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Előszó 

Könyvem célja a magyarországi gyógyszerészet kialakulásának, 
fejlődésének rövid bemutatása, a középkortól napjainkig. Különös 
tekintettel Ónod község (város) gyógyszerészeinek szeretnék 
emléket állítani. Azoknak az embereknek a munkáját, életművét 
bemutatva, akik sokat tettek a településen és a környéken élő (élt) 
betegek gyógyulásáért. 

1973-ban végeztem a Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógy
szerész Tudományi karán. 
A diploma megszerzése után a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Tanács Gyógyszertári Központjánál helyezkedtem el. Kezdetben 
változó munkahelyű gyógyszerészként illetve v.m.gyógyszertár 
vezetőként dolgoztam. Ezt követte több, mint tíz év gyógyszerészi 
munka Mezőcsáton. 

A mezőcsáti 19/29 .sz. ("Isteni Gondviselés") és a 19/30. sz. 
("Magyar Király") gyógyszertárak dolgozói 1976-ban 
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A 19/50 sz. ónodi gyógyszertár vezetőjének Pesti Vince igazgató 
1986. szeptember 1-i hatállyal nevezett ki. Ónod számomra nem 
volt ismeretlen hely, hiszen egyrészt nagycsécsi születésű vagyok, 
másrészt az általános iskola 7-8 osztályát itt végeztem. Így - bár 
kezdetben adódtak nehézségeim -,hamar befogadtak 
Dr. Udvary Sándor körzeti-, későbbiekben háziorvossal, korai 
haláláig baráti kapcsolatban voltam. 
Idősebb gyermekem, Tünde itt kezdte az általános iskola első 
osztályát, a kisebbik leányom Zsuzsa, pedig az óvodát , a fele
ségem pedig asszisztensként mellettem dolgozott. 
Mivel a gyógyszertári privatizációban nem vettem részt, 1996-ban 
szomorú szívvel, de meg kellett válnom az ónodi gyógyszertártóL 
Új munkahelyem 2010. augusztus 10-ig,- a nyugdíjazásomig-az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár volt. Itt, mint ellenőrző fő -
gyógyszerész dolgoztam. Az OEP Főigazgatója 2004-ben Szent 
Kristóf éremmel tüntetett ki. 
Munka mellett a Budapesti Közgazdasági Egyetemen másod
diplomát szereztem, Biztosítási szakon, 

A méltán világhírűnek tartott magyar gyógyszerészet szinte 
egyidős az államalapításunkkaL A szerzetesek gyógynövény
kultúrája meghatározó volt egészen a huszadik századig. 
A gyógyítással foglalkozó szerzetesek már Szent István korában 
Pécsváradon, Pannonhalmán és Bakonybélen működtettek 
ispotályokat, ahol orvosi és gyógyszerészeti ismeretekkel 
rendellcező szerzetesek készítették el a szükséges gyógyszereket. 
A gyógyhatású készítményeik többsége növényi alapanyagokból 
készült. Kezdetben a gyógyszerészet szorosan összefonódott az 
orvoslással. A két hivatás leülőnválása csak a XII-XIII. század -
tól kezdődött meg . Ekkor jöttek létre az első gyógyszertárak. 
Magyarországon az első nyilvános gyógyszertár Budán létesült, 
1303-ban. Ezt követően sorra nyíltak patikák, Pozsonyban, 
Kassán, Körmöcbányán, illetve Magyarország több városában is. 
Az orvosi és a gyógyszerészi tevékenység lcülönválasztása az 
1644-ben kiadott "Lex Sarritaria Ferdinanda", majd az 1770-ben 
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megjelentetett Mária Terézia-rendelete, a "Generale Normatívum 
in Re Sanitatis" alapján a gyógyszerészi foglallcozás önállósodását 
is jelentette. 
Az. 1876."é;i XIV. törvénycikk (a közegészségügyi törvény) elő
szor nnnosJtette a gyógyszertárakat állami felügyelet alatt álló 
közegészségügyi intézményelenek 
Gyógyszerész zsebnaptárak szerint az ónodi " Szarvas Gyógy
szertár" alapításának éve 1842. 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárban talált dokumen
tumok ugyanakkor, egyértelműen az 1846-os esztendőt jelölik 
meg a gyógyszertár nyitásaként 
Az íratole alapján, Ónod város első gyógyszerésze 1846- 1871-ig 
Czirbesz Gynla volt. Őt aztán több gyógyszerész is követte, 
napjainkig. Közéjük tartozva magam is. 
A könyvemben szó esik a "Templomos Lovagokról", a grófTörök 
Lajos által is művelt alkémiáról, a "rózsakeresztesekről" és a 
betegele által megbecsült ónodi gyógyszerészekrőL 
Amit sikerűlt felkutatnom, az Ónod gyógyszerészeti múltjának 
csak egy kis szelete. "Az emberi alkotás nem lehet tökéletes mert , 
a tökéletesség csak Istené". 

Szerelern a hivatásomat, tisztelem az elődeimet, ezért is éreztem 
úgy, hogy fontos megírnom az ónodi gyógyszerészek és az ónodi 
gyógyszertár történetét 

Megleőszönöm Sóhalmyné Dr. Nagy Irén gyógyszerésznőnek, 
Csongrádi Vilmosnak, Dr. Boros Klára gyógyszerésznőnek és 
Kovács Gynla gyógyszerésznek hogy a könyv létrejöttéhez 
fotókkal és dokumentumokkal hozzájárultak. 
Külön köszönettel tartozom Tamócziné Dr. Dobos Erzsébetnek és 
Tarnóczi József polgármester Úrnak, hogy tanácsaikkal segítették 
munkámat. 

Dr. Csizmadia László Imre 
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A gyógyítás kezdetei 

A különböző betegségek gyógyításában, az ernberek egészségének 
megőrzésében rnindig is fontos szerepe volt a gyógyszereknek és 
a gyógyszeres terápiának. Kezdetben az ernberek a természetben 
készen található anyagokat használták orvoslásra. Ezek - érthető 
rnódon - főleg növényi, kisebb számban állati- vagy ásványi 
eredetű anyagok voltak. 
Ismerték a gyógyító növények gyógyító hatását, előfordulását, sőt 
termesztését is. 

Az orvoslás és a gyógyszerészet összefonódása a gyógyítás 
kezdeti időszakában természetes volt, szarosan összefonódott. Ezt 
példázza, hogy e két hivatás védőszentjei (Damján és Kozrna) is 
egypetéjű ikrek voltak. Arábiában szűlettek, majd Szíriában 
tanulták az orvostudornányt. Betegeiket ingyen gyógyították, még 
a gyógyszerekért sem fogadtak el pénzt. 

A keleti egyház két nagy szentjéről meglehetősen keveset tudunk. 
Az első hiteles leírat Cirus városának püspökétől maradt fenn, aki 
az V. század közepén úgy emlékezik meg a két keresztény 
orvosról, rnint a hit jeles bajnokairól és csodálatraméltó 
vértanúkról. Mivel hitűk megtagadására nem tudták rávenni őket, 
ezért különféle médokon próbálták megölni rnindkettőjüket, 
sikertelenül. A három próbálkozás után végül karddal oltották ki 
az életüket. Vértanúságuk a Diocletianus-féle üldözés idején, 303-
ban történt. 
Szent Damján (+303) és Szent Kozrna (+303) tisztelete jelen volt 
a magyar királyság korai időszakában is. A Szent Koronán is 
szerepeinek egy-egy zornáncképen. Egymást kiegészítő párról 
van szó: Kozrna magának az orvoslásnak, a gyógyítás 
folyamatának lett a jelképe, és védőszentje, rníg Damján a 
gyógyszerészek é. 

6 

Damján és Kozrna, gyógyító szentek 

Gyógyító egyházi rendek , szerzetesi patikák 

Az egyházi szegénygondozás már Szent István (1000-1038) 
idejében megkezdődött. Ezt a tevékenységet elsősorban 
ispotályokban és a kolostorokban, a betelepített szerzetesrendek 
végezték. A gyógyszerele készítése pedig orvosi irányítás alatt 
történt. 
A gyógyítással foglalkozó orvos-gyógyszerész legtöbbször saját 
maga gyűjtötte, szárította és dolgozta fel a gyógynövényeket és 
még csak fel sem rnerült a gyógyszerele előállításához használatos 
anyagok rendszeres szállításának szűkségessége. 

Ebben az időben a gyógyítást legiukább a Benedek -rendi ek és 
antoniták (a Szent Antal-rend tagjai), majd a johanniták, a 
keresztes barátok, valarnint a lazaristák, azaz a Szent Lázár-rend 
tagjai végezték. 
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A későbbiekben, más betegápoló szerze:esrendek, a ciszterciták, a 
premontreiek, az Ágoston-rendiek, a pálosok, a dornonkosren~1e~, 
a rninoriták, a ferencesek, sőt a szanitárius apácák, a klansszak es 
a katarinisták is végezték ezt az irgalmassági cselekedetnek 
számitó szolgálatot. Az ispotályaikban pedig már gyógyszereket is 
készítettek. 

Egy Petronilla nevű nemes hölgy 1135-ben Jeruzsálernben magyar 
ispotályt rendezett be. II. Géza 1150 körűl pedig egy 
zarándokházat hozott létre, rnelynek gondozását néhány elhívatott 
papra bízta. Ez a jeruzsálemi közösség kapta tulajdonul ~z 
Esztergom rnelletti Szentkirályfalvát, hogy felépítse a Szent Istvan 
királyról "stefaniták"-nak nevezett ispotályos rend hazai 
központját A háromhajós templom a hozzátartozó ispotállyal 
gyorsan elkészűlt. Eredetileg ezt tartották az első johannita, vagy 
keresztes létesítrnénynek, ám egyes történészek ma már úgy látják, 
hogy ez esetben önálló magyar ispotályos rend alapításáról 
lehetett szó. Szerintük a johanniták 1138-ban Székesfehérvárott 
telepedtek le és Mór (Martyrius) esztergomi érsek 1156-ban 
rendházat épített számukra. 

A XII- XIII. száz~d folyamán a szerzetesi patikák voltak a leg -
ősibb - még nem nyilvános - gyógyszertárak, az orvosló fráterek 
pedig az első gyógyszerészek, orvosok. Székesfehérvárott nyílt 
meg az első kórház l 093-ban, majd ezt követte a pozsonyi, a 
daróczi, a csütörtökhelyi, a selrnecbányai, a lőcsei és kolozsvári. E 
kor tudományos adaléka, hogy az 1095. évi pestisjárvány alkalmá
val kezdték el használni a Gentiana cruciata (Szent László füvét) -
a nagy királynak tulajdonítva a pestis elleni hatása felfedezését. 
A johannita ispotályos barátok 1138-ban Székesfehérvárott 
alapítottak kórházat (Hospitalarii ordinis sancti Joannisin Alba 
Regia), Csurgón és Szentén pedig a keresztes barátok 1163-ba?. 
Konstantinápolyon keresztül már 1150-ben hoztak be aloet, 
rnaciszt, rnosuszt, karnillát, ricinust és még több orvosi drogot 
Magyarországra, gyógyítás céljából. 
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Az orvoslást a veszprémi, a kalocsai és az esztergomi papi 
főiskolákon Szent István idejében még csak rnelléktantárgyként 
tanították. A XI. század folyamán azonban már külön orvosi 
osztály is rnűködött az esztergomi akadémián, Párizsi rninta 
alapján. Az 1180-as esztendőt követően pedig az egyeterni rangra 
emelt veszprémi főiskolán már jelentős orvosképzést is folytattak. 
III. Béla király 1181-ben, az orvoslás terén kifejtett érderneiért 
Péter püspököt spalatói érsekké nevezte ki. 
Más forrásokból tudjuk, hogy IV.Béla királyunk egyik háziorvosa 
Bemaidus (Bemold) óbudai apát (kanonok). V.István (1239-1272) 
László nevű fiának orvosa pedig Mutinius (Muthrnerus), aki 1264 
és 1281 között szepesi prépost volt. Egyébként IV. Béla király 
(1206-1270) idejében épült Buda első kórháza is a mai Rác-fürdő 
környékén, húgának, a Wartburg várában élt Árpád-házi Szent 
Erzsébet (1207-1231) tiszteletére. 
Említésre rnéltó lehet egy nagyobb jelentőségű eset is ebből az 
időszakból, arnikor 1273-ban Budán, a halálos lázbetegségben 
fekvő IV.(Kun) László király (1262-1290) betegágyánál öt orvos 
tartott "consiliurnot". Garcianus rnester /Moys nádor háziorvosa/, 
Theodoricus ferences doktor, János rnester /Gutkeled nembeli 
Joákhirn tárnokmester háziorvosa/, Bertalan orvos rnester és 
Gellért rnester. A király gyógyításában végül Gellért doktoré az 
érdem, aki Zágráb-vidéki horvát nemzetiségű orvos volt és 
valószínűleg a Bolognai orvosi egyetemen végzett. Orvosa volt IV. 
Béla királynak, fiának, V. Istvánnak (1239-1272), s végül Knn 
Lászlónak, az nnokának. A gyógyításáért a király Gellért 
doktornak a horvátországi Tornova és Karalicsa nevű birtokot 
adta, 1275.rnárcius 14-én. 
A legenda ugyan "a király felgyógyulását egyedűl Szent Margit 
csudatevő érdernének tulajdonítja, de maga László, ki 
follábadozása után 19-én Esztergomban időzött, majd egész 
augusztus havát Zólyomban vadászaton töltötte, a gyógyulását 
Isten segélye rnellett orvosa, Gellért rnester fáradozásának 
köszöni''. 1

· 
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Az árpádházi királyok uralkodása idején egymást követték a 
kórházalapítások Többek között a nagyváradi kórház, 1165-ben, a 
pannonhalmi kórház, 120 l-ben, a keresztes barátok borsa kórháza 
és a Miskolc-hévízi (tapolcai) kórház megnyitása 1217-ben. 

Árpád-házi Szent Erzsébet 
és a rózsacsoda 

IV. Béla menekülése a tatárok elöl 
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Az orvosi - és gyógyszerészi hivatás szétválása 

Az orvosi és gyógyszerészi hivatás szétválása 1241-ben 
következett be, amikor II. Frigyes szász választófejedelem 
rendeletben különítette el az orvosokat és a gyógyszerészeket 
Ezzel egy időben alakult meg a gyógyszeranyag-beszerzők 
(materialisták, később drogisták) rendje. Ök tekinthetők a mai 
gyógyszer-nagykereskedők őseinek. 

A katolikus karthausi rend, magyarországi "constitutiója" 
(alapvető törvény) szerint 1259. évtől minden kolostorukban 
orvosoknak és gyógyszertáraknak kellett lenni. 
Természetes, hogy ebben az időben élő "apothecariusok" még 
nem tekinthetők a mai értelemben vett gyógyszerészeknek, hanem 
inkább olyan kereskedőknek, akik "nem rőffel mérhető" 
árucikkeket, hanem gyógyszereket árultak. Meg kell jegyeznünk 
azonban, hogy az 1389-ben Mária királynő által alapított és l 410-
ben Luxemburgi Zsigmond által újraalapított óbudai egyetem 
mellé csak 1465-ben állították fel az orvosi fakultást. Ez azonban 
természetesen nem jelenti az orvosi oktatás korábbi teljes hiányát. 
Zsigmond király (1368-1437) uralkodása idején, az egészségügyi 
intézkedések nagymérvü kiszélesedése történt. Kiadták az 1405 és 
1421 között összeállított, magánhasználatra készült Budai 
Jogkönyvet (Buda város jogkönyve, Ofner Stadtrecht), amely 
egyben a középkori Magyarország egyik legfontosabb joggyüj
teménye volt. 
A közel kétszáz éven át vezetett törvénykönyv például a l 02. 
pontjában előírja, hogy "a gyógyszerészek csakis olyasmit 
[ árusítsanak J, ami régtől fogva pa tikába való ... Vasárnap és más 
ünnepeken semmit ne merjenek nyitott boltban árulni mindaddig, 
amíg a vecsernyét el nem harangozták, kivéve gyógyszert a 
betegeknek testi könnyebbülésükre; ezeket kiadhatják nappal és 
éjjel is." Ez a paragrafus tulajdonképpen a magyar gyógyszerészet 
jogrendjének első okirati adata. 2 

A későbbiek során már a városok elöljárói is nyittattak polgári 
nyilvános, valamint egyes helyeken uradalmi gyógyszertárakat 
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Az első nyilvános patika Európában 1140-ben, Nápolyban nyílt 
meg, Magyarországon, (Budán) csak a XV. században. Működé
séről az előzőekben említett, az 1421-ben kiadott "Budai törvény
könyv" a /"Statuta civitatis Budensis"/ 102 §.-a rendelkezett. 

Gyógyftás és gyógyszerészet a Rákócziak korában 

A XVI-XVII. században Magyarország másfél évszázados török 
hódoltsági terűletén a kultúra és a tudomány fejlődése szinte 
megállt. Ezeken a helyeken nem találunk orvosokat, patikákat, 
ispotályokat, kórházakat. 
A XVIII. század első évtizedében az egész országban 4 7 örvos és 
87 céhbeli sebész működött. Az orvosok zöme, a sebészek két -
harmada a felvidéken, a többi pedig leginkább a nyugati városa -
inkban és Erdélyben praktizált. 
Más szerzők a kor művelődési és egészségügyi viszonyainak vizs
gálata alapján állapítják meg, hogy gyógyszertár-hálózat is 
legfeljebb, csak az akkori Felvidéken és Erdélyben lehetett. A 150 
éves török hódoltság alól nem sokkal előbb felszabadult hatalmas 
terűleten viszont minimális volt az ellátottság. A XVIII. század 
elején 19, de legfeljebb 31 patika lehetett az egész országban. 
A legjobban felszereJt gyógyszertárak a szerzetesrendek, első 

sorban a jezsuiták birtokában voltak. A jezsuita patikák 
gazdagsága nemcsak a rend tekintélyes vagyonából eredt, hanem 
távol-keleti és amerikai összeköttetéseik útján hozzájutottak 
egzotikus szerekhez. Sőt, saját botanikus-kertjeikben gyógy
növényeket is termesztettek. Készletükből valószínűleg nem 
hiányozhattak a kor divatjának megfelelő varázs- és egyéb 
csodaszerek sem. 
A lakosság nagy része nemhogy orvoshoz, de még borbély -
sebészhez sem igen jutott el. A gyógyítással akkoriban a "tudós 
asszonyok", a bábák, a kenőasszonyok és a kuruzslók 
foglalkoztak. A "gyógyítók" által végzett gyógykezelési eljárások 
általában megfeleltek a medicina és a sebészet akkori fejlett -
ség ének. 
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Csaknem valamennyi belgyógyászati betegségben alkalmazták a 
vomitoriumokat (hánytatókat), a hashajtásokat és beöntéseket 
valamint az érvágást, köpölyözést. - a szervezetbe kerűlt kóro~ 
anyagokat akarták ily módon eltávolítani. 
Nagyon elterjedt volt a füves gyógymód is. A sokféle levélből 
gyökérből, sóból előállított készítményekegyik-másik hatóanyag~ 
ma IS használatos. Ilyen a china-kéreg, a higany, a bizmut az 
ópium, az ipecacuanha, a bolus, vagy az állati szén. Ma már n~héz 
megmondani, hogy meddig tartott a medicina által hivatalosnak 
elismert gyógyszerelés és hol kezdődtek a népi gyógymódok. 

Mivel a XVI-XVIII. században még kevés orvos praktizált ezért 
a főúri asszonyok is foglalkoztak "orvoslással". Goddos an 
gyűjtötték össze az előző generációk gyógyítással kapcsolatos 
tapasztalatait, amelyek alapján gyógyszereiket készítették. Erre a 
tudományra aztán megtanították a náluk nevelkedő úri kis -
asszonyokat is. Betegség esetén az orvos érkezéséig, vagy annak 
hiányában a házi patikájukból látták el a segítségre szorulókat. 
A hiányos orvosi tudásukat, pedig pótolta a szeretet és a 
betegekkel együtt érző, odaadó gondoskodásuk. 

I. Rákóczi György erdélyi fejedelem és felesége, Lorántffy 
Zsuzsanna a ritkán betegeskedő emberek közé tartoztak. Ha mégis 
megbetegedtek, orvost hívattak, de éltek a házi gyógymód eszkö
zeivel is. Marcy András személyében egy ideig állandó orvosa is 
volt a családnak. 
Lorántffy Zsuzsanna Ónodorr született 1600-ban, de Sárospatakon 
nevelkedett. Szülei korán meghaltak, ezért már 16 évesen férjhez 
ment az ország leggazdagabb nagyurához, I. Rákóczi Györgyhöz. 
A fiatal törékeny lányból, férjének igazi segítőtársaként erős, 
határozott asszony lett. Sárospatak ekkor élte fénykorát. 
A fejedelmi pár korszerűsítette otthonát, a sárospataki várat. 
~ Gombos-kertben termesztett növényekből pedig lekvárokat, 
illatszereket és gyógyszereket készítettek. 
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Egy korabeli feljegyzés szerint a Sárospataki vár kamrájában 
71 üvegben 26 féle gyógyszert számláltak meg, ami szinte egy 
városnak is elegendő orvosságot biztosított. Minden betegségre 
volt saját készítésű gyógyszer: így a fogfájásra fekete gyopár, a 
gennyes sebre körömvirágból készített balzsam, a gyomorfekélyre 
ennek szirmaiból főzött tea. 
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Lorántffy Zsuzsanna 
szobrának avatása Ónodon, 

2000-ben 

A képeken Dávid Ibolya 
Miniszter asszony látható 

A Rákóczi-korban a gyógyszertárakban tubákot, italt, borsot és 
süteményt is árultak. Nem lehet azonban, ezek miatt pálcát törni a 
korabeli gyógyszerészek felett, hiszen akkoriban csak úgynevezett 
"céhen kívüli mesterképzésben" részesültek, s mindössze a 
physikusnál, vagy valamelyik egyetemen kellett vizsgát tenniük. 
Az orvosokkal, sebészekkel, vagy a városi tanáccsal folytatott 
huzavonák ellenére is a gyógyszerész-hivatást megbecsülték, ám a 
kuruzslás rumden fajtáját Rákóczi fejedelem is erélyesen elítélte. 
Annak ellenére, hogy a részükre történő pénzkiutalásról már 
1704-ben intézkedés tőrtént - nem volt állandó sebész s ez , 
folyamatos nehézséget okozott. Ezért a Rákóczi-szabadságharc 
utolsó éveiben a miskolci kórház jelentősége is megnövekedett. 
A legelkeseredettebb harcole ugyanis a Felvidék birtoklásáért 
folytak. 
A bányavárosok elvesztése után Rákóczi ekkor már közvetlenül 
Miskolcra és Ónodra irányítatta a sebesülteket. 
A Fejedelem 171 O. februárjában kelt levelében a következőket írja: 
" ... akármint legyen, valamint azelőtt Károlyí Sándor Úr által 
parancsoltuk, úgy most is Miskolcz- és Ónodra való szállításokat 
kívánjuk. .. ". 

Tanulmányi kirándulás a felsővadászi Rákóczi kastélyban [l] 
!5 



Egy Nógrád megyei nemes, Nagyréti Darvas Ferenc - aki 
vármegyei tisztviselőséget vállalt, alispánnak is választották és a 
kurucok alatt külőnbőző comissariusi (hadbiztosi) tiszteket töltőtt 
be a Duna-Tisza kőzén, illetve Nógrád megyében- a következőket 
jelenti Rákóczinak: ".mi pedig az curatiot kezenségessen illeti: 
abban is nagy hátramaradás vagyon, mert a két borbély, mely a 
városon vagyon, nem sufficiálnak az bekőtésekre, ki is fottanak 
minden orvosságbul, untalan is valamely fizetés iránt instálnak ... ". 
Kéri a fejedelmet, hogy engedélyezze Ónod-Miskolczra való 
ürítésüket, másrészt pénzbeli segítséget is adjon, nehogy a kezelés 
hiányában "a sok és nehéz sebekben elvesszenek. .. ". 

Rákóczi fejedelem hadseregének gyógyszerellátásáról a kövezőket 
írja Takáts László orvos-ezredes és Dr. Takáts Endre levéltáros: 

"A kérdés az, hogy a gyógyszerellátás valarnilyen szervezett 
formája felismerhető-e Rákóczi hadserege életében. A kutatók egy 
része, többé-kevésbé meggyőződve a gyógyszerellátás 
bizonytalanságáról, alapvető ellátási formának tűntette fel a 
csapatok borbélysebészei, vagy kivételesen az orvosok részéről a 
polgári patikákban történt vásárlásokat. Több helyen esik szó arról, 
hogy gyógyszereket Danckából és Krakkóból is hoztak. Magyary
Kossa3 és Thaly Kálmán4 már továbbjutott az ellátási rendszer 
kutatásában: nemcsak a hazai és külfóldi beszerzési forrásokat 
ismertetik, hanem arra is határozottan rámutatnak, hogy a 
gyógyszerbeszerzéserr a hadsereg tábori főorvosa, Lang Jakab 
Ambrus doktor rajta tartotta a kezét. 
A csaknem állandónak mondható gyógyszerhiányra való 
tekintettel, nem valószínű, hogy, a nagyobb katonai raktáraknál 
gyógyszereket is tároltak volna. Egyik-másik ellátó központról ez 
még feltételezhető (Selmec, Kassa, Sümeg, Debrecen), de az 
amúgy is kis készlet szétszóródását jelentette volna, ha a 
különböző hadiutak mentén telepített nagyszámú raktár mind 
rendelkezett volna egészségügyi anyaggal." 

!6 

Tanulmányi kirándulás Sárospatakon 2012-ben (Tamóczi József 
polgármester és Fazekas Erzsébet a helyi honismeret elnöke) [2] 

A gyógyszerészképzés kezdetei 

Az !644-ben kiadott "Lex Sarritaria Ferdinanda" , majd a Mária 
Terézia által 1770-ben kiadott "Generale Normativuru in Re 
Sanitatis" törvénye elválasztotta az orvosi és gyógyszerészi 
tevékenységet. Ettől kezdve a gyógyító orvos által javasolt gyógy
készítményeket a gyógyszerész állította elő a gyógyszertárában. 
A gyógyszertár, köznapi elnevezése patika, régies neve apotéka, 
az elterjedt jelképe Aszklépiosz görög istenség, akinek orvosi 
pálcájára kigyó tekeredik. 
Házánkban a gyógyszerészképzés 1771. szeptember !2-én, Gerald 
van Swieten (1700-1772), Mária Terézia holland származású 
udvari orvosa 5 javaslatára indult el, miután jogerőre emelkedett a 
"Constitutio normatíva rei sanitatis". 
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Ez az egészségügyi rendelet tette kötelezővé a gyógyszerészek 
oktatását a nagyszombati orvostudományi egyetemen. 

A budai Arany sas Patika Múzeurn Aesculapius 

Mária Terézia rendeletgyűjternénye, rniután egyeterni végzett -
séghez kötötte a gyógyszerészi pályát, a gyógyszertárak száma 
1770-től gyorsan emelkedett: 1770-ben 80-ról, 1850-re 242-re, 
köztük az 1846-ban Czirbesz Gyula okleveles gyógyszerész által 
megnyitott ónodi "Szarvas" gyógyszertár is. 
A gyógyszerészeti alaptudományok - a kérnia és a növénytan -
oktatásával Winteri Jakabot (1739-1809) bízták meg. Kedvenc 
tanítványai között volt többek között Kováts Mihály (1762- 1851), 
aki magyar nyelven elsőnek szálaltatta meg egyebek közt a kérniát, 
a botanikát és a toxikológiát. "Én jeget törtem, rnert a legelső 
magyar Chérniát írtam, mégpedig úgy, ahogy ahhoz semmi, csak 
dirib-darab töredék (fragmentum) készületek (rnaterialok) sem 
voltak. 
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Mindent csupán magarnnak kellett legelőször kikeresnem a nyelv 
kebeléből. Egyiptomnak fóldéből, a szolgálat házából hoztam én 
ki a Chémiát a maga Hazájába" "-olvasható az emlékirataiban. 
Élete utolsó éveit (1849-1851) Mezőcsáton töltötte. Sbját -
testvéröccse, Kováts Dániel főorvos és felesége Csáthi Szabó 
Klára síremlékével együtt - 1957 őszén Szecskó Károly verpeléti 
tanár és Técsy Béla rnezőcsáti református lelkész találta meg a 
régi református temetőben6 

Az 1876. évi XIV. törvénycikk, a közegészségügyi törvény- ami 
az akkori Európában a legkorszerűbbnek számított - a gyógy
szertárakat először minősítette állami felügyelet alatt álló köz -
egészségügyi intézményeknek. A gyógyszerészet ügyét a tör -
vénycikk XVI. fejezetének 124.§ .- 138.§-a írja le. 
Egyre több gyógyszertárat alapítottak, !900-ra már 843-ra emel -
kedett a magyarországi gyógyszertárak száma. 

Trianoni-Ma 
l-" 

1920 év, 

lak. 18.221387 fő 2014 g tár 

7 950 158 fő 970 ár 

Az I. világháború után a Kolozsvári Egyetem rövid budapesti 
átmeneti működés után Szegeden nyert elhelyezést. Ekkor Dávid 
Lajosra várt a nagy feladat: rnegszervezni az egyeterni 
gyógyszertárat, biztosítani a klinikák gyógyszerellátását és 
folytatni az egyetemrnel Szegedre települt hallgatók képzését. 
Ebben az időben az un. régi rendszerű képzés volt érvényben: Két 
év gyakorooki idő után a gyógyszerész gyakornokok úgynevezett 
"tirocinális vizsgát" tettek. Ennek birtokában beiratkozhattak az 
egyetemre, ahol a matematikai és természettudományi karon, 
illetve az orvosi karon folyt a képzésük. 
A vizsgák letételét követően a hallgatók oklevelet kaptak. 2 év 
gyakorlati idő után lehetett "approbációs vizsgát" tenni, amely 
gyógyszertár vezetésére jogosított. 
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Újrendszen1 gyógyszerészképzés bevezetése 

Az újrendszerű képzést 1940-ben léptette életbe a 32.900/1940 sz. 
vallás és közoktatási miniszteri rendelet, ami megszüntette a 
gyakorooki időt és az egyetemi képzést 4 évre, azaz nyolc 
szemeszterre emelte. A tanulmányok befejezése után a gyógy -
szerész jelölteknek gyógyszerészi esküt kellett tenniük. 7 

Példaként említem meg Dr. Nyilas Dániel, mezőcsáti gyógy
szerész!, aki oklevelét, külön engedély alapján, még a reg1 
rendszerű képzés szerint kapott meg 1942-ben, a szegedi m. kir. 
Horthy Miklós Tudományegyetemen. Világhírű tanára volt többek 
között: Dr..Jancsó Miklós (gyógyszerismeret), Dr. Dávid István 
(gyógyszerészet), Dr. Kőszegi Dénes ( analitikai vegytan). 

Dr. Nyilas Dániel egyetemi leckekönyve 

20 

Az alkérnia tudománya , Török Lajos gróf 

A nyilvános gyógyszertárak működésével párhuzamosan még 
fennálltak az alkímiával foglalkozó "laboratóriumok" is. 
Az alkímia az elemeket egymássá átalakító nagyon régi eredetű 
tudon{ány, amelynek művelői kezdetben az értéktelenebb 
féme~ből aranyat vagy ezüstöt szerettek volna készíteni. Később 
pedig l egy minden betegségre hatásos gyógyszert előállítani, egy 
"élete/ixírt", ami esetleg meg is fiatalít, netalán életre is kelt. 
Úgy 'vélték, hogy a tudomány eszköze a "bölcsek köve", ami 

valójában nem kő, hanem a "nagy elixír" esetében egy vörös színű 
alkoholos oldat (tinktúra), ami az ólmot, rezet, cinket és vasat 
arannyá alakítja át, míg a "kis elixír" az ezüstkészílés fehér oldata. 
Az "alkímia" kifejezés bár az araboktól ered, de a legelső 
próbálkozások visszanyúlnak az ókori zsidókhoz és az 
egyiptomiakhoz. 
Az egyiptomiak a kémiai kísérletezés tudományát fekete 
művészetnek, "kémi" -nek nevezték. A "kémi" országa egyenlő 
Egyiptommal, a fekete fóld és fekete halál birodalmával, ahol az 
alkimista mágiát , a "szent művészetet" Thot Isten védelme alatt a 
papok művelték. 
A görögöknél Hermész, a rómaiaknál Mercur vette át Thot Isten 
szerepét. Az araboknak az ókori szemléletet az alexandriai 
mágusok közvetítették, úgy , hogy az aikírniából tudományt 
csináltak. Az arabok közölt különösen Geber8 volt jelentős 
alkimista, miközben az élet vizét hajszolta, folfedezte a salétrom
savat. Híres vegyész, alkimista volt még Geber mellett Rházesz9 

, A . 10. es v1cenna 1s. 
Tőlük a skolasztikus bölcselők vették át az alkímia tudományát. 
Többek között Magnus11 sőt maga Aquinói Tamás12

, és Bacon13 

is. Természetesen az orvosok közt is sok volt az alkimista tudós. 
A XIII. században Villanovanus 14 spanyol orvosnak, később 
Paracelsusnak15 számos elem felfedezése köszönhető (pl. cink, 
arzén, antimon). 
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Az alkímia tudományát Magyarországra a külfcildön tanuló diákok 
hozták be, sokan Jahoratóriumot is létrehozva. A külfcildi 
alkimisták szívesen látogattak Magyarországra az "alkímia ígéret 
földjére". Járt itt többek között Paracelsus valamint Thurneysser 
Lénárd (1531-1595) is. 
Alig volt olyan királyi vagy fejedelmi udvar, amelynek ne lett 
volna alkimistája. Jóval a középkor után is még töretlen volt az 
alkímia tekintélye, a XVII. század legnagyobb tudósai - például 
Boyle16 és Newton17 - megbecsülték az alkímiát. Köztudomású, 
hogy a XVIII., sőt még a XIX. században is volt az alkímia 
mesterségét végző személy. 
A szabadkőművesség eszméje az arab hódítások útján a VIII
XIII16. század folyamán terjed el Európában, tagjai vallásos 
keresztények és nagyobbrészt tudós emberek voltak, akík főként 
alkímiával foglalkoztak. 
Az alkimisták történetében gyakran előfordul ez a két szó: 
"hermetikus és adeptus". A tudományokkal kapcsolatosan pedig 
az asztrológia, a kabbala, vagy a mágia. Az "adeptus" 
megkülönböztetést, az alkímia tudományát magasabb fokon 
művelők használhatták Az "adeptusok" közzé tartoztak a 
"rózsakeresztesek" akík szabadkőművesi keretek között 
Magyarország külö~böző városaiban páholyokat alapítottak. Így 
például Eperjesen (Erényes utazó), Miskolcon (Erényes 
világpolgár), Selmecbányán (Erényes emberbarát), Kassán (az 
Égő bokorhoz). Páholyaikba pedig szívesen vettek fel 
gyógyszerészeket is, hiszen ők rendelkeztek a legnagyobb kémiai 
tudással. 

Szabadkőművesség 

A Szabadkőművesség eredetére vonatkozóan több elképzelés is 
született. Az egyik az angliai templomépítő kőművesek 

"szövetsége", a másik a középicori Templomos Lovagrendet tartja 
ősének. A templomos lovagrend egy vallásos és katonai szervezet, 
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amit Hugues de Payens (1070- 1136) és kilenc lovagtársa alapí
tott Jeruzsálemben 1119-ben, pápai áldással. 

A templomosok elsődleges célja a keresztes seregek szentfcildi 
harcaihoz a jeruzsálemi utak biztosítása volt. Az első keresztes 
hadjáratok idején együtt harcolt Jeruzsálem bevételekor Hugues 
de Payens és Henry Sinclair. Hugues de Payens volt a későbbi 
templomos rend megalapítója. Henry Sinclair skót lovag 
leszármazottai pedig évszázadokkal később fontos szerepet 
játszottak a szabadkőműves mozgalom alakulásában. 

Hugues de Payens Jacgues de Molay 

Egy legenda szerint a templomosok kiásták Salamon kírály temp -
lomának romjait és mesés kincsre bukkantak. Ennek bizonyítéka 
soha nem került elő, de az tény, hogy ezek után a templomosok 
meggazdagodtak. 
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Egyes kutatók feltételezései szerint az egyházra nézve viszont 
kínos dokumentumokat találtak Jézusról, amit később zsarolásra 
tudtak felhasználni. A katolikus egyház kiváltságokat adott a 
templomosoknak Mások szerint azonban a templomosok titkos 
küldetéssel is rendelkeztek, rni több, inkább ennek rnegoldásával, 
teljesítésével foglalkoztak behatóbban. A katolikus egyház 
megbízásából át kellett kutatnink az egykori jeruzsálemi Salarnon 
templom romjait, hogy ott megtalálják a "Szent Grált", ami 
valarnilyen szirnbolikus, szakrális tárgy. Az a kehely, amelyben a 
szentírások szerint Jézus Krisztus vérét fogta fel Arimateai József, 
Jézus egyik tanítványa. 
A templomos lovagok 1241. április 12-én részt vettek a tatárok 
elleni küzdelernben is IV. Béla király seregében. Muhiban, a 
csata színhelyén rninden év április hónapjában, a Ternplárius 
alapítvány, a Templomos Lovagrend Magyarországi Praecep
tóriájának civil-szervezete védnökségével megemlékeznek a sok 
magyar áldozatot követelt csata évfordulójáról. 

A második honalapító IV. Béla király mellszobrának avatása 
a Templomos lovagok terén Muhiban 
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A főteret az önkormányzat tagjai, a polgármesternő és a jegyző 
- javaslatomra - Templomos Lovagok terének nevezték el. 
A tér központjában van elhelyezve, a második honalapító IV. Béla 
király bronz rnellszobra. 

Magyarországra Bécsből terjed el a rózsakeresztes-rnozgalorn a 
leülföldön tanuló diákoknak köszönhetően. 
Ónod on Gróf Török József és fia Lajos volt elkötelezettje ennek a 
tudománynak. Az ónodi uradalom birtoklási jogát 1741-ben 
Koller Józsefkapta meg, aki 1746-ban tovább adományozta Török 
Józsefnek. Így az uradalom a szendrői gróf Török család birtokába 
került a XIX. század elejéig18 

' 

Az ónodi kastélyról a következőket írja Derecskei Gyula építész: 

"Az Ónodra látogatók leginkább a várat keresik fel. A község 
kastélya, ha nem is tartozik a kömyék jelentősebb rnűernlékei 
közé, több érdekes és szép részletet rejteget. Az ismertetőkben 
annyit írnak róla, hogy gróf Török Lajos építette a 19.sz. elején. 
Az iskolai célokat szolgáló, duplatetős, saroktomyos és 
dór oszlopokkal rnegtárnasztott, portikuszos épületről az avatatlan 
szernlélő is megállapíthatja, hogy más mint a romantika, vagy a 
klasszicizmus egységes formáit alkalmazó kastélyok. Ez 
valószínűleg annak a következménye, hogy a 19.sz.-ban egy 
régebbi épület megtoldásával alakult ki mai alakja. Ezt a 
feltételezést a kastélybelső is alátámasztja: a földszinti helyiségek 
boltozatai, az emeleti terrnek díszített kétszámyú ajtajai, vasalásai, 
és a még meglévő zárszerkezetei, a helyenként még rneglévő, 
többszörösen átrneszelt sgraffitók, vörösmárvány kandalló-keretek, 
korábbi építési periódusokat feltételeznek Ennek jelei lehetnek a 
külső homlokzati ablakok egyenetlen kiosztása, az épület 
váltakozó szélesség-rnéretei. Az ónodi uradalrnat az 1600-as évek 
elején váltotta meg Rákóczi Zsigmond fejedelem. A Rákócziak 
lakrésze a belső várban volt. A vár véghellyé nyilvánítása után 
királyi katonaság is állomásozott az épületben. 
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Hadi cselekmények során többször felégették, palotája lakhatatlan 
lett. R. György fejedelern felesége, LórántffY Zsuzsanna szervezte, 
irányította a birtokokat, fizette és élelmezte férje hadseregét 
Kiépítette a Rákócziak birtokközpontjait a Hegyalján. 
Végrendeletében 20 OOO forintot rendelt az ónodiépítkezésekre. 
Ismert, hogy a család építőmestere Tályai György 1662-ben 
Ónodon dolgozott. A kastély középső szakaszának szabakiosztása 
megfelel a másutt épített (Tállya, Tolcsva, Tokaj) kétszintes 
Rákóczi kúriáknak. Mindezeken túl 1670-ből maradt meg egy 
"ónodi leltár", rnelynek helyiség felsorolása a várra nem, de a 
kastély közép részére illeszthető. Elképzelhető, hogy a 17 .sz. 
végén épült kúriát a 18.sz. során tovább építették, díszítették A 
Rákóczi Júlia után öröklő Aspremont és Erdődy grófok idején 
ennek feltételei adottak voltak. A 19.sz. elején, a gróf Török által 
végeztetett átépítés során csupán az oszlopos portikusz! toldták az 
épülethez." 

Az ónodi "Török-Merczer" kastély látképe napjainkban 

26 

A református vallású gróf Török Lajos és a a stájerországi, római 
katohkus családból származó Riggendorf Alojsia házasságából 
1780.február 19-én született Sophie nevű lányuk, Kazinczy Ferenc 
felesége. /Két testvére volt József és Mária/. 

Kazinczyné Török Sophie emléktábla avatása 2005-ben 

LorántffY Zsuzsannával együtt ónod nagy szülöttei közzé tartozik. 
Születésének 225. évfordulóján, 2005-ben az Ónod Önkormány
zata és a helyi honismereli egyesület ernléktáblát avatott a 
tiszteletére. 
Török Lajos grófnak lett volna elég oka gyanakodni a titkos tudo -
mán y okra. 
Egyszer apját, Török Józsefet Bécsben egy kuruzsló gyógyította ki 
betegségéből, ám Re h bach -Török gróf meghitt jóbarátja- később 
összefogva a kuruzslóval kifosztotta őt. 
"Az orvos elakadt. Felesége, két eladó leánya elzáratnak 's háza 
banquemutot teszen, ha 3000 aranyat le nem fizet. Tud csinálni 
aranyat, de arra hosszú idő kell, 's ez siető. 
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Vegye meg tőlle az arcanumot. Törők belé esett a' cselbe. Lajos 
fiát járatta éjjel Rehbachhal az Adepthez, mert maga nem merte 
próbálni Mária Therézia miatt, 's a' gazember a' Chymiát nem értő 
fiúval olly mercuriust főzele ki, mellyben fel vala olvasztva az 
arany. 
Lajos azt mondta Józsefilek (az atyjának), hogy már tudja a' 
mesterséget, 's Rehbach a 3000 aranyatt felkaparta, 's soha többé 
a' háznál nem látalá magát. Volt czifra ruha, ló, 's Companiát 
vásár! ott." 

Törők Lajos gróf amikor hazajött Károlyba, hogy aranyat csinál
jon. Poniatowski hercegtől vett egy mázsa ezüstöt a munkájához. 

"Mária Therézia Törőköt nevezte ki pro revindicatione XVI. 
Oppidorum Scepusiensium. József nem tuda jól németül, 's a' 
kedves fiját Lajost Actuariusnak vette maga mellé. Bécsbe kelle 
menni, szóval tenni relatiókat a' Császárnénál, 's Lajos 
megismerkedék gróf Briihl Károllyal. Ez nagyon megszerette 
Lajost, 's propositiót teve néki, ha nem volna-e kedve 
Rózsakeresztes lenni, szent hallgatást parancsolt. 
-De az Atyám csak.tudhatja? 
-Nem! senki nem! az atyád sem. 
- Ú gy nem lészek. 
- Miért? 
-Nekem nincs jobb barátom mint az atyám, 's nem teszek semmit 
a' mit ö nem tud. 
Ez még ajánlotta BrühlnéL 

-Tehát szólj az Atyáddal. 
Ebből a' eve hogy az atya 's fiu eggy órában vétettek fel Bécsben 
a' Szarvas fogadóban, 's eggy Akttal kőmíveseknek is, 
Rózsakereszteseknek is. Kevés nap mulva pompás ... -ba vitettek 
bé. Lajos csudálva látá, hogy Magyar Országon sok már az atyafi. 
A' Draskovics Pesti ... már állott. Lajosnak nem tetszett a' Pesti, 's 
8-a Maji ante 1784 talán 2 vagy 3 eszt. Miskolczon nyitá meg a' 
virtuosos Cosmopolitákét. 
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egyet Kassán. Ö a Rózsakeresztességben társ nélkül 
dolgozott. Magyar Országon nehány Rózsakeresztes Circulus 's 
eggy Directorium vala, 's Stanislaus kir. is a' Magyar Országi alatt 
állott. 
Midőn azután a' M. Országiaktól minden írások vissza vétettek, 
Lajosnál minden meghagyatott19

·" 

Az ernléktábla avatás vendégei: Dr. Nyilas Dániel és felesége 
Dr. Csizmadia László, az Ónodi LorántffY Zsuzsanna Honismeret 

titkárával 

Valóban, a miskolczi páholyt gróf Török Lajos alapította. A 
páholy az Erényes kozmopolitához volt címezve, ami megfelelt a 
rózsakeresztes eszméknek A páholy hamar népszeruvé vált, s az 
ifjú magyar írógeneráció ezen intézmény körül csoportosult. 
Kazinczy Ferenc is ebbe a páholyba vétette fel magát, 
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de ő csak az alsóbb, a szabadkőművesi fokozatokat gyakorolta, 
mert mélyen lenézte apósa "alchimiai" és egyéb titkos 
munkálkodását. 
Apósa többször próbálta megnyerni az ügy számára, ám 
Kazinczy legyőzhetetlen volt és elhárítottaminden próbálkozását. 
Egy verses epistolát is irt egy ilyen alkalommal Török Lajoshoz, 
de nem merte megmutatni, ugyanis félt hogy nagyon megbántja a 
szegény öregembert. A tudás a vers szerint nem a bölcsek 
tudományában van, mert "a'mit kerestél, nyúlj bé méllyébe, 's 
felleled20

••. 

Kazinczy nem vágyódott más kőművességre, mint a három angliai 
grádusra. Neki a kőművesség a legjobb szívű emberek köre, 
melyben az ember a királyt és a legalacsonyabb rendű embert is 
testvérének nézi: 
"Az illyen társaság nékem kedvesebb, mint a' mely aranyat, vagy 

ollyas életet hosszabbító orvosságokat tsinál, hogy a' ki vele él 
l 'tt' 'kk ld' . l 21

" szemern a ara nyomore o ussa esz. ... . 

Török Lajos ónodi kastélyának egyik toronyszobájában gyógy -
szergyárat rendezett be, ahol segédjével, gyógyszereket 
kísérletezett ki és. nagy mennyiségben gyártotta is azokat. 
Készítményei közűl két szert tartott jelentős találmánynak, az 
"antimontinktúrát", valamint a "Russtinktúrát". Állítása szerint 
ezzel tíz éven át a következő betegségeket gyógyította sikerrel: 
rűh, köszvény, sebek, podagra, láz, érelmeszesedés, székrekedés, 
kólika, köhögés és őrűltség, de a kolera ellen is hatásos szerként 
ajánlotta azt. Könyvét Kecskeméten adták ki. 

A grófol azonban az orvossággyártása miatt többen is elítélték. 
Egy borsod megyei fizikus, bizonyos Csorba elsőként támadta 
meg a "grófi kuruzslót". Kazinczy azonban védelmébe vette 
apósát.· 
" Az ipam nem charlatán, sem nem imposztor!" " Theophratus 

Paracelsus Barnbastus homhastjait sohasem olvasta, de olvasta az 
új kémikusokat." "Ó kémiai tapasztalatait a rózsakeresztesek útján 

30 

szerezte s ezeknek nem barátjai a medikusok ex proffesso. 
Gyógyszereivel sokon segített. Így Vay Józsefuén, Biodig 
generálisan és sok száz-száz, akin segített22"· 

Török Lajos Ónod szellemét vitte és építette tovább, aki a 
szabadkőművesség korabeli nemzeti irányzatával átitatott 
szándékkal, új oktatási rendet kivánt megvalósítani. Ehhez 
megírta tájékoztató művét is, és tovább élesztette a Habsburg
háztól való elszakadás gondolatát, az Anglia és Hannover közti 
viszony kidolgozásával példát adva a magyaroknak az osztrák 
császártól való függetlenségre. 
A Habsb~rgok által felállított besúgórendszer azonban jól 
működött. Igy Török Lajos tankerűleli főigazgató neve is rákerűlt 
a megye veszélyes személyek listájára. Kazinczy is szenvedő 
részese lett a kiteljesedő kései abszolutizmus kegyetlen -
kedéseinek. Gróf Török Lajos ellen is vizsgálatot indítottak, de 
sikerűlt a letartóztatást elkerűlnie. A közéleti munkáját befejezve 
visszavonult. Az idejét a gazdaság gondja mellett a "chémia" 
foglalta le. A sok munka és kísérletezés végül sikerrel járt, 
megalkotja "antimoniális" tinkturáját, a Russ tinktúrát, a kolera 
gyógyszerét. Török Lajos halála után is nagy érdeklődés 
előterében állt. 
"Az ipámmal nem holt el a tinktura készítése: azt az ipám az én 
kezeimben is meghagyta tulajdon kezével írva: de azt senki 
egyéb nem készíti, mint magam. Méltóztassék a méltóságos úr ez 
iránt k~ssai kereskedő Rumi József úrnak írni. Nála az mindég 
lesz." Irja Kazinczy 1805. márciusában Majtényi Lászlónak 
érdeklődésére. 

A tinktúra készítésének dokumentumait Garzó Gyula gyomai re
formátus lelkész adja ki a gróf halála után, l 873-ban Kecskemé
ten: 
"N éh. GrófTörök Lajos cholera ellen alkalmazott rusztinktu-rája 
ezen üldözött gyógyszer fényes sikerének okiratai. A szen-vedő 
emberiség érdekében közre bocsátja". 
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Czirbesz Gyula gyógyszerész /1846-1871/ 

Ónodon az első gyógyszertárat Czirbesz Gyula okleveles 
gyógyszerész nyitotta meg 1846-ban. Borsod megyében ezt 
megelőzően csak Miskolcon /"Aranyszarvas 1760, Arany sas 
1760, Kígyól803, Arany oroszlán 1811, Magyar korona 1819/ , 
Mezőcsáton /"Magyar Királyhoz 1831 "/ és Mezőkövesden 
l "Üdvözítő 1831 "/, és Sajószentpéteren "Szerecsen 1800" /"volt 

'l . . rt. 23 ny1 vanos gyogysze ar. 
A gyógyszertár alapításáról, helyéről, helyiségeiről, felszerelt
ségéről, a gyógyszerek minöségéröl, eltartásukról és megren
delésükről egy 1868. december 17-én készült Gyógyszertár 
vizsgálati jegyzőkönyv számol be. 24 

A gyógyszertárak ellenőrzésével kapcsolatban az első, általános 
érvényű rendeletet az"Ordo politiae" -t az osztrák uralkodóház 
1552-ben hozta. Az I. Ferdinánd idejében megfogalmazott 
intézkedés 10. §.-ának utolsó bekezdése a következőket mondja ki: 
" ... elrendeljük és akarjuk, hogy a gyógyszertárakat felsőbb 

hatóságok által arra kirendelt szakképzett személyek mindenütt 
rendszeresen, de . legalább évente egyszer szargalmasan 
felülvizsgálják és megtekintsék; minden reg1, avult és 
hasznavehetetlen anyagokat és specieseket eltávolítsanak, azon 
kivül elrendeljék, hogy a gyógyszertárak jó friss hasznavehető 
anyaggal legyenek ellátva, valamint ,hogy a receptek árát túl 
magasra ne emeljék és senkit a gyógyszerek fizetésével túlságosan 
ne terheljenek meg." 25 

A magyar gyógyszerészet történetében a gyakran emlegetett 
Budai Törvénykönyv csupán egyetlen település elöljáróinak helyi 
rendelete, az "Ordo politiae" az első központi általános 
szabályozás. A szövegből kiderül" hogy hazánkra ez a rendelet 
nem vonatkozott, amíg 1602-ben I. Rudolf meg nem erősítette 
illetve III. Ferdinánd ki nem bővítette , Lex sanitaria Ferdinanda 
néven. 
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Az így megalkotott szabályzat (kiterjesztve hazánk területére is) 
többek között a következőket írta elő: - Gyógyszertárat csak az 
vezethet, aki egy orvos és két gyógyszerészből álló vizsgálók előtt 
a vizsgát sikerrel letette. 
- Vizsgálatra csak az volt bocsátható, aki keresztlevéllel 
bizonyította, hogy római katolikus vallású és a négy inasével 
letöltötte. Más felekezetű gyógyszerészt egészen a XIX. századig 
csak nagyon ritkán alkalmaztak. Sőt, egy 1678-ban kelt császári 
rendelet szigorúan eltiltotta a nem katolikusokat a gyógyszerészi 
tevékenységtől. 

- Aki a vizsgát sikerrel letette, esküt kellett tennie, hogy a 
gyógyszerek kiszolgáltatásában lelkiismeretes lesz, és csakis 
romlatlan anyagokat szolgáltat ki és "magasabb árat a szokottnál 
nem szed". 
- Ártalmas belső szereket és mérgeket orvosi rendelvény nélkül 
senkinek nem ad ki. 
- Érvágást nem rendel és nem is végez. 
- A segédek gyógyszerészi munkájáért felelős. 
- A gyógyszerészeknek kötelességük a templomot látogatni, Szent 
Kozma és Szent Damján, a gyógyítás védszentjeinek ünnepnapját 
pedig különös áhítattal megühii. 

Az Ón odon tartott ellenőrzési jegyzőkönyvben szerepe l hogy 
" a gyógyszer-tár épülte Ónod város központjában, bejárata a 

piactérre nyílik, délnek tájolva". 

A régi patika általam feltételezett épületéről Derecskei Gyula 
építészmérnök a következőket írja: 
"A bolthelyiség szépen formált-, kosáríves, dongaboltozattal való 
lefedése, véleményem szerint 18. századi építésre utal. 
Fontosabb épületeknél-, kastélyoknál alkalmazták, főleg a 
gyúlékony tetőszerkezetek miatt. Tűz esetén az ilyen belső tereket 
könnyebben lehetett megtartani, belőlük az értékesebb 
ingóságokat kimenteni. A "boltvállak" az épület hossztengelyére 
merőlegesek, támasztják kétoldalt a határoló falakat. 
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Ezt - akárcsak Nagycenken a Széchenyi-kastélynál - általában 
egymás melletti szobasorok lefedésénél alkalmazták, a kedvezőbb 
épületszerkezet kialakítása miatt. 

A helység udvari oldalán, az ajtó két oldalán lévő keskeny 
ablakok arra utalnak, hogy azon az oldalon fedett tornác lehetett, 
melynek (íveit?) nyílásait később befalazták Több képen látható, 
hogy más helységeket igényesen kialakitott fagerendákkal és 
deszkákkal fedtek le. 

Padlástér 

Ennek pedig több oka lehetett. Azt az épületrészt ugyanis később 
építették, talán a boltozat sérülését követően, s nem a 
kockázatosabb helyreállítási, hanem az egyszerühben 
kivitelezhető lefedést választották. 
A nagy fesztávú és keresztmetszetű gerendák alapján arra is 
gondolhatunk, hogy annak faanyagát a 19. század során, 
Erdélyből folyón úsztatták le. 
A padlásfeljáró alakítása is érdekes gondolatokat ébreszt. A meg
szokoltnál sokkal szélesebb, aláfalazott-, gerendákból alakított 
lépcsőfokok, valamint a padlásszint alatt a "vállmagasságban" 
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kiképzett "leálló" alapján arra gondolhatunk, hogy annakidején 
oda zsákokba rakva, vállon, nagy mennyiségben szállítottak fel-, 
és le gabonaféléket 

A kosáríves, dongaboltozam helyiség 

A feudális nagybirtok XVII-XVIII. században kialakított 
gazdálkodási rendjének ismeretében, ilyen épület volt a 
"dézsmaház", amelynek egy része a birtok "inspectorának" 
szolgálati lakásul is szolgált. Termény tárolására, vagy szárítására 
utalnak a XIX. századi romantika szellemében épített 
padlásablakok A baloldalon lévő lehetett az eredeti, a jobboldalit 
később, annak mintájára építették ki. A dézsmaház elképzelést 
erősítheti az épület több út keresztezésénél való elhelyezése. 

Műholdas felvételek alapján úgy tűnik, hogy az épülethez tartozó 
telek lényegesen nagyobb volt, valamint egy díszkert is 
tartozhatott hozzá, ami ugyancsak az intézői !akra utal. Valószínű 
az is, hogy előbb dézsmaházként használták, majd az Erdődy 
grófok birtoklása idején - a megváltozott birtokirányításnak 
megfelelően - az épület intézői lakásként szolgált. 
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...--

A szépen boltozott pincefolyosó is az átlagosnál igényesebb 
kialakítására utal. Kiépítése főként az alapok átnedvesedésének 
megelőzését szolgálta, amennyiben megfelelően szellőztették 
V éleményern szerint a tárolásra való használat csak másodiagos 
funkció lehetett. Valószínű, hogy kőből és tégJából építették, 
érdemes lenne megvizsgálni a falazatok anyagát, s össze kellene 
hasonlítani a kastélyépűlet középső-, valamint a szélső bővítmény 
falazatának anyagával. Meglehet, azonosságot találnánk a két 
épűletfal anyag-, valamint a falazási technikája között. Uradalmi 
építkezéseknél ugyanis gyakran találkozunk ilyen "költségtaka -
rékosabb" megoldással. Hasonlóság esetén, az építés idejét is 
jobban behatárolhatnánk A 18. század uradahui építkezéséről ír 
Olajos Csaba." 

Ónod város gyógyszertárának épülete tehát a piacon állt, bejárata 
déli irányba tekintett. Neve a "Szarvashoz", tulajdonosa Czirbesz 
Gyula okleveles gyógyszerész volt, aki oklevelét 1840-ben kapta, 
Pesten. Gyógyszertárát 1846. őszén nyitotta meg. 
Az évente megjelenő "Gyógyszerészek zsebnaptára" szerint 
1942.év szerepe1 a gyógyszertár megnyitásának dátumaként 
Ennek azonban ellentmond az 1868-ban tartott helyszíni 
gyógyszertári ellenőrzés jegyzőkönyve, amelyben a nyitás dátuma, 
amint azt már az előzőekben is leírtam 1846. 
A vizsgálat idején már volt segédje, Komáromi Kálmán okleveles 
gyógyszerész személyében, akí oklevelét szintén a pesti 
egyetemen szerezte 1859-ben. A jegyzőkönyv szerint a 
gyógyszertár helységei az előírásoknak tökéletesen megfeleltek. 
A gyógyszerkiadó helyiség tágas és világos. 
A vizsgálat, azt is megfogalmazta, hogy a gyógyszerek 
kiszolgáltatását tanúsító jegyzőkönyvet pontosan vezették 

A gyógyszertár többi helysége is megfelelt a jogszabályban 
leírtaknak a vinnye tágas, núnden ide tartotó eszközzel, a lepár -
Jáshoz szűkséges készülékkel, üsttel, lombikokkal, görebekkel jól 
felszerel t 
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A padlás 
és a boltíves pince 

"A polcokon, szekrényekben tárolt gyógyszeres edények felíra
tozottak és azokat betűrendben helyezték el. A mérgek szükséges 
mennyiségben találtattak, külön zárt szekrényben tartva az előírá
soknak megfelelő edényekben elhelyezve". 
A szerkamra, a száraz, szellős füves pad és a pince a célnak meg
felelő. Az ellenőrzés a gyógyszertár szakmai működését megfele
lőnek találta. 
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Betartották az akkor hatályos Pharmacopoea Austriaca gyógy -
szerkönyv elöírásait, továbbá az árszabály könyv és a hitelkönyv 
is rendbe találtatott. 
A vényeket is szabályszerűen, árjegyezve, betűsor szerint rendben 
tartották. 
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A négyoldalas gyógyszertár vizsgálati jegyzőkönyv másolata 
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Desztilláló berendezés és öntött vas patendnia l O literes mozsárral 

A XV. században még az orvosok és a gyógyszertárak is csak 
kézírással másolt receptes könyveket használtak, egyes német 
városokban elő is írták nekik, hogy melyiket. 
A könyvnyomtatás első évtizedeiben már felvirágzott a recept
gyűjtemények kiadása, s kűlönféle gyógyszeres könyvek jelentek 
meg. Ezek is gazdagították és előkészítették a XVI. század 
közepén megjelenő hivatalos gyógyszerkönyveket 
A városok gyógyszerkönyveit a XVII-XVIII. századtól az egyes 
államok gyógyszerkönyvei váltották fel. 
A nemzeti gyógyszerkönyvek sorát az osztrák birodalomban a 
"Pharmacopoea Austriaco Provincialis" kiadása nyitotta meg 
1774-ben, amelynek használatát 1779-től Magyarországon is 
kötelezővé tették. 1812-től ' Pharmacopoea Austriaca' volt a 
hivatalos gyógyszerkönyv. 
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Hazánkban az osztrák gyógyszerkönyvek hivatalos használatának 
sorát a Iciegyezést követően 1872-ben megjelentetett és kötelezővé 
tett a "Pharmacopoea Hungarica" váltotta fel. Ez az első magyar 
gyógyszerkőnyv.27 

A gyógyszeranyagokat, a gyógyszerész a Kochmeister Kereske
dőháztól vásároita meg. Az innen beszerzett, valamint a helyben 
készült cikkekről pontos kimutatás vezettele. 
A kőzépkorban a gyógyszertárak lehetőleg magulc gyűjtötték és 
dolgozták fel a gyógyításhoz szükséges alapanyagokat 
Az összetett gyógyszereket pedig a patika laboratóriumában 
maguk állították elő. A kereskedőktől csak a ritkán előforduló, 
különleges anyagokat hozattak, elsősorban olasz (firenzei és 
velencei) kereskedők közvetítéséveL 
A mohácsi vész (1526.) után megszünt a kapcsolat az olasz 
kereskedőkkel, helyülcet a bécsi "materialisták" vették át. 
Az 1600-as évektől már kialakulóban a vegyészeti-ipar, s vele 
együtt fejlődött a közvetítőhálózat is, amely ellátta alapanya
gokkal a patikákat. 

Fa edények a XIX. századból 
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Réz vízfúrdő edény 

Hamarosan megjelentek a gyógyszerbiztonságra vonatkozó 
követelmények: az 1644-ben életbe lépett Lex Sanitaris 
Ferdinaoda (III. Ferdinánd törvénye) már rendelkezett egyes 
gyógyszeranyagok minőségéről. Előírta, hogy csak a jó minőségű, 
bécsi vagy velencei gyógyszeralapanyagokat szabad forgalmazni. 
Ugyanez a törvény arról is intézkedett, hogy gyógyszereket 
közvetlenül a betegeknek csak gyógyszertárak adhattak ki, a 
kereskedők nem. 
A külföldi, majd a hazai gyógyszergyárak termékeit engedély 
alapján szállították a patikáknak. 
A XIX. században a gyógyszergyárak fejlődésével egyre több 
gyógyszer kerűlt forgalomba, ami magával hozta a közvetítő 
tevékenység fejlődését is. Kochmeister Frigyes 1842-ben 
alapította cégét, amely eredetileg fűszerrel és gyarmatáruval 
foglalkozott. 1877 -tol folytatott gyógyáru-nagykereskedelmi 
tevékenységet a Thallmayer és Seitz-céggel, mely eredetileg 
gyógynövény-szaküzletnek indult. 
Kochmeister Frigyes, báró (Sopron, 1816. nov. 22. -Bp., 1907. 

szept. 11.): nagykereskedő. Tanulmányait a bécsi műegyetemen 
végezte, majd Budapesten, 1842-ben drogista- és terményüzletel 
nyitott. Megszervezte a gyarmatáru-kereskedelmet Részt vett a 
~esti Lloyd Társulat, a Budapesti Áru- és Értéktőzsde és a Magyar 
Altalános Hitelbank megalakításában és vezetésében. 
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Több mint két évtizedig a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 
elnöke. F ö rendiházi tag. 
A Török József tulajdonában lévő "Szentlélek" gyógyszertár már 
1860 körül számos leülföldi gyár termékeivel folytatott 
nagykereskedelmi tevékenységet, majd 1932-töl kezdve mint 
Török-Labor Gyógyáru-nagykereskedés és Vegyészeti Gyár 
működött, és gyógyszergyártással is foglalkozott. 
Megjelentek a gyári gyógyszer-különlegességek, és a gyógyszer
gyárak is megpróbálkoztak a patileálc közvetlen ellátásával. 
A két világháború között már sok kisebb és nagyobb gyágyárú
nagykereskedés működött. Ezek közül néhány: Kochmeister 
Frigyes utódaié, Marosszélei Gyula, Mihály Ottó Rex Rt., Szerémi 
József ,Thallmayer és Seitz Török-Labor Vitachemia. 
A nagykereskedők létrehozták érdekvédelmi szervezetüket is, a 
Magyar Gyógyszerárú Nagykereskedők Országos Egyesületét, 
mely szervezet 1924-ben jelentős összeggel támogatta az 
Országos Gyógyszerész Testület székházának megvásárlását. 

Állvány-és sav üvegek, cseppentős-és csattos üveg, ón mérőedény, 
daráló és kézimérlegele 
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Az ellenőrzés során bevizsgáltak 22 gyógyszerkészítményt, 
amelyek a legjobb minősítést kapták. A vizsgálat délután 1 órakor 
fejeződött be, a jegyzőkönyvet felolvasták és aláírták a 
vizsgálatban részt vevő személyek: 

Szőllősy Gyula Ónod város jegyzője 
Dr.Bódogh Albert Tekintetes Borsod megyei Főorvos 
Miskolczy József járási orvos, Ónod 
Czirbesz Gyula gyógyszerész 

Miskolczi József, járási orvos 1814-ben született. Budapesten 
szerzett sebészi diplomát és licentiát 1842-ben. Azt ma már nehéz 
lenne megállapítani, hogy Miskolczi részt vett-e a második 
kétéves tanfolyamon. 
Az egységes orvosképzés bevezetéséig /1872/ a kétféle képzés, az 
orvostudori és a sebészmesteri Európa-szerte elkülönült egymástól. 
A Monarchiában a sebészmester képzés kétéves volt. 1804-től kö
telezően előírták a himlőoltásból /varióla vakcináció/ vizsgázás! is. 
A sebészmester képzősök 1813-ban sebészete!, gyógyszertan!, 
dietétileát és kötözéstant tanultak Miskolczi József szakmai 
munkájáról nincsenek feljegyzések. Borsod megye tiszti főorvos 
járványbejelentő könyvében 1880. május.30 és 1884. január 30-i 
keltezéssel találkozhatunk nevével. Az utóbbi bejegyzés azért is 
érdekes, mert ez azt igazolja, hogy életének szinte utolsó napjáig 
dolgozott. Az ónodi r.k. halotti, bejegyzés szerint, a 71 éves 
seborvos 1884.december 28-án halt meg "vízkórban"28 

Az ónodi gyógyszertár vizsgálatának évében ( 1868) Borsod 
megyében I O gyógyszertárat jegyeztek fel t, 148 067 lakosra és 
262 helységre, nevezetesen 

Mezőkövesd: Fridély János "Megváltó" 
Mezőcsát: Kéler István "Magyar király" 
Sajószentpéter: 11800, Szerecsen/Thuránszky István 

"Szerecsen" 
Szendrő: /1836/Jeszenszky Ferenc "Gondviselés" 
Ónod: Czirbesz Gyula "Szarvas" 
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Miskolc: Szabó Gyula 
Csáthy Szabó István "Magyar Korona" 
Máyer Rezső "Arany Korona" 
Balogh István 
Medveczky Ferenc 

Alsó-Vámos: magán gyógyszertár) 
kezelője a vasgyár orvosa Szlepka János 

, L . 29 
Mezőkeresztes: /1868/ Magyar korona/ Pragay aJ OS 

Az ónodi gyógyszertár történetével kapcsolatban egy másik fontos 
doknmentum is található a megyei levéltárban: 

Telantetes Nemes Borsod Vármegye árjegyzékére a következő 
;;ógyszerek szolgáltattak ki az Ónodi gyógyszertárból szegény 
sorsú adófizetőknek, az ide mellékelt 64 darab eredell orvos! 
rendeZvények szerint folyó és október utolsó napjáig. " 
A jelentés tartalmazza a gyógyszer kiadás pontos dátumát, a 

beteg nevét "s2,;gény" jelzővel és lakhelyének megjelölésével 
(pl. Ónodi szegény Szabó István), a gyógyszer árát ezüstpénzben 
' ' d b ' t 30 es a veny ara szamo . 
Az első gyógyszer kiadása 1846. november 4-én történt, a 
jelentést 1847.októb~r 30-án zárták le. A dátumból arra lehet 
következtetni, hogy a gyógyszertár megnyitása 1846. november 
elején történt. Az ingyenes gyógyszer kiadása a megye 
szolgálatában álló pandúroknak is járt. A gyógyszerész aláírásával 
hitelesített elszámolási jegyzéket a megyei főorvos hagyta jóvá. 

A XIX. század közepétől a hatályos gyógyszerkönyv mellett 
hivatalos volt szabványvény gyűjtemény is, a Norma Pauperum, 
amelynek későbbi kiadásai mind nagyobb jelentőségre tettek szert. 
Mint a neve is mutatja, eleinte csak a szegény sorsú betegek 
gyógyszerellátásának egységesítését, szabványosítását szolgálta. 
A későbbi időkben az egyre nagyobb számban megjelenő 

betegsegélyező intézetek, szintén a Norma Pauperum különböző 
kiadásait fogadták el magukra nézve hivatalos vényelőirat

gyűjteménynek. 
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A szegény-sorsú betegek gyógyszerekkel való ellátását szolgáló 
vényminta gyűjtemények már a XVII. század -ban is jelentek meg. 
Ilyen volt az 1660-ban Bécsben napvilágot látott Apotheca 
pauperum, majd az 1783-ban Bécsben és Prágában kiadott 
Dispensatorium Pauperum. Ezeket azonban rendeletileg nem 
tették kötelezővé, csupán ajánlották használatukat, mivel ezekben 
olcsón, könnyen beszerezhető gyógyszerele előírásai találhatók. 
A szegénysorsú betegek gyógyszerekkel való ellátásához 
alkalmazták, ugyanúgy, mint a Magyarországon is használt 
Pharmacpoea Castrensis-ek (katonai, tábori gyógyszerkönyvek) 
végén található vénymintákat. 31 

A szegény sorsú adófizetőknek, az Ónodi gyógyszertárból 
kiszolgáltatott gyógyszerele jegyzéke 
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Czirbesz Gyula gyógyszerész aktívan ugyan nem vett részt a 
szabadságharcban, mivel fehnentést kapott, de az 1848. május 23-
án a hadi Iciadásole finanszírozására szervezett gyűjtésben a neve 
a befizetöle között van Csontos József plébános, Feleete Károly ref. , ' 

lelleész - aki a megyei közgyűlésben képviseli Orrod városát -
Szánta i Lajos orvos, tanítók és mások mellett 32 

Ónod város vezetősége az épületele biztosítására is gondolt. 
A Tiszamellélci Költsönös tűzkár-térítő Társulatnál már lehetett a 
polgárolcnalc, vagyonaikat biztositani. A borsod megyében 
felállított öt ügynökség egyike ónodorr működött - a M!slcolc! 
járás számára- Czirbesz Gyula gyógyszertárában. A pé.n~tá.rkö~yvi 
bejegyzések alapj án, minden bizonnyal ennél a bJztosJtonal katott 
szerződést Ónod városa is 1949. január 16-án. 
A "Vegyes leöltségekre tett kiadások" főtételében olvasható 
A Bíró házas ingó javai biztosítására befizetett 6 v ft. 52" . 

" 

Edények és eszközök ónodi"Szarvas" gyógyszertárból 
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Valkó László /1871-1905/ 

Valkó László (evangélikus református) gyógyszerész Nádudvaron 
született 1843-ban. Apja Valkó János nádudvari gyógyszerész, 
anyja Fazekas Eulalia, felesége Macsina Teréz 
Az ónodi "Szarvas" gyógyszertárat 1871-ben bírói árverésen vette 
meg. 
Az !845-ben alapított budapasli református gimnáziumban tanult, 
majd a Budapesti Egyetemen gyógyszerészi olelevelet szerzett. 
Gyógyszerészi munkásságáról és családjáról sajnos keveset 
tudunk. 
Szívbillentyű elégtelenségben halt meg Ónodon, 1905. november 
2-án, este 9 órakor, 62 éves korában. Halálát az ónodi református 
egyház halotti anyakönyvébe is bejegyezték. 
A bejegyzés szerint Sólyom Lajos lelkész és Máthé Gyula 
református kántortanító temették el az ónodi református 
temetőben. 

Valkó László gyógyszertári bélyegzője 
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Óváry Zoltán Elek /1906-1946/ 

Valkó László gyógyszerész halála után Óváry Zoltán lett az ónodi 
gyógyszertár következő vezetője, aki ezt megelőzően bérlőként a 
romániai Teregován, Krassó-Szörény megyében, Fonyó Andor 
"Megváltó" gyógyszertárában dolgozott. 33 

Az elhunyt gyógyszerész özvegye, Valkó Lászlóné szül. Macsina 
Teréz ónodi lakos a tulajdon jogot több éven keresztül meg -
tartotta. Az ingatlan eladására csak 1920. július 23-án került sor. 
A vevő Óváry Zoltánné szül. Varga Józsa ónodi lakos. aki az 
ingatlanokért l 00.000 koronát fizetett. 
Az adásvételi szerződés 3. pontja úgy rendelkezik, hogy a" vevő 
fél a megvett ingatlanságokat tulajdonául telekkönyveltetheti, 
azonban csak az eladó halála esetén veheti használatba". 
A 4. pont szerint "az eladó megengedi, hogy a megvett 
ingatlanságokon levő épületeket vevő a mai naptól tatarozhassa". 
A telekkönyvi hatóság /5789/1930.tk/ az 1920.évi július 23 
napján és 1930 március hó 25 napján, Ónodon kelt adásvételi 
szerződés és községi bizonyítvány alapján elrendeli, hogy a 
megvásárolt ingatlanokra a tulajdonjogot, a vételár feltüntetésével 
Óváry Zoltánné szül. Varga Józsa ónodi lakos javára jegyez
tessék be. 34 

Valkó Lászlóné szül. Macsina Teréz 1931. május 17-én délután 
l órakor végelgyengülésben hunyt el, 83 évesen. 
Óváry Zoltán Elek gyógyszerész, 1865. június. ll - én született 
Tiszakeszin. Apja, Óváry Miklós gazdálkodó, anyja: Butykay 
Erzsébet. Felesége, Vargha Józsa, testvére: Óváry Dezső szintén 
gyógyszerész volt, többek között Mezőcsáton is dolgozott 1916 
körül. 
Óváry látása a 30-as évek végére annyira megromlott, hogy az 
előljáróság kötelezte egy gyógyszerész foglalkoztatására. Ö 
Laufer Imre gyógyszerészt bízta meg a gyógyszertár vezetésével, 
aki előtte Wolf Emő óradnai /Beszterce-N aszó /"Aesculap" nevíí. 
gyógyszertárában dolgozott. 

48 

f 
l 

l 
Az ónodi gyógyszerészek közötti rokoni kapcsolat 

Valkó János 
Fazekas Bulalia 

Valkó László 
Macsina Teréz 

Óváry Zoltán Elek 

VargaJózsa 
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Macsina János 
Blaskovics Teréz 

Varga József 
Macsina Rozália 

Óváry Miklós 
Butykay Erzsébet 

Óváry Zoltán Elek 



A Borsod rnegyei magyar királyi tiszti főorvos az 1938. 
szepternber 5-én kelt 650/1938 sz. főorvosi leirata az ónodi 
gyógyszertárba történő gondnok kirendelése tárgyában: 
" Értesítern, hogy felettes hatóságaim rnegkivánják, hogy 
gyógyszerész úr gyógyszertárába okleveles approbált gondnok 
bízassék meg a gyógyszertár felelős vezetésével. 
Mivel az alispán úr nem szokta kivánatosnak tartani, hogy ő 
rendeljen ki gondnokot a tulajdonos megkérdezése nélkül, 
felhívom a gyógyszerész urat, hogy 8 napon belül terjesszen be a 
kijelölendő gondnokkal közösen aláírt kérvényt, amelyben a 
gyógyszertárat gondnokkal kívánja vezetni. 
A gondnok megbízatása legalább l évig szól. 
Arnennyiben a kérvény 8 napon belül nem érkezik be alispán 
úrhoz, alispán úrnak előterjesztést fogok tenni, hogy ő hivatalból 
rendeljen ki gondnokot. 

k l '" ' . k ll fi l l l . " 35 A kérvényne e orras szenni e e szere ve enme . 

Gyógyszertári portál része az !900-as évek elején 
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Óváry Zoltán a tiszti főorvos leiratának eleget téve az 1938. 
október 2-án a következőket írja Borsod vármegye tekintetes tiszti 
főorvosi hivatalának, nagyságos Dr. Spiri Endre rn.kir. tiszti 
főorvos úrnak: 
"Alulírott tisztelettel bejelentern, hogy gyógyszertárarn felelős 
vezetését Laufer Imre okleveles gyógyszerésznek adtarn át, akinek 
diplornáját rnellékelern. 
Helyettesítésern egyelőre 6 hét időtartanrra szól. Mély tisztelettel 
kérern ezen bejelentésern szíves tudomásul vételét, azzal hogy 
arnennyiben fent nevezett úr a követelményeknek meg fog felelni, 
ezen hat hét alatt úgy megállapodást fogok vele létesíteni az irány
ban, hogy egészségállapotomra való tekintettel egy évre, a rninisz
tériunrnak bejeleníve hivatalos gondnoknak allcalrnazorn." 36 

A tiszti főorvos az 181.630/1938 sz. leiratában 1938. október !7-
én hivat~lból jelenti a magyar kir. Belügyminiszternek, hogy az 
"ónodi Ováry Zoltán tulajdonát képező "Szarvas" gyógyszertárat 
folyó évi október 2-tól kezdődőleg hat hétig Laufer Imre 
záradékolt diplomás okleveles gyógyszerész kezeli, rnivel Óváry 
Zoltán családi ügyei rniatt a gyógyszertárat ezen ideig kezelni 
nem tudja. 37 

240.723/1938 
A belügyminiszter 1938.novernber 19-én írt levele Borsod
Gömör- Kishont vármegyék alispánjának : 
"Felterjesztése - az idevárt iratok egy idejű rnegküldése rnellett -
értesítern alispán urat, hogy ha valamely gyógyszertár felelős 
vezetője magát e rninőségben feljogosított gyógyszerész által 
helyettesíteli és a helyettesítés időtartama egyhuzamban 6 hétnél 
tovább nem terjed, ezt hozzárn jelenteni nem szükséges. 
A helyettesítés bejelentése ilyenkor a 152.627/1934.B.M. rendelet 
2.§-ában megjelölt rnódon történik. Amennyiben azonban a 
helyettesítés a 6 heti időtartarnol rneghaladná, úgy a gyógyszertár 
kezeltetése, fent hivatkozott rendelet 7. §- ának 2. bekezdésében 
foglaltak értelmében csak a 141.000/1926. N.M.M. körren
deletében meghatározott jóváhagyásom után folytatható." 38 
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Óvá1y Zoltán, Óváry Zoltánné, Laufer Imre és a technika 

A gyógyszertár vezetője Óváry Zoltán és Laufer Imre 
gyógyszerész 1939. november 10-én közös kérelemmel fordultak 
a megyei alispánhoz, a felelős vezető alkalmazásának ügyében. A 
folyamodván szerint, mivel a tulajdonos gyógyszerész egészségi 
állapotában nem várható javulás, a gyógyszertár önálló és így a 
felelősségteljes vezetésére képtelen ezért, 1942. november 15-ig 
kérik az engedély kiadását. 39 

A belügyminiszter a felterjesztésre 1940. április 4-én az engedélyt 
megadja, de a 181.630/1939 sz. leiratában kéri a borsod megyei 
alispánt, hogy utasítsa Laufer Imrét a 7720/1939 M.E. rendelet 
64§. alapján kiállított "Tanúsítvány" kiállítására, mely alapján 
igazolja, hogy nem esik a 1939.IV.t.c. tiltó rendelkezései alá. 40 

Laufer Imre válasza az alispán utasítására: 
"Tisztelettel bejelentem, hogy vallásomat illetően református 
vagyok, de a 7720/1939 M.E. számú rendelet 64.§-alapján 

52 

__"..--
! 

kiállítandó tanúsítvány beszerezni nem tudom, amennyiben az 
1939:IV.t.c. 1.§-a alapján zsidónak tekintendő személy vagyok" 41 

A fenti tárgyban és a kiadott rendelettel kapcsolatban, 
1943.február ll-én az alispán 290.06661942. sz beadványában a 
belügyminiszterhez fordul. 
"Tisztel~ttel jelentem, hogy a m. kir. Tisztifőorvos jelentése 

szerint Ováry Zoltán 77 éves gyógyszerész a gyógyszertár 
vezetésére jelenleg alkalmatlan és így felelős vezető 
alkalmazására feltétlenül szükség van. 
Tekintve, hogy gyógyszerészekben jelenleg nagy hiány van és 
~ás alkalmas keresztény gyógyszerészt nem lehet kapni, 
tisztelettel kérem Nagyméltóságodat, hogy Laufer Imre okleveles 
gyógyszerésznek az ónodi "Szarvas" című gyógyszertárba felelős 
vezetőként való alkalmazását engedélyezni méltóztassék". 42 

A fenti tárgyban 1944. július 21-én, az alispán a következőket 
válaszolja a miniszteri főtanácsosnak: 
"az ónodi ;,Szarvas " gyógyszertár jelenlegi vezetője maga a 

tulajdonos, Ováry Zoltán, aki 80 éves, teljesen elesett, öreg ember, 
a gyógyszertár vezetésére alkahnatlan. 45 

Aminiszteri főtanácsos 1944. augusztus 8-án írt, a 250.072/1944. 
sz. utasítása szerint, ha nem sikerül megfelelő gyógyszerészt tal -
álni, akkor az alispán, honvédehni munkaszolgálatos gyógysze -
rész Icirendelését kell kérnie. 
Az ónodi "Szarvas" gyógyszertárfelelős vezetésének ügye csak a 
IL világháború befejeződését követően, 1946. február 25-éu 
rendeződött meguyugtatóan, Dr. Nagy Ervin gyógyszerész 
személyéveL 
Laufer Imre nem rendelkezett gyógyszertári tulajdonjoggal, ám 
mivel a gyógyszertár kezelésével bízták meg, ezért súlyosan 
érintette az 1939.május 5-én hozott második zsidótörvény 
megjelenése és többszöri módosítása "a zsidók közéleti és 
gazdasági térfoglalásának korlátozásáról. .. " 
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A törvényjavaslatot a rn. kir. rniniszterelnök és a rn. kir. 
igazságügy rniniszter 1938. évi decernber hó 23-án nyújtotta be. 
A törvénycikk kifejezetten nem határozta meg, hogy ki tekintendő 
zsidónak" szükséges volt - az 1938 : XV. törvénycikk vég -
rehajtása során szerzett tapasztalatokra tekintettel is - hogy a 
törvény világosan meghatározza azt, kit kell rendelkezéseinek 
alkalmazása szempontjából zsidónak tekinteni. 

A törvény gyógyszerészekre vonatkozó része: 
12. § .... gyógyszertári jogot a törvény hatálybalépésétől szánútott 
három év eltelte után kezdődő öt év alatt meg kell vonni. 
Az első bekezdés alapján visszavont gyógyszertári jognak újból 
engedélyezése esetében az új engedélyes köteles a korábbi 
engedélyesnek, illetőleg örökösének kívánságára a gyógyszertár 
berendezését és anyagkészletét az Országos Közegészségügyi 
Tanács megfelelő szaktanácsa által a tényleges viszonyok 
figyelembevételével megállapított becsértékén átvenni, ezenfelül a 
gyógyszertári jogosítvány ellenértékét is megfizetni. A 
gyógyszertári jogosítvány ellenértékéül azoknak az összegeknek 
egy évre eső átlagát kell tekinteni, amelyek az elvonás évét 
megelőző öt évben a vagyonadó kivetésének alapjául szolgáltak. 
A becsértéknek és a gyógyszertári jogosítványért járó 
ellenértéknek megfizetésére a határidőt, továbbá a fizetés 
rnódozatait a belügynúniszter állapítja meg. Reálgyógyszertári 
jogot zsidó élők közötti jogügylet alapján egyáltalában nem, 
végintézkedés alapján vagy törvényes örökösödés jogcírnén pedig 
csak abban az esetben szerezhet, ha az örökhagyónak egyenes 
ágon rokona vagy házastársa. 

Óváry felesége, született Varga Józsa 70 éves korában, 1944. 
szepternber 27-én éjjel ll órakor végelgyengülésben hunyt el. 46 

Az özvegy gyógyszerész Ónodon, 1946.június 8-án házasságot 
kötött Stuffle Katalinna!, Fehér Béla Károly és Dr.Nagy Ervin 
tanuk jelenlétében. 47 
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Kreskóné Dezsőné, sz. Stuffle Katalin, háztartásbeli, 1887. 
március 5-én született Nagykikindán, Stuffle Jakab és Grill 
Katalin szülőktől és 1962.06.01-ben halt meg. 

Képek az 1940:es év ekből/ gyógyszertár bejárati része, pihenés a 
kertben, Ováry Zoltánné és Laufer Imre gyógyszerész 
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Óváry Zoltán a házasságot követően 1947.március 10 napján 
örökbe fogadta Kreskó Katalint /aki 1919.október 25-án, Ónodon 
született/, amit az igazságügyi miniszter az 1947.J.795.szám alatt 
kelt rendeletében kormányhatóságilag megerősített. 
" A gyermeket Ováry Zoltán Elek örökbe fogadta. V ezeték neve 
ezentúl: Óváry. 1947.J.795.I.M.sz." 48 

Óváry Zoltán 1947.július hó 4. napján végrendelet hátrahagyása 
nélkül hunyt el. 
Ónod betegeit 1906-tól, több mint 40 éven át szolgálta. 

Gyógyszertári edények 
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Dr. Nagy Ervin /1946-1958/ 
ónodi érdemes gyógyszerész 

Kassán, 1912. október 10-én született. Édesapja Fuchs János 
postatisztviselő, édesanyja Wachter Irén, háztartásbeli. Hárma~ 
voltak testvérek, ő volt a legidősebb. Édesapja és öccse 1919-ben 
egyetlen hét leforgása alatt halt meg az akkor tizedelŐ 
spanyolnátha járványban. Ettől kezdve édesanyja igen nehéz 
körülményele között egyedül nevelte két gyermekét, őt és Adrien 
húgát. 
1923-ban édesanyja férjhez ment Dr. Nagy Sándor miskolci 
orvoshoz, aki a két gyermeket 1931-ben örökbe fogadta, és saját 
gyermekeiként nevelte őket. Nevelőapjától tanulta meg a 
rendszeretetet, tudásvágyat és emberszeretetet. Elemi iskoláit 
Kassán és Bártfán végezte, szlovák és cseh nyelven. A 
közé~iskol~t a miskolci református Lévai Gimnáziumban végezte, 
Itt ls erettseg1zett, s egy év katonai szaigálat után, felvételt nyert a 
budapesti Pázmány Péter Tudomány Egyetem Gyógyszerészi 
karára. 
Az akkori képzés szerint kétéves gyalcomoki idejét Miskolcon az 
Isteni gondviselés gyógyszertárban töltötte le, Dr. Mészáros 
Zoltán gyógyszerész irányítása mellet. Tényleges egyetemi éveit 
1934-ben kezdte Budapesten, 1936-ban kapta meg diplomáját, 
kiváló eredménnyel. Egyetemi évei alatt édesanyja meghalt. Így 
bármennyire is szerelett volna doktorálni, szűkös anyagi helyzete 
ezt nem tette lehetövé. Szekszárdon, majd később Miskolcon 
dolgozott. Az egyetemen, 1939-ben aprobációs vizsgát tett, !941-
ben "summa cum laude" eredménnyel gyógyszerész doktorrá 
avatták. 
1941-45 között a Honvédelmi Egészségügyi Anyagszertárban 

dolgozott gyógyszerészleént 1943-ban megnősült, feleségül vette 
Csernus Lukács Lajos budapesti gyógyszertár tulajdonos Margit 
nevű leányát. 
1944-ben megszületett János nevű fiuk. 1945 febrnáljában hadi
fogságba került Focsánba, ami 1945 októberéig tartott. 
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A hadifogolytáborban vezető gyógyszerészként dolgozott, igen 
nehéz körülményele lcözött. A tábor gyógyszer-ellátása 
meglehetősen hiányos volt, például a chinafa lcérgéből készített 
főzetet, hogy azzal csőlclcentse a társai lázát. Gyógyszerhez 
sokszor csak cserebere útján jutott, így tudta a foglyole életét 
megmenteni. 

Kirándulás a tuzséri vámál 
Dr. Kedvessy György társaságában 

Dr.Nagy Ervin főhadnagy 

Sok viszontagság után 1945 októberében Miskolcon az Arany
szarvas gyógyszertárban kapott állást, ahonnan Dr. Taleács Jenő 
ónodi orvos elhívta falujába dolgozni. 49 

Az ónodi gyógyszertárba történő allcalmazását 1946. február 25-
én jelentették be a Tekintetes Borsod vármegye Tisztifőorvosá -
nak: 
"Alulírott Óváry Zoltán okl. gyógyszerész az ónodi "Szarvas" 
gyógyszertár tulajdonosa bejelentem, hogy Dr. Nagy Ervin okl. 
gyógyszerész!, mint munkatársat f. év március hó l-től gyógyszer 
-táramban allcalmazom. 
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Adatai: 
Születési hely Kassa, 1912 év okt. 10., rom.kat. vallású 
Oklevél kellte: Budapest, Pázmány Péter tudomány egyetem 

1936. június, aprebált 1939 június havában. 
Egyben bejelentem, hogy a gyógyszertár részére a szülcséges 
gyógyszereket beszereztem." 50 

Dr.Nagy Ervin 
és családja 

Dr. Nagy Ervin 
motorkerékpáron 
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A gyógyszertár gyógyszereiről és berendezési tárgyairól 1946. 
február 24-én leltárt is készítettek. 
Az ónodi gyógyszertárat Dr. Nagy Ervin okleveles gyógyszerész 
1947. június 15-től bérelte Óváry Zoltán gyógyszerésztőL 
A felek kőzőtt megkötött haszonbérleti szerződés többek kőzőtt a 
következőket tartalmazta: 
"Óváry Zoltán ezennel bérbe adja, Dr. Nagy Ervin viszont bérbe 
veszi az Ónod községben fennálló, bérbeadó tulajdonát képező 
Szarvas c. gyógyszertárnak teljes felszerelését és berendezéséét, 
gyógyszeranyag készletét és eszkőzeit1946.év március hóban 
felvett leltár szerint. A bérlet 1947. június 15-én kezdődik és 
három évi időtartamm szál. A bérlet időtartamára a bérlő a 
tényleges bruttó bevételénekl2%-át tartozik megfizetni, mint 
gyógyszertár haszonbérletet A bérlő a bért havonként tartozik egy 
összegben fizetni minden hó 5. napjáig. Amennyiben a bérlő 
fizetési kötelezettségének felszólításra sem tenne eleget, úgy a 
bérlet azonnal megszűnik. A bérlő köteles fizetnia gyógyszertár 
után esedékes forgalmi, kereseti és jövedelmi adókat, továbbá a 
bérbeadó jövedelmi és kereseti adóját, mely a bérleti összeg után 
esedékes. 
A bérlő kötelezi magát, hogy Óváry Zoltán és felesége részére 
esetleg szűkséges gyógyszereket díjtalanul rendelkezésre bocsájt, 
továbbá Óváry Zoltánné részére havonta három db 200 El 
ősszesen 600 El Insulin! díjtalanul kiad. 
A bérbeadó esetleges elhalálozása a jelen szerződés érvényességét 
nem érinti, örököseire nézve kötelező hatállyal tovább folyik 
annyival is ínkább, mivel Óváry Zoltán Dr.Nagy Ervinnel a 
gyógyszertár átadásában öreg korára való tekintettel megegyezett, 
csak a pénz értékének állandósulásától teszi fűggővé a 
gyógyszertár átírásának kérvényezését. 
Az esetben, ha a bérleti idő lejárta előtt a bérbeadó a 
gyógyszertárat eladni akarná, a bérlőnek ezennel elővételi jogot 
biztosít azonos feltételek mellett. A bérlő köteles az írásbeli 
felkínálástál számított harmínc napon belül nyilatkozni a 
gyógyszertár megvételét illetően. 
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Amennyiben a bérlő elővételi jogával nem él és a bérbeadó a 
bérlet lejárta előtt gyógyszertárát egy harmadik személynek 
eladná és a bérlőnek a bérletből kí kellene mennie a bérleti idő 
lejárta előtt, úgy az első félévben félévi bérösszeg, azután a 
hátralevő hónapoknak megfelelő bérösszeg, illeti meg a bérlőt a 
gyógyszertár átadása napján egy összegben. A bérlet megszünése 
napján a gyógyszertárban a fentebb említett leltárilag átadot! 
gyógyszereken kívül előtalálható gyógyszer stb. a bérlőt illeti meg. 
Amennyiben a bérlő saját hibáján kívül a bérletet megszünteti, 
köteles helyettesről gondoskodni. 
Jelen szerződés az 1946.év június hó 13-án kötött szerződés 
folytatása." 
A szerződés a két fél kőzőtt 1947.április 10-én íródott két tanú 
jelenlétében és érvényes l 950június 15-ig. 51 

A miskolci járási főjegyző leírala az ónodi "Szarvas" c. gyógy -
szertár ügyében, Dr Nagy Ervin gyógyszerész részére: 
"Az Alispán Úr 15.4731ai.-1947.sz. rendeletét miheztartás végett 
megküldöm. Értesítem Főjegyző Úrat, hogy a Népjóléti Miniszter 
Úr 170.794/1947.VI3.sz.rendeletével özv. Óváry Zoltánné ónodi 
lakos ónodi "Szarvas" c. gyógyszertár özvegyi haszonélvezeti 
jogát elismerte. 
Felhívom Főjegyző Urat, hogy utasítsa Óváry Zoltánné! és 
Dr.Nagy Ervin gyógyszerész!, hogy a gyógyszertár felelős 
vezetésének engedélyezését hivatalomon keresztül a Népjóléti 
Miniszter Úrtól közős kérelemben kérjék. A kérelemhez csatolni 
kell a felelős vezetőnek a 141.00011926.N.N.M.sz.r.4.pontjában 
előírt okmányokat, továbbá igazolóbizottsági határozatát. ··52 

Az ónodi "Szarvas" gyógyszertár államositása 

1950. július 28-án reggel az ország mintegy 1200 magán -
gyógyszertárában egyszerre és egy időben· megjelent hatósági 
emberek bejelentették, hogy az 1950. évi 25 sz. törvényerejű ren -
delet értelmében a gyógyszertárat azonnali hatállyal államosíiják. 
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A háromtagú bizottságok átadták a népjóléti államtitkár által aláírt 
értesítést az állami kezelésbe vételről és azonnal elkezdték az ún. 
"vagyonmegállapító leltárt", amely a gyógyszerkészlet és a kész -
pénz mellett kiterjedt a követelések és tartozások szárnbavételére, 
a berendezésre és felszerelésre, beleértve az autókat, kerékpárokat, 
valamint sok esetben a személyes tulajdonú tárgyakat is. 

A bizottságok átadtak egy másik értesítést is, amely a gyógy -
szertártulajdonos gyógyszerész további sorsáról rendelkezett, s 
amelyből a címzett értesült arról, hogy ezek után hol és melyik 
gyógyszertárban dolgozhat állami alkalmazottként, 
gyógyszertárvezető vagy beosztott státuszban. 

Népjóléti Minisztérium megbízó levele az államosítás végrehajtásáról 53 
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Jegyzőkönyv 

Az ónodi "Szarvas" gyógyszertár állami kezelésbe vétetett 
l 9 50 .július hó 28-án délután Yz 4 órakor. 

A gyógyszertár volt tulajdonosa, Özv. Óváry Zoltánné ónodi lalcos 
ekkor 65 éves. A gyógyszertár alkalmazottai: a gyógysze1iár 
felelős vezetője Dr. Nagy Ervin gyógyszerész, segédei: Mártha 
Ildikó technika és Kertész Jolánlea laboráns. 
A gyógyszertár tulajdonosa büntetőjogi felelősége tudatában 
kijelenti, hogy sem a lakásban, sem más helyen, sem pénzt, sem 
gyógyszert nem tart saját szükségletén kívül. 
A leltározáson részt vett még Farkas László leltározás-vezető, 
Laczai Eszter adminisztrátor, Bawanlcievicz Mária, aki az egyleli 
vényele számlázását végezte el. A leltározás vezetésével, mint 
szalcembert, a gyógyszertár felelős vezetőjét bízták meg. 

A leltározás! a bizottság a következő sorrendben azonnal 
munlcához látott: 

l. Az officina berendezése, felszerelése és az ott található 
gyógyszerek. 

2. Kamara matefiálisz berendezése és az ott előtalált 
gyógyszerek. 

3. Laboratórium berendezése, felszerelése, az ott előtalált 
eszközökkel 

4. Mosogató helység az ott előtalált edényekkel. 
5. Pince az ott tartott szérumokkal és gyógyszerekkeL 

A leltározás időtartama. Július 28-án délután Yz 4 órakor 
kezdődött és július 31-én 20 órakor fejeződött be. 
A jegyzőkönyv szerint leltározás minden fennalcadás nélkül zajlott 
le, s eközben biztosították a gyógyszerkiadás zavartalanságát. 
A gyógyszertár berendezése: 
Világos színűre festett puhafa állványzat 80%-os állapotban, a 
hozzátartozó berendezés a gyógyszertár forgalmánalc megfelel, 
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szintén 80%-os állapotban. A mérlegek és a hozzá való súlyok 
hitelesek, jó állapotban találtattak. 
Értéke: 
A gyógyszertár berendezése, ennek becsértéke kb. 10-12 000.-Ft, 
a benne előtalált gyógyszerele értéke 6-8 OOO forint.. 

Készpénzkészlet 
281,60 Ft., bankkövetelése mncsen, postatakarék pénztári 
követelése nincsen. 

k Kintlevosége : 
Magán egyéneknél /mellékelve pontos címük/ 57,40 Ft 
Egyleteknél 147,50 Ft 
O.B.A. Borsod-AbaújZemplén 121,10 Ft 
Posta B.B.I. 46,20 Ft 
O.B.A Borsod-Abaúj Zemplén 84,67 Ft 

Összesen: 456,87 Ft 

... . Az adatokat a gyogyszertár hitel ny!lvántartást naplojaboltrtak ki. 

A leltározás alkalmával előtalált összes egyJeti vényt leszámláz -
l kn k . 'k !'bb. k . l'k tuk, melye e erte e azaa ta szennt osz 1 meg: 

O .T.I. Miskolc 5 456,77 Ft 
O.T.I Diósgyőr Vasgyár 2 063,30 Ft 
M.Á.V. 470,30 Ft 

Összesen: 7 990,37 Ft 

Hitelnyílvántartási napló szer. 456,87 Ft 
Mindössze 8 447,24 Ft 
- a gyógyszertár kintlevősége, azaz Nyolcezernégyszáz -
negyvenhét Ft 24/100 
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s 'j t . k zeme!Yze 1 tartozasa : 
Dr.Nagy Ervin fizetése júl. !5-júl. 31-ig 555.- Ft 
Kertész Jolán laboráns fizetése júl. 15-júl. 31-ig 200.- Ft 
Mártha Ildikó, mivel szabadságon volt, kivette fizetését. 

Összesen személyzeti illetmény tartozás: 
azaz Hétszázötvenöt Ft 

Villanyszámla előreláthatólag 
Adótartozás 
O.T.I.jámlék 
Illetmény adó 

Összesen tartozás 
" - azaz Otezer-hatszázkilencvenktlenc Ft 

755.- Ft 

100.- Ft 
4 OOO.- Ft 

467.- Ft 
377.- Ft 

5 699.- Ft 

A gyógyszertárnak 1947.augusztusától a 4800.140 sz. Royal 
biztosító társulatnál szavatassági és 12.101.770 sz. alatt Royal 
biztosító társaságnál tüzbiztosítása van. Melynek további sorsáról 
kérünk intézkedni. 
Mellékelve 2 db biztosítási kötvény. 
A gyógyszertárhelységéért járó bérösszeg: 
A háztulajdon joga Kreskó örökösök, gyógyszertár helységéért, 
amely áll l db officina helységéért, l db laboratórium helységéért, 
egy db gyógyszertári mosogató helységéért, egy pince, egy 
fáskamra. Havi bérösszeg 150.- Ft. 

A gyógyszertár részére zárolt kábító rendelést a miskolci 
"Gyógyárú N.V. leszállította, az államosítás időpontjában a 
csomag még nem volt kiváltva, ezért a bizottság /államosítás! 
végző/ úgy döntöttek, hogy a csomagot, ezért fontos és erős 

hatású gyógyszerről van szó ki kell váltani. 
Csomag kiváltása júl. 29-én megtörtént, 330.70 Ft-összegben. 
Kivállásra a fedezetet a gyógyszertár 25-i és 29-i bevétele 
sz o lgáltatta. 
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Az államosítás idejekor az államosítás! intéző bizottság a 
gyógyszertár részére 100.-Ft váltópénzt hagyott bent /azaz 
Egyszáz Ft/. 

Megbízás a gyógyszertár további vezetésére és alkalmazottainak 
további alkalmaztatására. 
Az államosítás! intéző bizottság 1950.júl. 30-án reggel Dr.Nagy 
Ervin gyógyszerészt a gyógyszertár ideiglenes vezetésével bízta 
meg, a népjóléti miniszter1950. júl.28-án kelt rendelet értelmében. 

A gyógyszertár további alkalmazásában állnak: 
Mártha Ildikó technika és 
Kertész Jolán laboráns 

Összesen három személy 

Mellékelve három db önéletrajz és három db személyi adatlap 

A gyógyszertár forgalma, a pénztári napló alapján átlagosan havi 
ll OOO.- Ft, mely azonban a téli erősebb hónapokban 15 OOO.- Ft
ot is elérte. Forgalonmak 60%-a egyleti. 
A gyógyszertár felelős vezetője bevallása szerint a forgaimat meg 
lehetne növelni, ha nagyobb forgótőke illetve nagyobb különle
gességű raktár állana rendelkezésre. 
A leszámiázott egyleti vényeket, melyekre gyógyszert az államo -
sított gyógyszertár az államosítás időpontjáig adta ki, mai napon 
illetékes betegség biztosító intézetek részére postára adtuk. 
Melléklet: 
Kimutatás a gyógyszertár államosításnál, annak alkalmával itt 
lévő személyekről. 

Egy db zárójelentés. 

A leltár lezárva !950. júl. 31-én 20 órakor. 

66 

"Al~lírottak büntetőjogi felelőségünk tudatában kijelentjük, hogy 
az onodi "Szarvas" című gyógyszertárban 1950.júl.28-tól 31-ig 
készült leltár a valóságnak 100%-ig megfele1." 54 

Részlet az eredeti dokumentumból55 

A gyógyszertár és berendezéseinek államosítása után néhány 
hónappal az elhunyt gyógyszerész örököseinek tulajdonában lévő 
ingatlanok következtek. 
Pénzintézeti Központ l950.július 31-én kiadott felhívása az 
államosított gyógyszertárakhoz: 

" Felhívjuk figyeimét a közforgalmú gyógyszertárak állami 
tulajdonba vételéről szóló 1950. évi 25.Tvr./Magyar Közlöny 127. 
szám/2.§.-ának /2./ bekezdésére, amely szerint : " a közforgalmú 
gyógyszertár engedélyezése a gyógyszertár céljára rendelt azokról 
a vagyontárgyakról, amelyek a gyógyszertár telephelyén kívül 
vannak, köteles a jelen törvényerejű rendelet hatálybalépésétől 
számított 8 nap alatt a Pénzintézeti Központhoz bejelentés! tenni. 
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Fentiekre való tekintettel felhívj uk, hogy abban az esetben, ha t. 
címnek az államosított gyógyszertár telephelyén kívül a 
gyógyszertár céljára rendelt vagyontárgyai vannak, azokról 
bejelentését legkésőbb f. évi augusztus hó 5.-ig bezárólag 
intézetünkhöz /Budapest, VI., Sztálin út 12./ juttassa el, , annál is 
inkább, mert az említett törvényerejű rendelet 2.§.-ának /3/ 
bekezdése értelmében az az engedélyes, aki bejelentési 
kötelezettségének a megszabott határidő alatt nem tesz eleget, 
kártalanításra nem tarthat igényt." 56 

A következő tartalmú értesítést a Gyógyszertár Vállalat Borsod
Abaúj-Zemplén megyei Központ igazgatója l950.december 15-én 
kűldte ki a Kreskó örökösöknek 

"A Népköztársaság Elnöki Tanácsának a közforg.almú 
gyógyszertárak állami tulajdonba vételéről szóló 1950.évt 25. 
számú törvényerejű rendeletnek 3.-§-a/2/ bekezdés , valamint a 
felhívott Tvr. végrehajtása tárgyában kiadott 3.170-
lll950.N.M.számú rendelet 2-3. §-ai értelmében állami 
tulajdonba kerűlt az Ónod on lévő ingatlana is, amint-amennyiben 
erről eddig értesülést nem szerzett volna-a rend kedvéért és 
minden esetleges fél~eértés kikűszöbölése érdekében ezúton is 
közlűnk." 57 

Az államosítás! sikertörténetként könyvelték el, amely, ,jelentős 
mértékben járult hozzá a dolgozók gyógyszerellátásának 
javításához, a gyógyszerészet fejlődéséhez és a szacialista 
egészségügy kialakításához". 
Évtizedekig nem volt ildomos nyilvánosan beszélni az államosítás 
jogtalanságáról és a túlkapásokról, a rendeletben rögzített 
kártalanítás elmaradásáról és a személyes tragédiákróL Az 
államosítás! nem sokkal megelőzően a gyógyszerészet szakmai 
érdekvédelmi szervezeteit betiltották Az államosítási 
dokumentumoknak a levéltárak is csupán a töredékét őrzik, s a 
gyógyszertári központok egy részénél sokáig fellelhető iratokat 
később megsemmisítették. 
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A gyógyszerészi hivatás független a politikától, a hivatás 
gyakorlásának a feltételei azonban a politika által nagymértékben 
meghatározottak. Az államosítás nehéz helyzetbe hozta a 
gyógyszerészeket A vagyonuktól megfosztott, szakmai 
függetlenségüket elvesztett, emberi méltóságukban megalázott 
gyógyszerészek ugyanakkor képesek voltak arra, hogy rövid időn 
belül a sorsuk irányítását a saját kezükbe vegyék. Ha már a 
politikailag determinált döntéseket megakadályozni nem lehetett, 
legalább a negatív következményeit megpróbálták enyhíteni. 
A politikai szempontok alapján kiválasztott laikus vállalati 
vezetök mellé először szakemberek kerűltek, majd a nem 
gyógyszerész vezetőket mindenhol gyógyszerészek váltották fel. 
Másfél évvel az államosítás után megszervezték a szakfelügyeleti 
rendszert, továbbá az ötvenes évek "szűk levegője" és a szakmai 
szervezetek betiltása ellenére, olyan továbbképzési rendszert 
alakítottak ki, amely az ismeretek naprakésszé tételén túl a 
gyógyszerészek közösségépítését is megcélozta. Deák Ferenc 
híressé vált mondásához tartották magukat, aki szerint:"Amit erő 
és hatalom elvesz, azt idő és szerencse ismét visszahozhatja, de 
amiről a nemzet, félve a szenvedésektől, ömnaga lemond, annak 
visszaszerzése mindig nehéz és mindig kétséges". 58 

Muukáját hivatásnak tekintette, állandó figyelemmel kísérte a 
hazai és a kűlfóldi szaklapokat, könyveket. Az Ónodon töltött 
évek alatt jól felszereJt gyógyszertárat hozott létre. A gyógy
szerkiadás- és gyógyszerkészítési muuka mellett, sok egyedi 
magisztrális receptet is kidolgozott az orvosokkal együttműködve. 

Hamarosan Ónod község és a környező falvak, sőt az egész 
megye ismert, és elismert gyógyszerésze lett. 

Ódaadó munkájáért 1956 júliusában az egészségügyi miniszter 
érdemes gyógyszerész kitüntetésben részesítette. 
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Két felvétel az államosított gyógyszertárak vezetőinek Miskolcon 
rendezett munka értekezletéről (1950) 
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Gyermekei továbbtanulása miatt !958-ban elvállalta Mislcolcon a 
Gyógyszertári Központ vezető-szakfelügyelői állását, majd !965-
től a Tüdőkórház és Gondozók főgyógyszerésze lett. Úttörő 
munkát végzett az infúziós oldatole készítésében, ezzel is 
megkönnyítette a korház gyógyszerellátását és a betegek 
gyógyulását. 

Dolgos hétköznapok 

Évekig a Béke gyógyszertárban (MÁV patika) dolgozott 
másodállásban, ahol sok ónodi beteg kereste fel, kérte a 
megszakott kenőcsét, fájdalomcsillapító porát vagy lcúpját. 
Felesége önfeláldozó munkája és támogatása tette lehetövé, hogy 
egész életét munkájának és hivatásának szentelhette. 
Hatvanhét éves korában, 1979-ben ment nyugdíjba, ám ezt 
követően még 12 éven át volt a Miskolc-Hámori gyógyszertár 
vezetője, napi 4 órában. 
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Itt készítette híres teakeverékeit, gyógyuövényes kenöcseit és 
tinktúráit. Életének utolsó éveiben gyógyszerész lánya (Irén) 
mellett dolgozott az emlékére elnevezett "Ervin" Miskolc
Martintelepi gyógyszertárban valamint annak a kistokaji fiók
gyógyszertárban. 1994. december 20-án otthonában hunyt el. 
Halálával nagy veszteség érte a gyógyszerész társadalmat. 59 

Boros Klára /1958-1960/ 

Szülővárosában, Egerben járt középiskolába., 1957-ben szerzett 
gyógyszerészi olelevelet a Budapesti Orvostudományi Egyetem 
Gyógyszerésztudományi Karán. Államvizsgásként egy hónapot 
töltött Ónod on a Dr. N agy Ervin által vezetett gyógyszertárban. 
Gyógyszerészként a miskolci "Kígyó" gyógyszertárban dolgozott, 
onnan gyakran járt helyettesíteni Ónodba. Dr. Nagy Ervin 
gyógyszerész vezető-szakfelügyelőnek történt kinevezése után, 
1958. szeptember l-től, miniszteri engedéllyel Boros Klára lett az 
ónodi gyógyszertár vezetője. Ebben az időben két asszisztens 
dolgozott a gyógyszertárban, az egyik a gyógyszerész úr felesége 
volt, a másik a nyugalmazott ónodi postamester leánya, 
Bawank:ievicz Mária. . 
A vezetett gyógyszertár középforgalmúnak számított, ahol az 
összforgalomhoz viszonyítva a helyben készített (magisztrális) 
gyógyszerforgalom aránya 50-60%-os arányt képviselt. A 
gyógyszertárban a környék orvosainak és a betegek 
megelégedettségére igényes munkát végeztek. A frissdiplomás 
gyógyszerésznő az Ónodon töltött két év alatt nagyon jól érezte 
magát. A gyógyszertári szolgálati lakásban lakott együtt a Nagy 
családdal. 1960. július elsejévellemondott a gyógyszertárvezetői 
állásról, beköltözött Miskolcra, ahol sikerült lakáshoz jutnia. 
Először a megyei Gyógyszertári Központ Gyógyszer-gazdálkodási 
Osztályán szakelőadó (1960-1965), majd a rniskolci a "Béke" 
gyógyszertár vezetőjel965. október 15 -től, a privatizáció után 
(1997)- személyi jogú vezetője volt. 2014. június 23-án Egerben 
hunyt el 79 évesen. 
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Boros Klára gyógyszerésznő és Nagy Irén (Dr.Nagy Ervin lánya) 

Katócs Géza /1960-1961/ 

Rövid időre, a végleges gyógyszerész kinevezéséig vállalt 
helyettesítést az ónodi betegek gyógyszerrel történő ellátása 
érdekében. Naponta Miskolcról járt ki. Elmondása szerint, jól 
érezte magát Ónodon, kirándulásnak tekintette az utazást és az itt 
végzett munkát. Mivel felesége is gyógyszerészként dolgozott egy 
miskolci gyógyszertárban ezért itt nem akart véglegesen 
gyógyszerészi munkát vállalni. 
A kiváló szakember, éveken át volt a Gyógyszertári Központ 
gyógyszer-gazdálkodási osztályának vezetője, nyugdíjba menetele 
után részt vett a patika privatizációjában. Feleségével - aki 
gyógyszertárvezetői munkája mellett több évtizeden keresztül 
részt vállalt az asszisztensek oktatásában (kérniát tanított) -
Miskolcon gyógyszertárat nyitottak "Tizeshon véd" néven. Közel 
tízévi szaigálat után azonban a, kornkra való tekintettel a 
gyógyszertárnkat eladták 
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Kovács Gyula /1961-1986/ 

A gyógyszerész és kiváló gyógyszertár-vezető Kovács Gyula 
Magyarbánhegyesen született 1918 áprilisában. Édesapja 
kovácsmester és gazdálkodó volt. A család négy gyermeke közül 
három egyetemet végzett. Gyula a Szegedi Orvostndományi 
Egyetemen szerzett gyógyszerész diplomát 1943-ban. Budapesten 
a Teleki Patikában gyakornokoskodott. Összesen 45 évet 
dolgozott gyógyszerrészként, ebből hét évig volt vállalati 
főgyógyszerész Szolnokon. 
1961-től 1986. augusztns 31 volt az ónodi gyógyszertár 
felelősvezetője, a közösség megbecsült gyógyszerésze. Rövid idő 
alatt bizalmukba fogadták és megszerették a szakmailag jól 
felkészült, barátságos, a betegekkel együtt érző embert. 
Több éven át dolgozott együtt Ónod körzeti orvosai val, Dr. Birtha 
Zoltán főorvossal és Dr. Udvary Sándor körzetiorvossaL 

A gyógyszertár épülete az 50-es években 
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A szülői házból hozta magával az egyszerű vidéki emberek 
megbecsülését és azon túl az állatok szeretetét, maga is tartott 
haszonállato kat. 
Sőt, még méhészkedett is. Az ónodi vásárt számára az állatvásár 
jelentette. 

A 19/50 sz. gyógyszertár épülete 

A gyógyszertár dolgozói 

Kovács Gyula igazolványképe 
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Közéleti tevékenységet is szívesen vállalt. 1986-ban ment 
nyugdíjba. Feleségével együtt Mislcolcon élt, de nagyon hiányzott 
neki a vidélc nyugalma az ónodi emberele rokonszenve és 
megbecsülése. Nagy öröm volt számára, hogy az egyile unokája 
illetve annak felesége is gyógyszerész lett. 2004. március ll-én, 
életének 85. évében, Miskolcon hunyt el. 

Dr. Csizmadia László Imre (1986-1996) 

Az ónodi gyógyszertár vezetésével 1986.szeptember l-jén bíztak 
meg. Az itteni patileában eltöltött tíz esztendő nagyon sok munlcát 
és ugyanannyi örömet is jelentett a számomra. Amit csak a 
szakmámban lehetett, igyekeztem elérni Ónodnak és a betegeknek. 
Az orvosole által rendelt gyógyszerelcet hiánytalanul beszerezni, a 
betegele számára kiadni látszólag egyszerű. Ugyanalelcor 
kezdeményeztem egy új, modern gyógyszertár megépítését, ami 
Gyarmati Sándorné és Dr. Dohos Erzsébet, valamint Ónod 
lakóinak lcözös akaratával és szorgahnával meg is valósult, -
ezúton is lcöszönöm ezt. Az ónodi gyógyszertár vezetése mellett 
közéleti tevékenységet is vállaltam önkormányzati képviselőlcént, 
s elősegítettem a II. világháborús emlékmű létrehozását. 

A gyógyszertár alapozása a község összefogásával l 989-ben [l] 
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A gyógyszertár privatizációban nem vettem részt. Egyrészt a 
magas vételár (az új gyógyszertár magas belcerülési költsége) , 
másrészt a forgalom csölclcenése miatt, amit a Sajóládon 
időközben megnyitott jogelőd nélküli gyógyszertár és 
Sajópetriben az orvos által működtetett kézi gyógyszertár okozott. 
Az állatgyógyászat is Icikerűlt a gyógyszertárból, valamint 
engedélyezték a kötszerek és gyógyászati segédeszközök 
gyógyszertáron kívüli forgalmazását. 
És végezetül abban sem bízhattam, hogy a megalkotott 
gyógyszertári rendelet változatlanul megmarad éveken keresztül. 

A gyógyszertár alapozása a község összefogásával 1989-ben [2] 

A magyarorszag1 gyógyszerellátás a századforduláig az 
egészségügy élvonalába tartozott, azaz megfelelő törvények 
szabályozták, jól szervezetten működött, fóként a 
gyógyszerészeknek köszönhetően. A rendszerváltás után a 
háziorvosi ellátás magánosítása után 1geny jelentkezett 
magángyógyszertárak alapítására is (ezek voltak az első, jogelőd 
nélküli, magán gyógyszertárak), majd ezt követte a megyei 
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gyógyszertári központok kötelékében működő gyógyszertárak 
pályázat útján történő magán kézbe adása. 
A magyarországi gyógyszerellátás privatizálása az 1980-as évek 
végén kezdődött és 1997-közepéig nagyrészt be is fejeződött. 

Ennek során felszámolták a gyógyszertári központokat, másfél 
ezer állami gyógyszertárat magánosították és több mint félezer 
újat alapítottak, az utóbbiak az un. jogelőd nélkűli gyógyszer
tárak. 

Az 1989- 90 közölt épült új gyógyszertár 

Az LIV. gyógyszertári törvény 1994-ben alapjában véve nyugat
európai színvonalon garantálta a magángyógyszerészek 
tevékenységét. A gyógyszerészek nagy többsége örömmel fogadta 
a gyógyszertárak privatizációját. "Erre vártunk, ezt akartuk!".
mondták a gyógyszerészek, akik közül sokan nem voltak 
megfelelően felkészítve erre a változásra , nem rendelkeztek kellő 
tőkével és privatizációs tapasztalattal. Ez okozhatta néhány helyen 
azt a nem kívánatos jelenséget, hogy a pénzes "strómanok" 
beépülhettek a magánosításba, néhány megtévesztett kollégánk 
közremüködésével. 
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Zsebszerződésekkel így a belfóldi és kűlfóldi tőke beépült a 
rendszerbe, kialakítva ezzel a merkantil-szemléletet, vagyis azt, 
hogy "a patika aranybánya, ahol a haszon az elsődleges". 
Közben tőkeerős befektetők és politikusok - a gyógyszerészekkel 
nem egyeztelve mind erőszakosabban követelték a 
gyógyszerellátás úgynevezett liberalizálását, azaz hagyományaink 
felszámolását. 
2006-ban a kormányzat azt ígérte, hogy "gyógyszertárakat 
létesítenek vidéken, fiatal gyógyszerészek jutnak majd 
gyógyszertárhoz, rendezik az ügyeleti szolgálatot, megoldják a 
gyógyszertáron kívüli vásárlás 'tömeges' igényét. A lakosság 
gyógyszerellátása javulni fog, eközben a betegek kiadásai 
csökkennek". 
Ezzel szemben a magyar gyógyszerellátás területén tett 
intézkedések jelentékeny etikai és gazdasági károkat okoztak, 
amelyeket majd csak hosszú évek folyamán lehet megnyugtatóan 

d 
. 60 ren ezm. 

Dr. Feczkó Márta (1996-2012) 

A privatizáció után az ónodi gyógyszertár tulajdonosai - szakítva a 
régi hagyományokkal, az évtizedeken át (államosítás előtt) 
"Szarvas"- nak nevezett gyógyszertárat "Gondviselés" - re 
változtatták. 
A 2012. március 28-án történt végleges bezárásáig a gyógyszertár 
személyi jogos vezetője Dr. Feczkó Márta volt, aki munkáját 
hivatásnak tekintve, lelkiismeretesen végezte. 

Tervei között szerepelt egy új teljes jogú gyógyszertár megnyitása 
Sajószögeden, valarnint a háziorvos által Nagycsécsen működ
tetett kézi-gyógyszertár további fenntartása. 
Ez azonban már, gazdasági okok miatt nem valósulhatott meg. 
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Az árván maradt gyógyszertár épülete 

80 

Az alsózsolcai "Szilvia " gyógyszertár ónodi 
fiók gyógyszertára 

Az ónodi "Gondviselés" gyógyszertár bezárását követően, 
Tarnóczi József a község polgármestere, valamint a helyi 
önkormányzat képviselői kiutat kerestek, hogy a betegek továbbra 
is helyben hozzájuthassanak gyógyszereikhez. Mivel a gyógy -
szertár tulajdonos vezetője elzárkózott és semmilyen kompro -
misszumra sem volt hajlandó, egy törvény adta lehetőség jöhetett 
csak szóba, a fiókosítás . 
A jogszabályok szerint a legközelebbi gyógyszertár hívatott erre a 
feladatra. Nevezetesen a nyékládházi "Varázs" gyógyszertár. 
Ennek vezetője azonban ezt nem vállalta fel. Ezért az alsózsolcai 
"Szilvia" gyógyszertár, a ,,Szále" épületében berendezett fiók -
gyógyszertárában látja el a gyógyszerre szoruló betegeket. 
A fiókgyógyszertár vezetője: Jeviczkiné Dr.Vatamány Márta. 

Dr.Csizmadia László és felesége a "Szále" épületében nyílt fiók 
gyógyszertár bejárata előtt 
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Epilógus 

Bízok abban, hogy egyszer, újra önálló, teljes jogkörű gyógyszer
tára lesz Ónodnak. Ennek minden esélye megvan. 
Reményt ad a Magyar Gyógyszerész Kamara elnökének 2014. 
szeptember 24- én írt levele a gyógyszerészekbez: 
"A Kormány és a Magyar Gyógyszerészi Kamara (továbbiakban: 
Kamara) között 2010-ben kötött stratégiai megállapodásban 
rögzített célok mentén (Mit kíván a · magyar gyógyszerész?) 
a gyógyszerellátásban új modell kialakítása kezdődött el. 
A lakossági gyógyszerellátás az egészsegugy része, a 
gyógyszertárak létesítése során újra érvényesül a szükségleti elv, a 
gyógyszerellátás elsődleges felelőse a gyógyszerész, a 
gyógyszertárak müködtetése gyógyszereszi kompetencia. 
A gyógyszertárak többségi tulajdonosai 2017-től gyógyszerészek 
lesznek, a transzparens tulajdonosi stmletúra jogi feltételei 
biztosítottak. A gyógyszerbiztonság, ellátásbiztonság, költség
hatékonyság és szolgáltatásminőség fontos gyógyszer- és 
szakmapolitikai szempont, a korábban elvesztett gyógyszerészi 
szakmai kompetenciák megújítása és fejlesztése megkezdődött. 
A Kamara újra köztestületként működik. Mindezek 
eredményeként a gyógyszerellátás elindult kifelé a 2006-os 
liberalizáció által okozott gazdasági, szakmai és morális válságból: 
a lakossági gyógyszerellátás új modellje gazdaságilag 
racionálisabb, szakmailag biztonságosabb és etikailag 
érzékenyebb az előzőeknéL 
A Kormánnyal 2010-ben kötött stratégiai megállapodás 2014 
tavaszán megújításra került. Ehhez kapcsolódóan a Kamara 
helyzetértékelést és problématérképet készített "Hogyan tovább 
gyógyszerészet?" címmel." 61 

Tovább folytatódhat, amit Czirbesz Gyula gyógyszerész 1846-ban 
elkezdett és az őt követő szakmai és emberi tiszteletet kivívott 
gyógyszerészek tettek, az ónodi és a környékbeli betegek ellátása 
érdekében. 
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