselés 

1882-1928 Koritsánszky Dénes 

sz. 
1878 

1928-1949 ifj. Koritsánszky Dénes 
Ozora 1880-? Gáhy Endre ? 

1887-1889 Gáhy Endre 

1895-1905 Farnek Kálmán 
1905-1906 özv. Farnek Kálmánné 

1906-1911 Doby Géza 

1911-1949 Páhy Dezső 

sz. 
1880 

-----·--

k: ifj. Koritsánsz
ky Dénes 11e1a-
1928 ./ 

-----------
b: Kovács Lajos 

/1889-1891/ 
b: F arnek Kálmán 

/1891-1895/ 

k: Teszák Gyula 
/~905-1906/ 

b: Langer Károly 
/1906-1911/ 

, __ , __________________ , Felsóiregh 
Isteni 
gondviselés 

1884-1889 Csics Milüós 
1889- Koretkó Géza 
1889-1892 Ihrig Vilmos 
1892-1924 Végh János 
1924-1927 özv. Végh Jánosné 

1927-1937 Schmidt Béla 
1937-1949 Valu József 

sz 
1884 

-----------------Szakcs 1888-1896 Fonyó Andor Vöröskereszt 
1896-1928 Machkó László 

1928-1941 Maczkó Ilona 
1941-1949 Szabó János 

sz 
189!$ 

k: Szemaecz Ödön 
/1924-1927 / 

b: Fuchmann Ferenc 
/1903-/ 

, ________________ _ 
Nagydorog 1889-1907 Spányi Lajos sz. István 

1889 király 1907-1944 Szendl'ovi cs Vilmos 
1944-1949 Szendrovi cs László 

--------------Bölcske 1890-1918 Vasvári Géza Szentlélek 1918-1937 Zlinszky Endre 
1937-1949 Popovics István 

Pincehely 1894-1921 Raksányi Zoltán 

sz. 
1890 

sz. 
1894. 

k: Zlinszky Margit 
/1940. V .26-l'I .16.; 

b: Hauszler Sándor 
/1912-1914/ 

k: Meiszner Vilmos 
/1914-1915/ 

b./Beleznay Károly 

1 

,1 

1 

1 
1 



VIII. sz. l'áblázat /folytatás/ 

Helye: 

Pin ch el ey 
Gondviselés 
/folytatás/ 

'----------~·-----·---·--· 
Idó: rrulajdonos: 

1921-1931 I'örök Kálmán 
1931-1933 fíeiner Leó 
1933-1949 Karvassy János dr. 

Jogviszony, Kezeltó, Bérló 
alapitási év, Idő: , _______ _ 

/1915.-/ 

____________________________ , _______ , 
Tevel 
őraiur;yal 

Lengyel 
Segi tő 
Szüz Mária 

Nagymányok 

DöbDököz 
őrangyal 

Kurd 
Segito Szüz 
Mária 

-- -Decs~ -~······ 

Magyar korona 

1902-1933 Führer Andor sz 

1933-1934 Végh István 
1934-1949 Végh István örökösei 

1934-1942 Harsányi Zolátn 

1942-1946 Radimeczky Zoltán 
1946-1948 Genszky Géza 
áthelyezve Kurdra 

1902 

sz 
19.34 

-------1908·-1915 Kerbolt Dániel 
1916-1920 Kerbolt Dánielné 

1920-.1922 !fagy Kormány Zolátn 
1922 Nagy Kormány Zol:líá1rné 

1923-1928 Miovács Imre 
1928-1949 Szepessy Sándor 

1908-1910 'róth Bertalan 
1910-1911 Barkovics Albert 
1911-1943 Bródy Brno 
1943-1945 özv. Bródy Ernőné 

sz. 
1908 

sz„ 
.1908 

1945.XII.7. állami kezelésbe vétel 

1948·-1949 Genszky Géza 

i9r2:;r9rr1iooor Kálmán 
1917-1920 Hóbor Kálmán ösökösei 
1920-1921 Grancsics Pál 
1921-1923 Végh István 
1923-1926 Veréczy Géza 
1926-1931 Klein Miklós 

sz 
1948 

sz 
1912 

k: Pető Ödön 
fü,935-1937/ 

k: Steiner Miklós 
/1937-1942/ 

k: Dr. Székely Ernó 
/1942-1945 

k: Schwebler Mátyás 
/1945-1948/ 

k: Karabélyos Géza 
/1949.-/ 

k: lfagy Kormány Zol
tán /1918-1920/ 

k: Henich János 
/1923-1928/ 

b: Csúzy József 
/194.3-1945/ 

k: Szirtes Ede 
/1945.XII.7./ 

-------------



VIII. sz. Táblázat /folytatás/ 

Idő: Tulaj do no s: Jogviszony, Kezelő, bérlő 
alapj,._ tág_ év ... ___ lli_;_ _____ . 

Decs 
Magyar korona 
/folytatás/ 

Nagyszékely 
Reményhez 

Kistengelic 

Őrangyal 

19.31-1947 B. Fodor Sándor 

1949- Pfeiffwr István 

-----------
1923-1938 Agárdy János 
1938-1949 Boross László 

sz 
1923 -·--------·-----------

1923-1927 Netkovszky József sz 
1927-1948 özv. Netkovszky József-

né 1923 

1948. hatósági kezeltetés. 

k: Lányi Ernő 
/1939·-1947/ 

b.Selmeczy László 
/1947-1949/ 

·-------

k: Schmór Kronél 
/1929-19.33/ 

k: Kiss Margit 
/1933-1934/ 

k: Szarka József 
/1934-1935/ 

k: Swblwr Mátyás 
/1935. VI.VII/ 

k: Imreh Béla 
/1935.III-1939-
III. 20./ 

k: Jakabffy Géza 
/1939.III .20./ 

le: Nagy Elemér 
/-1940,VII.19./ 

le: Kuzmányi Gyula 
/1940. IV. 11-

VI. 3. 
le: Szabó Béla 

/1940. VI. 3-VI. 
15./ 

k: Netkovszky Lászl~ 
/1940 .x. 6-/ 

k: Wieland Borbála 
/1948.VI.6.1949/ ---------- ·--- ---· ----------------------Dunaszentgyörgy 1928-1941 Vizslovszky László 

!fagyal' korona 
1941-1950 özv. Vizslovszky 

lászlóné 

sz 
1928 

Nagykónyi 
---······.Szent-·I:tván 

1925-1929 Schöffer Aladár sz 
· 1-929-1935--GB<iBon---.imüur---- -1925 

1935·-1936 Márkus Márton 
1936-1943 Schönfeld Lajos 
1943-1950 özv. Schönfeld Lajosné 

k: 'i'rexler Jenő 
/1941-XI .20-

1942. VII .4./ 
k: Manzsák József 

1942-1943/ 
k: Trexler Jenő 

/1943-1950./ 

k: Schweiger Pál 
/1943. v .5./-1. 

947-VII l-ig./ 

1 

! 
1 



VIII. sz. i'áblázat /folytatás/ 

·--------·---------------
Hely: 

Uagykónyi 
Szent István 
/folytatás/ 

Idő: Tulajdonos: 
·----------

Jogviszony, Kezelő,bérléí 
alapitási év: idő~ 

b: Kefey János 
/1947-VII.1.·-

1950.V .31./ --·--------------------------------·-· 
Regöly 
Szent Mar
git 

1929-1942 
1942·-1943 
1943-1950 

Rauss István 
Rimay István 
Brózik András 

sz. 
1929 

-------------
Pálfa 
Gróf Ap
ponyi 

Hórágy 
Megváltó 

Báta 
Szell't Mi
hály 
Arkangyal. 

1942-1948 Wenger László 

1948- özv. Wenger Lászlóné 

1942-1950 Szilágyi Lajos 

1930-1938 Szabó Mihály 
1938-1950 Villy Károly 

--·---·---------

sz. 

1942 

sz 
1942 

sz 
1930 

k: Dr. Kazi.k István, 
né /sz. Kacskó 
Mária/ 

·-------·-----------· 



IX. sz. 'ráblázat. A gyógyszertárak tulajdonosainak, kezelőinek és bérlőinek 
Összesi tése. 

Helye 

Szekszárd I. 
Fekete~Sas 

Szekszárd II. 
r. Béla király 

Jogvisz. 'l'ulaj d.Nem kezel--Kezel-Bérlők 
alap.év száma okl tetések tetés száma 

ossz. tul. száma ihdoka 

gyr. 

Béri.ie:------· 
adás 
indoka 

i tulaj-
~67 18 1 .3 

a tulaj·
donos 
halála 

3 donos 
halála 

--------------
sz. 

1863 6 1 " -----·---------------·-·---· ---· Szekszárd III. sz. 
Szent Bernát 19.34 1 1 katonai 

szolgálat _____________ _ 
Paks I. r nem·okl. 
Szentháromság 1787 15 2 6 tul. és 

haláleset ----------------------· Paks II. r 
Őrangyal 1907 5 1 állami kez.f! 

r 'nunafBldgár I. 
Isten anyja 1796 13 12 peres-

DunafÖldvár II. 
Szentháromság 

k:edés a ·tul. 
---------···---------halá!~a~--

sz. 
1850 6 2 

·------·----· 
Hőgyész gyr a tulajd. 

halála Szentháromság 1802 
-~~-~=-

9 

8 

4 
Simontornya r a tulajd. 

halála Szentlélek 1818 2 l 

Bonyhád I. 
Aranysas 

Bibnyhád II. 
Jézus szi ve 
Tolna I. 
Szentháro";ság 
'l'olnaII. 
Szüz Mária 
Fadd 
Szentháromság 
Bá·taszék 
Szentháromság 
Tamási 
Szent József 
Gyünk 
Iv1egvál tó 
Zomba 

_ ~E~E>ni_ gondvi
selés 
Dombóvár I. 
Maiw@'.iliorona 
Dombóvár II. 
Órangyal 

r 
1820 10 .3 2 2 ----------- ·---sz. 
1923 2 l 
gyr. a tulajd. 
1830 __ _J.2.__l __ J ___ halála _ 
sz. 
1935 1 
sz 
1885 

-·----a-tulaj d. 
3 halála 5 

sz a tulajd. 
__ !§]_§_ __ .~~~- ·----"'2 halál a 1 

sz. 
1839 5 
sz 
1837 7 
sz. 
1861. 9 
----- ~-

1 1 ·---
l 

a tulajd. 
6 halála 1 

a tulajd. 
3 )l~lála,, és 

áll. kez __ 1 
sz. 
18~ 

a tulajd. 
-~5~-----·6 __ halál~- l 

sz. 
1924. 2 1 l 

a tulajd. 
halála. 

a tulajd 
halála 

a tulajd. 
halála 
a tulajd. 
halála 
a tulajd. 
betegs~--
nem okl. 
tulajd. 

a tulajd. 
halála 

r 
r 1 

1 

1 

! 
1 



IX. sz. táblázat /folytatás/ 
·------------------·--------------~-~~-·--------Helye Jogvizs-· 

alap.év 
--------· 
Ujdombóvár sz. 

1930 Segito Má_r_·t_a~-
Kölesd 
Isteni gond- sz. 

1878 

'l'ul ajd. 
száma 
ljssz. 

-2. 

l~em kezel- kezel-· Bérlek Bérbeadás okl • tetések tetés száma indoli!a tul. .. .!!~!i:~--~ka -------

a fia 

átvette 
. l' yise es 

ezora sz. 
2 !_ ____ 

·--a-t ul ajd:-------------· Szent István 
~'elsőiregh 
Isteni gond-

1880 __ 2.._ 1 ____ halál a _]_ ___ _ 

sz 
1884 viselés 7 

SZakcs sz. 
_____ 1 ___ _ 

Vörös kereszt _18"-9""6 ____ 4'--- ·---Nagydorog sz • 

a tulajd, 
halála 

.,,,r.,,s,,_t~va_' n'"-'k""i'"'r_á=l„Y_~l8~8~,9~·~-.L_ __ ::_ ___ -_______ -____ _ Bölcslce sz. katonai 

l 

Szentlélek 1890 .2_ _____ 1~· -· szolgálat -Pincheley sz. 
Gondviselés 1824• . 
Tevel sz. 

4 _________ 1 _____ , ______ 2 _______ _ 
a tulajd. 

-"'-------i____ halál a 
Őrangyal ______ l902 
Lengyel 
Segítő SZÜZ SZo 
_M_á_r_i~a ________ 1~2=34_. ___ 2_ ___ ::._ __ -
Nagymányok sz. 
Mell;váltó 1908, 6 Döbrök~ö~z'-----~s~z~.~--.;;....--

2 

Őrangyal --~190""""'8'-__ i ____ _ 
Kurd sz. 
Segítő szüz 1948 
Mária 1 ==-=-------"------ ------Decs sz. 

a tulajd. 
halála 

a tulajd, 
halála 

Magyar Korona -·-"-1"'91""2~----=8 _____ :-___ g_, ____ "-b..:.e..:.t..:.e„g=-se;:.' g.._ __ Nagyszékely 
Reményhez 
Kistengelic 
Őrangyal 
Nagykónyi 
Szent István 
Dunaszentgyörgy 
Magyar Korona 
Regöly 
A~E. Margit 
Pálfa 
Gróf Apponyi 
Mórágy 
Megváltó 
Báta 
Szent Hihály 
arkangyal 

sz. 
!922 
sz. 
1923 
sz. 
1925 
sz~ 
1928. 
sz. 
1229. 
sz. 
1942 
sz 
1242. 
sz 
1929 

2 

2 11 

5 1 

___ 2 ___ 2 

2 ' -
1 

1 

2 

a tulajd
halála 
a tulajd. -
halála 1 
a tulajd, 
halála 

a tulajd. 
halála 

a tÜlajd;
halála 

·---------

!. 
I! i! . 



X. Táblázat. Az alkalmazottak: számának kimutatása Tolna megye gyógy
szertáraiban /1767-1950/ 

A létesités Tulajdono
sok száma: 

----- Alka1fil-;;;zQttak száma helye: éve provisor: Segéd: gyakornokok 
'Szekszárd ---·-----------·----· 
Fekete sas 1767 
Szekszárd 

12._ __ 

I. Béla Király 1863 
Szekszárd 

5 -----~--- 8 ---"----------·---·--
Szent Bernát 1934 1 __ __l _______ l _______ _! _____ _ 
Paks 
~zentháromság 1787 ___ 9 _______ _ 6 4 5 Paks 
Őrangyal 1907 6 1 1 -------------------""'· Du)_la f ö 1 dvár 
Isten anyja 1 796 6 _______ _!Q _____ 7_ ________ ·-"----· Dunaföldvár 
Isten anyja 1850 ___ 2__ ________ ._2_ ______ ___§_ 6 Hőgyész 1802 5 4 4 4 ·Simontornya -1820 ____ 7____ l 2 

--------------------Bonyhád 
Ar anL._ S as ___ 1830 _____ 4 _____ _ 2 5 5 Bonyhád 
Jézus szíve _1923 2 'l'olna-- 1 -·----- --------· 
~zentháromsá& !_[2.Q ___ J:)___ 6 
Tolna 
Szüz Mária 1935 -- l --------·---Fadd 1882 ·-2"----· ___ 3 ______ , l -----------"' _ Ba='t_a=s~z~é~k~---=1~8~3_6 __ 6 _______ ~3-. _i_ ________ _ 

---·---.'!'.amási 1839 6 1 _L__ 1 ___ . 
~.conk"'-------182'.L_ 5 6 _________ 4 ___ _ 
Zomba 

Dombóvár 

1861 ____ 7 _______ _g _____ _ 1 

ifa;;yar ko!:_~!_"!Z©- _ _±. ______ _±_ ___________ ""-------Dombóvár 
Őrangyal _1924 2 l -----·------------Ujdombóvár 1930 
Kö les"'"d __ ---"1'-"8_,_7,-"-8 ___ ,L_, ______ l ______ l ___ _ 2 
Ozora 1880 5 4 1 ____ _ 
Felsoiregh 1884 5 ---1 , ______ ...!_ __ _ 
Szakcs 1888 5 
Nagydorog l~~L--~--------- 1 

_f;(il cske 

!'_incehely 

'l'evel 

1890 -;?----·- ----1--------- -- -~ 

2 

l 

l 

„ ... „ ... ------------------~--~-



X. az. 'ráblázat /folytatás/ 

--··---·---
A létesités 
helye: 

Lengyel 

Nagymányok 

------------
rulaj dono-

éve: sok száma: nrovisor: --~ 

1934 3 
1908 5 ___ _ 

-- . ·--·-------------
"1.kalmazott ak száma 
Segéd: ___ Qyakornok 

2 
~rd -·----· 
Decs 

1948 

1912 

1 

8 
-----------

--- ___ !,_ __ ----·--------NagyszékeJ:l'. ___ 192.3 -""'2'--·------
Ki s~ en~_!~_!-"'92=3"----""3 __ 7 1 ____ l -----------Dunaszent ~!:'.&Yl.~9_2_8 ____ 2 _______ ~------------=---------.Re gö !x_ ____ -"'1'""9"'2,_,9:..... 2 ----~----------------· Páli~-- 1942 2 l -----·------------Jiórágy ____ . 1~94_2 ___ .l ------------··-·----Bá t a _______ !_9 .30 _ 2 

---------
_____ Q§.szesen: _____ 186 --'8'-=2,__ ____ 2±_ ________ 61 --

1 
. ' 



XI. sz. fáblázat. Irodalmi es forrásadatok összefoglaló kimutatása 

-----~------·------

Az adat megnevezése: Az ada·Gok száma összesen: 
·-------------- ----

Irodalmi adat 13§ 
/publikáció/ 

Forrásadat 274 

-------------
Egyéb adat '/szóbeli. közlés/ 4 

-----·--
Irodalmi, for1•ás- és egyéb adat összesen: 

Ebből 78 számon nyilvántartott: 

gyógyszertárvizsgálati jegyzőkönyvek száma 

tiszti főorvosi éves jelentések száma 

172 db. 

28 db. 

11111111-~~~--------------------------~ 

E 
! 

1 

1 

1 
l 

L 
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