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Előszó 

Somogy megye gyógyszerészetének történetét fontos stúdiumnak tekintjük e táj mindenkori 
fejlődése és az általános viszonyok megítélése szempontjából egyardnt. 

E munka százkilencven esztendőt tekint át, az els6 Somogy megyei gyógyszertár megala
pltdsától a magyarországi gyógyszertárak államosításáig 1950-ig: 

Számos helyi, sót regionális méretekben vizsgált gyógyszerészettörténeti kiadvány, tanul
mány és cikk jelent meg az elmúlt évtizedekben az ország különböző városainak és megyéinek 
gyógyszerészetét elemezve. A feltárt eredményeket figyelembe vettük, a feldolgozás módszerét 
pedig tovább fejlesztettük. Felvdzoltuk azokat az összefüggéseket, amelyek az általános egész
ségügyi viszonyok és a mindenkori gyógyszerészet között kimutathatook. Ezen túlmenően 
bemutatjuk a megye gazdasági, társadalmi és kulturális hátterét, mindazokat a viszonyokat, 
amelyek lehetővé tették a gyógyszerészet kialakulását, és európai rangú fejlődését. 

A gyógyszertárak kultúrateremtő funkciói ismeretesek, de az is tény, hogy a XVIIl-XIX. 
szd-ban csak ott létesülhettek a kor igényeinek megfelelő gyógyszertárak, ahol a kulturális, 
gazdasági és egyéb feltételek megvoltak. A gyógyszertárak az urbanizációs fejlődés indukálói 
és egyben mutatói is voltak. Ugyanis a mezővárosi fejlődés is a kialakuló polgári közigények 
hatottak a nívósabb kultúrigények létrejöttére, így a higiénia és az egészségvédelem gondolata 
is utat törhetett magának. Somogy megye gyógyszerészete az „európai" úton Mária Terézia 
uralkodásától kezdődően indult el. Az újabb fejlődés a neoabszolutizmus időszakában -osztrák 
hatásra - jött létre. 

A XIX. szd. általános fellendülése, a modernizáció, az ipari forradalom e területen látványos 
eredményeket nem hozott. A gazdasági élethez viszonyítva a fejlődés e tekintetben lassúnak 
mondható. A múlt század utolsó évtizedeiben a szociális és az egészségügyi viszonyok 
láthatoon késésben voltak. 

Az 1890-es évekt61 a gyógyszerészet intenzív fejlődése összefügg az egészségügyi törvény 
és a magyar gyógyszerkönyv megjelenésével, valamint az orvostudomány általános fellendü
lésével. 

Mindezt levéltári dokumentumokkal és a szakirodalommal is igyekeztem illusztrálni. 
Jóllehet munkámban a közegészségügyet is érintettem, mégis úgy vélem a kép csak akkor lehet 
teljes, ha a megye egészségügyi történetét monográfia igényével majd a kutatók feltárják. 

A szerző 
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SOMOGY MEGYE FEJLŐDÉSÉNEK 
FŐBB TÉNYEZŐI 

A megye rövid közigazgatás története 
kialakulásától 1950-ig 

A középkori Somogy területén két megye terült el: a királyné tulajdonában levd 
SEGÖSD megye és a várispánsághoz tartozó SOMOGY megye. A „civitas Seggüsdi
ensis" már a vármegyék elsd alakulása idején királynéíi és királynéi udvarnokok és 
udvari cselédek birtokaival volt tele, s mint ilyen közigazgatásilag független volt a 
somogyi várispánságtól. A királyné vármegyéjének Somogyba történt beolvasztása 
- minden valószinúség szerint - Zsigmond király idejében történt, a XIV. század 
végén, vagy a XV. század elején. 

A XV. században - a Hunyadiak korában - jóval nagyobb volt a megye területe, 
mint napjainkban, hiszen Szigetvár és környéke, valamint a dunántúli Légrád és a 
drávántúli K6rös és Belovár megyék egyes vidékei is Somogyhoz tartoztak. A közép
korban 13 vár és 22 oppidum volt a megyében.1 

A török megszállás másfélszázada rányomta bélyegét a megye történelmére. A rác 
betörések és a felszabadító háború Somogy megyében is mérhetetlen károkat okozott 
a gazdasági életben és az infrastruktúrában egyaránt. A hajdan virágzó mezéívárosok 
fejlddését is visszavetette, közülük több elpusztult és pusztává vált, a falvaknak pedig 
csaknem háromnegyed része lett lakatlan. 

A hódoltság idején Somogy vármegye önállósága ténylegesen 107, törvényesen 
pedig 119 évig szünetelt. Az 1596. évi dekrétum 4. cikkelye Somogy vármegyét 
Zalához csatolta és csak 1715-ben kezdett a megye ismét önálló vármegyei életet élni.2 

1712-ben a megye lakossága 3614 háztartásban 186 faluban élt, a települések 4-30 
házból állottak. Az uradalmak és jobbágygazdaságok is lehangoló állapotokat tük
röztek, hiányzott az igaerd és a munkáskéz. Toborzók járták az ország sűrűbben lakott 
részeit és Dél-Dunántúlra, Somogy megyébe is a németeket ekkor telepítették.3 

A XVIII. század második felét61 az uradalmak fokozatosan bekapcsolódtak az 
árutermelésbe. A gazdasági fejlddéssel párhuzamosan a településekben is mindségi 
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arra törekedtek, hogy az oppidum praesidialékat oppidumokká, a hajdukat és a 
szabad legényeket mez6városi polgárrá, illetve jobbággyá tegyék. Hiszen nekik. most 
már nem katonákra, hanem adózó mez6városi polgárokra, illetve adózó jobbágyokra 
volt szükségük. Azonban a Rákóczi-szabadságharc bukása megtanította a földesura
kat arra is, hogy ezt csak óvatosan, lépésr61-lépésre hajthatják végre. Somogyban a 
hajdu mez6városok a XVIII. század végére örökszerz6désú (pl. Kaposvár esetén), 
vagy úrbéri mez6várossá alakultak át. Somogy vármegyére vonatkoztatva megálla
píthatjuk, hogy a mez6városok túlnyomó része úrbéri mezőváros volt. 

A városi fejlődésnek a feudalizmus korában szükséges el6feltétele volt: a jó piac, a 
jelent6s árumennyiség és a kedvez6 városi jogi helyzet. A nagy- és középbirtokosok 
gazdasági szemléletében a piac megélénkülése változást idézett el6. Az 1700-as évek 
közepéig a dunántúli nagybirtokosoknak csak kisebb része törekedett árutermelésre. 
Inkább a pénzjáradékát növelte, ha tudta. Ez okból a földesurak hajlottak arra, hogy 
nagyobb falvaikat - velük szerz6dést kötve és nekik vásártartási jogot szerezve -
mez6várossá léptessék elő. Ily módon jövedelmük pénzadóy.al, vásárvámmal növe
kedett. Amikor azonban azt tapasztalták, hogy az agrártermékek iránti kereslet n6, 
megindították majorságaikon az árutermelést. Mivel az eladásaikhoz nekik maguk
nak is piacra, keresked6kre volt szükségük, ezért teljes er6vel növelni kezdték birto
kaikon a mez6városok számát. Azokat a zsidó keresked6ket, akiket a szabad királyi 
városok nem engedtek be falaik közé, szivesen fogadták és letelepedésüket engedé
lyezték. A kapitalizmus bontakozása idején a mez6városok nagyobb gazdasáf funk
ciót töltöttek be az ország gazdasági életében, mint a szabad királyi városok. 

A vármegye területén 1787-ben 18, 1820-ban 30, 1852-ben 34, az 1880-as években 
pedig 54 mez6város alakult ki. E mez6városok egy-egy mikrotáj központjai voltak, 
amelyek Somogy nagy kiterjedése, viszonylagos elmaradottsága és egyes részek 
gyakori megközelíthetetlensége következtében szükségszerűen alakultak ki. Általá
ban minden központ valamilyen helyi jelent6ségú központi funkciót töltött be. Köz
igazgatásához tartozott néhány falu, puszta, major vagy tanya. Az 1800-as évek elején 
a Somogyban lév6 mez6városok és fontosabb települések vonzása nagyságrendi 
szempontból hasonló, közel azonos. A mellékelt térképen mindez jól szemlélhet6.5 

(1.sz. melléklet) 
A XIX. század els6 felében Somogynak még nem volt olyan igazi központja, amely 

legalább a megye egyharmad részére vonzást gyakorolt volna. A vármegye székhe
lye, Kaposvár is csak a „Zselic" és a I<aposvölgy központja volt. Kaposvár lendületes 

· fejl6dése 1880, méginkább 1890 után kezd6dött meg, amelynek alapvet6 feltételét 
közlekedésföldrajzi helyzetének kedvez6vé válása képezte.6 

A szabadságharc leverése után az abszolutikus államvezetés felszámolta a megyei 
önkormányzatot és Somogy megyét közigazgatásilag a soproni kerületbe osztotta. 
Az 1860. évi október 20-i diploma kibocsátása után visszaállt a régi megyei közigaz
gatási rendszer és a megyei önkormányzat. 

Az 1871. évi községi törvény életbelépése után azok a mez6városok, amelyek 
képesek voltak a törvény által rájuk ruházott közigazgatási teend6ket saját erejükb61 
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változások történtek. Ebben a században kezdődött el a mezővárosok számának 
növekedése, amely a XIX. században még gyorsabb ütemben folytatódott. 

Fontosnak tartom, hogy a továbbiakban részletesen tárgyaljam a mezővárosok 
kialakulását és fejlődését általában és Somogy vármegyére vonatkoztatva, mivel a 
szabad királyi városok hiányában e mezővárosok képezték a gyógyszertárak létesí
tésének bázisát. Ebben a korban csak ott jöhettek létre gyógyszertárak, ahol a gazda
sági, kulturális és egyéb feltételek is megvoltak. 

A városok gazdasági fejlődés alapján, a munkamegosztás következtében jöttek 
létre. Hogy a városok a munkamegosztás révén kialakult nem agrár, hanem ipari 
termelő munkájukat és kereskedelmüket a feudalizmusban végezhessék, jogilag más 
helyzetüeknek kellett lenniük, mint a falvaknak. A más jogi helyzetnek lényeges 
vonása egy viszonylagos szabadság. A szabadság tartalmát, fokát, mértékét kifejező 
jogállás alapján a magyarországi városok a feudalizmus idején két nagy csoportba 
tartoztak: a szabad királyi városok és a földesuri, vagy mezővárosok csoportjába. A 
megjelölés mutatja, hogy az előbbiek a szabadság nagyobb mértékét élvezték, mert 
az uralkodó volt a birtokosuk, mint az utóbbiak, amelyek földesuri tulajdonban álltak. 

A mezővárosi jogálláson belül fokozati különbségek voltak. Azokat a mezőváro
sokat, amelyeknek földesura az uralkodó volt, kamarai mezővárosoknak nevezték. 
Más mez6városok egyházi tulajdonban álltak. A mezővárosok harmadik csoportját 
azok a mez6városok alkották, amelyeknek lakói örökre szóló szerz6désben meg
egyeztek földesuraikkal, hogy pénz-, termény- és munkaszolgáltatásaikat egyösszeg
ben, pénzben rójják le, amelyet polgáraikra maguk vetettek ki és tőlük maguk szedtek 
be. A szerz6désben biztosították maguknak az igazgatási, valamint az igazságszol
gáltatási autonómia kisebb vagy nagyobb körét. A mez6városok negyedik csoportját 
azok képviselték, amelyek földesuraiktól ideiglenes szerz6déssel, évr61-évre váltot
ták meg szolgáltatásaikat. Ezek az ugynevezett bérl6s mez6városok. A mez6városok 
ötödik csoportjába soroljuk azokat, amelyek földesuraikkal szintén meghatározott 
id6re kötötték a szerz6dést. Ennek értelmében pénzadót fizettek ugyan, de szolgálta
tásaik egy részét, f6leg a robotot természetben rótták le. Ezek voltak az úrbéri 
mez6városok. A két utóbbi kategóriánál a szerződést bármelyik szerződő fél fel
mondhatta. A határozott id6re szóló ideiglenes szerződéssel bíró mezővárosokat 
földesuraik visszaminősítették falvaik sorába. 

A XVII. században a törökök hódító háborúi következtében alakult ki a mezővá
rosoknak még egy teljesen egyedi formája, a fegyverrel szolgáló mez6városok „oppi
dum praesidialék", melyeknek polgárait hajduknak nevezték. Azoknak a földesurak
nak ugyanis, akinek birtokai a védvonal mentén helyezkedtek el, a kisebb erődítmé
nyekbe zsoldos katonákat kellett állítani. E földesurak azonban birtokaikból nem 
húztak akkora jövedelmet, hogy elegendő zsoldost tudtak volna tartani. Úgy segítet
tek magukon, hogy a védvonalba es6 várak melletti mez6városaik, sokszor falvaik 
lakosságát minden adózásbeli kötelezettségtől felmentették, s helyette katonai szol
gálatot kívántak t6lük. Ilyen hajdutelepülések voltak Somogyban: Kaposvár, Igal, 
Somogyszil, Kőröshegy. A török uralom megszünése után viszont a földesurak már 
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Somogy megye járásai 

1712 Igali járás 
Kanizsai járás Kaposvári járás 
Kaposi járás Központi járás 
Szigeti járás Marcali járás 

Szigetvári járás 
1753 
Igali járás 1870 
Kanizsai járás Csurgói járás 
Kaposi járás Igali járás 
Szigeti járás Kaposvári járás 

Lengyeltóti járás 
1800 Marcali járás 
Babócsai járás Nagyatádi járás 
Igali járás Szigetvári járás 
Kaposvári járás Tabi járás 
Marcali járás 
Szigeti járás 1896 

Barcsi járás 
1840 Csurgói járás 
Babócsai járás Igali járás 
Igali járás Kaposvári járás 
Kaposvári járás Lengyeltóti járás 
Központi járás Marcali járás 
Marcali járás Nagyatádi járás 
Szigetvári járás Szigetvári járás 

Tabi járás 
1850 
Igali járás 1950 
Iharosberényi járás Barcsi járás 
Kaposvári járás Csurgói járás 
Karádi járás Fonyódi járás 
Marcali járás Kaposvári járás 
Nagyatádi járás Marcali járás 
Szigetvári járás Nagyatádi járás 

Siófoki járás 
1860 Tabi járás 
Babócsai járás 
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A század utolsó harmadától a gazdasági viszonyok elmaradottsága egyre sürge
tőbbé tette a megyei, illetve országos utak korszerűsítését. 

A XVIII. század végén csupán két kereskedelmi- és postaút vezetett keresztül a 
megyén. Mivel ezek az utak a vármegye szélein haladtak, ezért Somogy mezőgazda
sági terményeit a megyén kívül, a kanizsai és a veszprémi piacokon értékesítették.9 

(2. sz. melléklet) 
A 48-as polgári forradalom eredményeként bekövetkezett jobbágyfelszabadítás 

nemcsak a feudalizmus korszakának megszűntét jelentette, hanem a kapitalizmus 
korszakának nyitányát is. Somogyban az 1848-as forradalom, majd az 1867-es kiegye
zés a politikai konszolidáció révén előmozdította a kapitalista fejlődést. A külföldi és 
a hazai piac kiszélesítése, a mezőgazdasági termékek, elsősorban a gabonaárak 
kedvező alakulása serkentően hatott a kis- és nagybirtokra egyaránt. Somogy az 
iparfejlődés tekintetében az ország elmaradottabb vidékeinek színvonalán állott. A 
kiegyezés utáni iparfejlődés a mez6gazdaság fellendülésének és a közlekedés javulá
sának eredménye volt. Már 1860 óta volt ugyan a vármegyének vasútja: a Balaton 
partján vonuló Déli vasút, de a vármegye nagyobb részének nem volt. Kaposvárnak 
be kellett érnie egy 1872-ben átadott számyvonallal, amely Zákánynál a Déli vasúthoz 
csatlakozott. Az 1890-es évek végén Somogy vasútügye gyökeres javuláson ment át. 
A fiumei vasútvonal kiépítésének hatására a megyének az a legtermékenyebb része, 
amely eddig a főbb piacoktól el volt szigetelve, és szinte terményeibe fulladt bele, 
most gyors fejlődésnek indult.10 (3. sz. melléklet) 

1870-től az els6 világháborúig a megye ipari haladása elég lendületes volt. Ebben 
fontos szerepe volt a mez6gazdaság tőkés átalakulásának, a nemzetközi gazdasági 
kapcsolatok szélesedésének és a Monarchia elég kedvez6 piaci viszonyainak. 11 

A Somogy megyében végbemen6 agrárkapitalista fejl6dés tulnyomórészt a mező
gazdasági termékeket feldolgozó üzemek létesítését segítette elő, s ezzel egyidőben 
meggyorsította a parasztság osztályokra bomlását, agrárproletárok és cselédek töme
geit hozta létre. Sokan az úrbérrendezések után maradtak föld nélkül, de a hitbizo
mányok, - amelyek a vármegye tetemes részét elfoglalták - is megnehezítették, s6t 
legtöbb esetben lehetetlenné tették a parasztok földhözjutását. Ennek következtében 
indult meg a népesség bels6 vándorlása a városok felé, de voltak, akik még az országot 
is elhagyták. 

Az els6 világháború és a két forradalom után a mezőgazdaságban és az iparban új 
helyzet alakult ki. A békeszerz6dés után létrejött kisebb területű országban a gazda
sági struktúra olyan lényeges átalakuláson esett át, amelynek kihatásait Somogy 
megye ipara erősen észre vette. A megye iparát az érintette súlyosan, hogy piacainak 
egy része - Horvátország, Szerbia és a Balkán - az államhatárokon kívülre került, 
másrészt a nagy világgazdasági válság is súlyos károkat okozott. Ilymódon a két 
világháború között a megye ipara lényegesen nem gyarapodott.12 

Az alábbi táblázatban közölt népszámlálási adatok arról gy6znek meg bennünket, 
hogy a nagy kiterjedésű agrármegyében a népességnövekedés, aminek feltételeit a 
XVIII. század végén és a XIX. század elején a gazdasági fejlődés és a közegészségügy 
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ellátni, nagy községekké váltak. Így lettek nagyközségek 1872-ben: Szigetvár, Csurgó, 
Marcali, Gamás, Karád, Szulok, Berzence, Nagybajom. További két jelent6s mez6vá
ros: Nagyatád 1901-ben, Barcs pedig 1911-ben nyerte el a nagyközségi státust. 

1712 és 1950 között a járási beosztások több ízben is változtak. 
A tanácsrendszernek 1950-ben történt bevezetése a megye, a járások és a községek 

közigazgatási rendszerében, valamint a járások és a községek területi beosztásában 
gyökeres változást és lényeges átalakulást eredményezett. A közigazgatás átszerve
zése szükségszerűen magával hozta a megye és a megye járásainak területi átszerve
zését. Az igali járás megszünt, nagyobb részét a kaposvári, kisebb részét a tabi 
járáshoz csatolták. A lengyeltóti járás fonyódi járássá alakult át. Ugyanakkor Tolna 
megyéb613 nagyközséget, Veszprém megyéb612 községet és Siófok nagyközséget 
Somogy megyéhez csatolták. Ezekb61 és a tabi járás egyes községeiből új járást, a 
siófokit hozták létre. A szigetvári járást pedig- néhány község kivételével- Baranya 
megyéhez csatolták.7 

A megye gazdasági és társadalmi viszonyai 

A XVIII. században Magyarország a nyugat-európai országokhoz viszonyítva 
gazdasági, politikai és kulturális tekintetben is hátrányos helyzetben volt. Közép-Eu
rópa térségében a fejl6dés centrumától távol esve, inkább a peremvidékhez, az 
elmaradottabb perifériához tartozott. A hátrányos helyzet azonban kétszeresen is 
érz6dött, mivel a Habsburg birodalom keretén belül is hasonló szerepet kapott.8 

A reformkorban a kapitalizálódás igénye Magyarországon elementáris erővel 
jelentkezett, ütemét tekintve pedig viszonylag gyorsan zajlott le, még akkor is, ha 
figyelembe vesszük a kor távlatokat figyelő politikusainak elégedetlenségét, akik a 
hazai fejlődést nyugat-európai mércével joggal keveselték, mégis e néhány évtized 
alatt - igaz, hogy politikai küzdelmek közepette - jelentős változások történtek. A 
fentieket figyelembe véve Somogy megye „starthelyzetét" vizsgálva megállapíthat
juk, hogy a magyarországi fejlődés centrumától távolesve, attól eltér6, sok tekintetben 
sajátos utat járt. 

A XVIII. század első évtizedeiben az árutermelésnek és a kereskedelemnek nem 
voltak még meg a feltételei. A termelőerők alacsony szintje, a járhatatlan utak, az 
elmocsarasodott területek, a népesség nagymérvű csökkenése, a belső piac összeszű
külése a pusztulás méreteit jelezték. A török kiűzését követő évtizedekben a helyre
állítási munkák a lakosságtól jelent6s energiát és még több áldozatot kívántak. A 
felvidékr61 a magyar és a szlovák lakosság népességemigrációja, majd a XVIII. század 
első harmadától kibontakozó német betelepítés munkaer6t nemcsak a megyében, 
hanem a Dél-Dunántúl régiójában is biztosította. 

12 



- A,lyi ~ula.l . 

- 01-J1d_yo' posla~tJ 

Somogy legfontosabb posta1ítjai az 1700-as évek végén és a százád/ordulón 

2. sz. melléklet 

15 



megszervezése által javuló életviszonyok teremtettek meg és amely: a kolerajárvá
nyok fellépésével időszakosan mérséklődött, a XIX. század fordulójára lelassult, sót 
- sokhelyütt már- ténylegesen is fogyni kezdett a megye népessége. Ennek egyik oka 
a szinte ijeszt6 méretű kivándorlási láz, a másik pedig az „egyke" pusztító hatása volt. 

Az els6 világháborúban elpusztult több ezer somogyi katona is csökkentette az 
amúgy is megfogyott lakosságszámot. 

A népesség számának alakulása Somogy megyében 13 

Év A megye népességének száma 

1730 80630 1850 241720 
1740 95800 1860 252694 
1750 116484 1870 289555 
1760 130274 1880 307443 
1770 138548 1890 328022 
1780 163500 1900 345586 
1790 166124 1910 365961 
1800 177156 1920 368486 
1810 1930 385635 
1820 171521 1940 
1830 191456 1950 363939 
1840 209142 
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Az egészségügy kialakulása és fejlődése a 
XVIII. század elejétől 

A közegészségügy függ attólis, hogy milyenek a talaj-, a víz- és a levegőviszonyok.. 
Somogy vármegyében a Drávamente, a marcali, lengyeltó"ti és a tabi járásokban a 
Balaton és a Sió vidéke, a vármegye belsejében a Kapos folyó, a Rinya- és más patakok 
folyása mocsarakkal, más részei pedig erdőségekkel voltak borítva, s így a lakosság 
egészségét is e tényezők befolyásolták.. A régebbi feljegyzések nem is tanuskodnak 
másról, mint maláriáról, vérhasról, tifuszról. 

A középkori Somogy közegészségügyi helyzetéről csekélyszámú adat maradt 
fenn. Ezek elsősorban a sűrűn pusztító pestisjárványokkal kapcsolatosak.. 

Betegségek: 
Maláriában nagyon sokan szenvedtek. A feljegyzések szerint a malária a várme

gyében annyira honos, hogy „ha idejében nem keres a beteg orvosi segítséget, miben 
elegendéS és czélszerüen elhelyezett orvosaink jártasok, ugy hasdaganatokat és viz
kórságot kapnak.."14 A vér hasról azt jegyezték fel, hogy július és augus~tus hónapok
ban „ úgy dühöngött, hogy érett- és gyermekkoruaknak sir-sor ásatott. 15 

A tifuszról a legrégibb feljegyzés 1809-béSl való, amikor is a nagy tifusz-halandóság 
miatt „az országos kormányzási befolyást és orvosi segítséget is igénybe kellett venni 
protomedikus dr. Schraud felügyelése mellett."16 

Honos betegségként találjuk a vizrákot, mely féSként gyermekeknél „egy pattanásai 
kezdéSdött a száj körül, az arcon, vagy belül az ajkon, majd következett a fejér, fényes, 
renyhe daganat, megfakadván a pattanás, nagy sebességgel terjedt a fekélyesedés, 
úgy, hogy ha akkor segitség a büdös, rothasztó fekélynek határt nem szabott, úgy 4-5 
nap alatt a beteg irtózatos arczal meghalt."17 

A nyári évszakban a pokolvar is gyakori betegség volt. EléSfordultak még: vörös 
himléScske (Morbillus), vörheny és hólyagos himléS. A himl6 elleni védőoltást 1817-
ben kezdték meg. Somssich Miklós táblabíró vezetése alatt választmányt rendeltek 
ki, „mely a még akkor idegenkedéS népet az oltás hasznáról, papokkal és orvosokkal 
egyetemben felvilágosítani s ha szükség volt, tisztvisel6i fenyitékkel is el6segíteni 
igyekezett."18 
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ezredorvos, akit 1719-ben Somogy megye felkért arra, hogy legyen a megye egész
ségügyi tanácsadója, s ezért évi 100 Rajnai aranytallért kapott tiszteletdíjként.23 

1740~ben a vármegye első physikusának dr. Toppó Jánost, a csáktornyai Zrinyi
birtok orvosát nevezték ki. A megye ekkor három járásra volt osztva. Minden járásnak 
egy-egy seborvosa és egy bábája volt a vármegye alkalmazásában. Dr. Toppó elren
delte, hogy a sebészeknek állandó lakhelye legyen. A lakhelyük mellett kellett felépí
teni az officinát és a járványszobát. Ezt az egységet így ahogy volt Szigetváron városi 
ispotálynak nevezték el, a várban levővel szemben. Amikor a kerületi parancsnokság 
Eszékre került, Szigetvár katonai jelentősége fokozatosan csökkent, 1750-táján pedig 
a katonai kórház is megszünt.24 

Kaposváron 1799-ben Winkler Mihály gödrei plébános, később pécsi kanonok 
alapítványt tett egy xenodochium (agg-ápolda) építésére, melyet a következő évben 
fel is építettek a Fő utca és az Anna utca sarkán. Az alapítólevélben lefektették, hogy 
csak a NI<aposvárott lakó uradalmi tisztnek szolgái és szolgálói, mesteremberek 
segédei, inasai, szolgái és szolgálói, ha odahaza terhül esnek, ~z ápoldába felvétetnek 
és a többi szegényekkel együtt lehetőségig ápoltatnak, mig ismét felgyógyulnak." 25 

A vármegye első fizikusa után következő főorvosok (Friesel, Gömöry, Fürst, 
Müller) viszonylag rövid ideig töltötték be hivatalukat. A sorrendben hatodik Varga 
István dr is fiatalon, 45 éves korában halt meg. A Balkán felől fenyegető pestistől félve 
a vármegye ekkor a Pesti Orvosi Karhoz fordult, hogy a végzős orvosok közül ajánljon 
egy törekvő, jó szellemű orvost a fizikusi állás betöltésére. A kar ajánlata a Felső-Tisza 
vidékéről származó Csorba József volt, akit 1817 május l-én meg is választottak. A 28 
éves orvostudor akkor az egyetlen magas képzettségű orvosa volt a megyének, rajta 
kívül az öt járásban egy-egy tiszteletdíjas sebész mester és néhány uradalmi sebész 
működött. A fiatal főorvos haladó gondolkodású, a világ és a tudomány dolgait jól 
ismerő orvos volt, aki nem találta kielégítőnek a nép egészségi helyzetét, amelyet 
körútjai során tapasztalt. 1839-ben „Hygiastika" név alatt megjelent könyvét, - mely 
a nép egészségügyi felvilágosítását volt hivatva szolgálni- minden községnek ingyen 
megküldték. Ezért a munkájáért a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjának 
választotta. Ezen felül járványok alkalmával körleveleket is küldtek ki, melyek ha
sonló célt szolgáltak.26 

A mellékletben olvasható egy XIX. század elejéről származó, a vármegye fizikusa 
által írott körlevél, melyben a falu egészségügyével törődő részletes utasítások mellett 
szerepelnek a munkaegészségüggyel kapcsolatos megjegyzések is, amelyeknek az 
adott munkaerővel való legcélszerűbb gazdálkodás biztosítása volt elsősorban a 
célja.27 (4. sz. melléklet) 
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A kolera 1831-ben lépett fel először a vármegyében. A védekezést Csorba József 
dr, az akkori első fizikus úgy vezette, hogy az ma is példaképpen szolgálhat. A járvány 
1848-49-ben, utána 1854-55- ben ismét fellépett. Behurcolták még 1866-67-ben és 
legutoljára 1872-73-ban.19 

A trachomáról érdekes feljegyzést találunk a vármegyei levéltárban 1823-ból, 
amikor a vármegye arra kérte a helytartótanácsot, hogy az ország szemorvosát küldje 
le a „nagyszámú vakok" megvizsgálása és kezelése végett. Le is küldték Szabó János 
országos szemorvost, aki Mernyén kórházat rendezett be és ott operálta a betegeket. 
Az iratok között fekvő kimutatás szerint 46 beteget operált sikerrel, leginkább hályo
gosokat. A múlt század 70-es éveiben terelődött a figyelem a trachomára, s ekkor 
megállapitást nyert, hogy az a Dráva sarkában, a horvátajkú lakosság között „tájkór
ként" uralkodik. Az évenként elvégzett általános szemvizsgálatokkal megállapítot
ták, hogy a trachoma- betegek száma 700-800 között váltakozik. A tájkór megállapí
tása óta a betegeket kör- és trachoma orvosok kezelték és attól fogva vakság nem 
fordult elő.20 

A tuberkulózis a múlt század végén lépett fel, terjedése gyors ütemben történt. 
1906-ban az egész lakosságra kiterjedő vizsgálat megállafÍtotta, hogy a vármegye 309 
községe közül csupán 59 község volt gümőkórmentes.2 

A továbbiakban az egészségügy szervezését vázolom fel. 
A felvilágosodás nagy századának egyik legjelentősebb vívmánya a köz

egészségügy megszervezése volt. A XVIII. század második felétől fokozatosan tért
hódító racionális gondolkodásmód az ember felé fordult A humánum új fogalma, a 
gazdaságban a munkaerő problémái együttesen eredményezték, hogy a jogfosztott
ként kezelt jobbágyot éppen a rendszer érdekében megváltozott módszerrel kezeljék. 
A század második felének kulturális és szociális reformjai is e felismerés eredményei. 
Magyarországon Mária Terézia uralkodása alatt a kormányzat a megyéken keresztül 
gondoskodott elsősorban az adófizetők, a „misera plebs contribuens" egész
ségvédelméről. Ezért kényszerítette a megyei önkormányzatot, hogy orvost, sebészt, 
bábát és gyógyszerészt szerződtessen az adózó betegek ellátására. A korszerű egész
ségvédelem alapjai csaknem száz éven át épültek, míg az állam létét biztosító dolgozó 
tömeg végre orvost, sebészt és gyógyszerészt kapott. Mert addig, mint Pápai Páriz 
Ferenc írta a „Pax Corporis" előszavában: „Vidéken hamarabb talál segédet a beteg 
barom, mint a beteg ember."22 

Szigetvárnak- amely még a XIX. század elején is a megye legrangosabb települé
sének számított - már a középkorban volt a városon kívül pestis kórháza. Itt építették 
fel újra az 1770-ben elrendelt járvány-házat is, ami csak járványok idején működött.A 
török megszállás ideje alatt a várban és a városban is működött egy-egy ispotály. Az 
előbbi a katonaság, a másik a lakosság részére. A törökök kivonulása után a várbeli 
ispotály épen maradt, a városban lev6 elpusztult. Amíg a katonai kerületi parancs
nokság Szigetváron állomásozott, ez a kórház a házi- gyógyszertárral együtt műkö
dött és polgári személyeket is ellátott. Ebben az időben dr. Fáber Tamás volt az 
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A vármegye fizikusának körlevele a XIX. 
század elejéről (1812)* 

1./ Először. Minden kering6. Terjék, s oroosság árulók, k6borló operátorok s éroágó borbélok s 
javasok minden császári és királyi birodalmakb61 örökre kiírtatni 
rendeltetnek. 

2./ Másodszor. A bels6 orooslás még a privát exament tett borbéloknak is tilalmazta tik, s úgy 
tiltatik az éroágás is a kétséges környülállásokon és a veszedelmes 
hideglelésekben a Doctorok district oroosok vagy cursust végzett 
oroosok tanátsa nélkiil, úgy hasonlóképpen bels6 oroosságokat 
nékiek tartani tilalmaztatik. 

3./ Harmadszor., Sem mezéJvárosokban sem falvakban meg nem engedtetik, hogy olyan borbély, 
asszonyok, leányok, gyermekek nyavalájját gyógyítson és practi
cállon, aki meg nem mutatja, hogy Ó á bábaságot is megtanulta. 

4./ Negyedszer. Mind a városi mind a falusi privat exament tett borbéloknak parancsoltatik, 
hogy az inasokat tanítsák az anatómiára, chyrurgiára és a praxis
ra, és ha elvégezték is az inasi esztendőket mégis legénységre 
addig fel ne vegyék, mig a Physicus vagy Districtus oroos el6tt jó 
exament nem tesznek. 

5./ Ötödször. Minden helség egy vagy több bábát tartani köteleztetik, minden ily helbéli bábák 
á Districtuális bába által el6gendt5képpen oktattatván a districtu
ális szülést seg{t<1 által meg examináltassanak, mely rendelés 
nemcsak azokra néz, akik ezután bábaságra felvéttetnek, hanem 
azokra is kiterjesztettetik akik már hivatalban vannak ugyan, de 
mégis még jól meg nem tanulták a bábamesterséget. Á bába ha á 
fels6ségtül helbe hagyttatik, jó életü és keresztény erkölcsü s józan 
legyen és a lelkiismeretére még emlékezzék, mivel mindenkor á 
szolgálatra készen lenni tartozik és tüle két embernek élete függ. 

A bábák a reájok bizatott titkokat senkinek ki ne jelentsék, egymással békességben éljenek, 
egymásra ne irigykedjenek, egymást jó tanáccsal segítsék, és magokat á bábai kötelességtül soha 
el ne vonják ha csak betegség vagy más igaz nagy ok akadáll nem lészen. 

A Bubájjosságtul, babonaságtúl mind szóban, mind cselekedetben magokat ójják és a 
szülókk híven s szorgalmatosan szolgáljanak, a veszedelmes esetekben, nehéz szülésekben jó 
el<1re á járásbéli bábának hírt adjanak és a doctortul, vagy szülést seg(M oroostul is tanácsot 
kérjenek, különben a Hivatalbul lététetnek. 

• 4. sz. melléklet 
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Legfőbb gondjuk a bdbáknak legyen á keresztelés, melyet a veszedelmes esetekben magok 
vigyenek véghez, á szerint amint á Plébanus urak által taníttatni szoktak, á kétséges esetekben 
á papoktul is kérjenek tanácsot. 

Az anyákra is mind á szülés elc1tt mind a szülés alatt mind -pedig a szülés után jó gondot 
viseljenek, de bels6 orvosságot á doctorok tanácsa nélkül be ne adjanak. Ha á bdbák akármi 
módon á gyermekeket á terhes személlektül el hajtják; azokat akkor nem csak á hivatalbul le 
kell tenni; hanem a Criminalis törvény szerint minden keménységgel meg kell á testekben is 
büntetni, mely büntetés a környülállásokhoz alkalmaztatva á legsúlyosabb is lehet. Ne mérsé
keljenek tehát á bdbák akár leányokról, akár férjnél le00 asszonyokról, vagy özvegyekrol, akár 
micsoda fogás alatt olyan orvosságot, vagy tanácsot adni, mely által a gyermek akár halva, 
akár elevenen elhajtatnék, ha tehát valaki a bábdkat, vagy ajándékkal, vagy fenyegetéssel ilyen 
véres cselekedetekre ingerelné, akkor parancsoltatik, hogy azt a járásbeli szolgabírónak vagy 
orvosnak béjelentsék. 

Ha tehát t61ök valami orvoslás kérettetik, azt az orvosokhoz igazítsák, akik azután á magok 
kötelességeket fogják tudni. . , 

Á vizsgálatokba ha szükség az orvosok tanácsával is élvén jJ lélekkel vigyenek véghez 
mindent és sem ajándékkal, sem fenyegetéssel az igaz utb61 magokat ki vezetni ne engedjék. 

Mivel sok idétlen szülések történnek, már az helytelen kenések és dörgölések már más 
okokbul, azoknak számát s okát jól megjegyezzék és annak idejében á járásbeli orvosokhoz 
béjelentsék. Másnak -pedig leányokat és asszonyokat kenni s dörgölni teljességgel nem lészen 
szabad á felesküdt bábákon kívül. 

Ha valamely született gyermeken valami jel volna, több vagy kevesebb ujja, szeme, szája, 
füle, o"a, szemérmes teste vagy alfele némely vékony hártyával bényóve tapasztaltatna, azt 
az anyának meg nem kell jelenteni, mivel megtalálna ijedni és a tisztulás hirtelen el állana és 
életét veszedelembe hozná, az ily esetekben tegyenek jelentést á Pap uraknál ha orvos a 
helységben nincsen, vagy a helységek birájánál kiknek kötelességek azonnal a járásbeli orvosnak 
minden halasztás nélkül hírt adni. 

Á bdbák á helyiségbül á Papnak vagy valami el6ljárónak híre nélkül kimenni ne merészel
lenek. 
6./ Hatodszor. A megdöglött állatok testei a helységekben utcákon, vagy utakhoz közel meg ne 

szenvedtessenek, hanem azok a helységeken kívül jó mélyen elte
messenek s az utcákon s közel a házakhoz semmi ártalmas kigc5-
zölg6 ganéj meg ne szenvetessék. 

7./ Hetedszer. Az ártalmas eledelek, minémü minden esmerétlen gombák, éretlen gyümölcsök, 
döglött s már büszködni kezdett halak eladása tilalmaztatik. 

8./ Nyolcadszor. A megölend6 állatok egészségesek és frissek legyenek, a beteg marhák le ne 
vágattassanak, a döglött marhák husa el ne árultassék, úgy a már 
rothadásba lév6 büdös hus ki ne mészároltassék. 

9./ Kilencedszer. Mivel a zöld máz, réz hamuból készül, s minden zsíros és savanyú eledelek 
által könnyen feloldozta tik s az eledelek közé keveredvén veszedel
mes s6t halálos has tekeréseket s gyógyulhatatlan sorvasztó nya
valákat okozni tapasztaltatott, arra való nézve parancsoltatik, 
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hogy a fazekasok zöld mázú konyhai edényt úgymint fazekat, 
lábast, tálakat stb. ezután készíteni s árulni ne merészeljenek. A 
réz hamu helett (mely igen veszedelmes) vas port vévén amelyhez 
könnyebb és olcsóbb is jutnak, készíttessenek sárga vagy barna 
mázú edényeket, mely mázú edények ártatlanok. 

10./ Tizedszer. A kutakból melyekb& emberek vagy más állatok itattatnak tisztán tartassanak, 
elegendő itató vájuk rendeltessenek, s ahol netalán elegendő kutak 
nem volnának hová előbb készíttessenek á kutak körül vfzálások 
mocsárok, vagy ganéj kupacok meg ne szenvedtessenek. 

11./ Tizenegyedszer. A mezőn nagy meleg időben dolgozó népnek javasoltatik a rossz vizek 
mivolta miatt a szomjuság ellen a vizet kevés ecettel, vagy pálin
kával vegyítve igyák és a nagy rekkenő melegekben hajadon fővel 
a nap alatt ne dolgozzanak. Hogyha pedig a nagy munkában 
nagyon meghevülnek és izzadnak hirtelen le magokat ki ne hütsék 
se pedig hirtelen hideg vizet ne igyanak. 

12./ Tizenkettőször. A nagy kévék emelése sok számtalan sérüléseket okozott ugyan ezért 
tilalmaztatik a nagy kéve kötés. 

13./ Tizenharmadszor. Ha valami szerencsétlen eset valamely embert érné, úgy mint veszett 
kutya marás, ménkü ütés, vizbe való fulladás, hirtelen meghalás, 
méreggel való etetés, vagy maga felakasztás, ölés, verekedés tör
ténne, azt azonnal a helységben lévő pap uraknak és a járásbeli 
orvosnak bejelenteni el ne mulasszák. 

14./ Tizennegyedszer. Ha valami járvány vagy kitül mentsen az Isten ragadó nyavala akár 
emberek, akármás állatok közt uralkodni kezd, azt is a járásbeli 
orvosnak üdc1halasztás nélkül bejelentsék. 

15./ Tizenötödször. Mivel az arsenicum sok jó hasznokra és mesterségekre szükséges, azért az 
c5 eladása megengedtetik, de csak a városokban és ott is csak úgy, 
hogy a járásbeli orvos egy magistratualisnak jelenlétében éppen 
csak egy érdemes és hiteles materialistára bízza az eladást, ezen 
feltétel alatt, hogy ő eladó könyvet csináljon és tartson melyben a 
vevőnek a neve, a vett arsenicumnak a mértéke és a vevésnek a 
napja mindenkor béirattassék s azon fölül arra szorgalmatosan 
vigyázván, hogy csak esmeretes becsületes és hiteles embereknek 
adassék. Az arsenicumot mind az ily materialista mind pedig 
azon fabricok, vagy mester emberek akiktől kelletik és szabad 
tartani jó zár alatt tartsák és másokat hozzá ne eresszenek mago
kon kívül, se pedig más legfőbb ennivaló portékához közel ne 
tartsák, á mercuriumokban való tartása pedig minden boltokban 
tilalmaztatik. 

1818-ban Csorba ösztönzésére megszervezték a második fizikusi állást, és ezzel 
párhuzamosan a tiszteletbeli sebészeket-akiknek szakmai tudását Csorba nem sokra 
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becsülte - fokozatosan orvostudorokkal váltották fel. Szorgalmazta a járási székhe
lyeken a betegszobák, gyógyszertárak és a megyeszékhelyen a kórház felállítását.28 

1831-ben a vármegyében 5 orvosdoktor, 19 magister, 3 civil chirurgus, két nem 
diplomás orvos és járásonként egy gyógyszertár múködött.29 

A szabadságharc kitörésekor a háborús készül6dés lépett el6térbe. Somogy külö
nösen veszélyeztetett vármegye volt, hiszen a Dráva mellett már felsorakoztak Jella
sics hadai és az 6ket támogató császári seregek. A háborús viszonyok közepette az 
egészségügy megszervezése kell6 tapasztalat hiányában nem volt könnyű feladat, 
emellett a tífusz és kolera járvány is nehezítette a szervez6k helyzetét. Csorba kérésére 
a nemzet6rség f6orvosa a fiatalabb és könnyen mozgó marcali járásorvos, dr Pfeffer 
Mihály lett, mig 6 maga a kolera elleni védekezést és a hátsó területek szervezését 
vállalta. Minden zászlóaljhoz Oárási zászlóalj) vezet6 orvost és egy sebészt osztott be 
és kötelezte 6ket, hogy a csapataikkal együtt mozogjanak. A vezet6 orvosok minden 
zászlóaljnál a járásorvosok voltak, akik nem igen akartak elvonulni a zászlóaljakkal, 
mert a járásukat magukra hagyták volna. Ezért kérték a zászlqaljorvosi teend6k alóli 
felmentésüket. A két kaposvári sebész, Bergel József és Winkler lajos pedig betegsé
gük miatt kérték a felmentésüket. 

A szabadságharc bukása után Csorba az 6t ért sérelmek és megaláztatások miatt 
kérte nyugdíjaztatását és hivatalából eltávozott.30 

1835-ben a vármegye Csorba f6orvos javaslatára elhatrározta, hogy széleskörű 
adakozásra hívja fel a megye nemességét, hogy megteremtsék egy nagyobb kórház 
építésének anyagi alapjait. Egy bizottság el6zetesen megvizsgálta a Winkler-féle 
alapitványi kórházat és megállapította, hogy az nem alkalmas sem a jelenlegi állapo
tában sem b6vités esetén arra, hogy egy valódi kórház feladatát ellássa az egész megye 
számára. Az újonnan felépített kórház 1846-ban kezdte el működését és megnyitása 
óta színvonalasan dolgozott. 1859-ben a kaposvári kórházat nyilvános körkórházzá 
min6sítették. A kórház élén tehetséges orvosok álltak, akik folyton a kórház korsze
rűsítésén és b6vitésén munkálkodtak. 31 

1867-ben Szigetváron Vermes György földbirtokos, Salamon Gyula gyógyszerész, 
Hölbling Ignácz plébános és Koharits Ferenc alapítványt hoztak létre a kórház 
felépítésére. Ezután megindították a gyűjtést. Az alapítvány kezelésével Salamon 
gyógyszerészt bízták meg. A kórház 1896 óta üzemel közkórház jelleggel.32 

Paczay István esperes-plébános végrendeletében 300 Ft-ot hagyományozott egy 
Marczaliban felállítandó „Ispotályra". A házat magánkórházként használták 5-6 
ággyal és 3-4 elaggott iparosnak való lakással. 1889-ben az alapítvány kezel6i elhatá
rozták, hogy megveszik a szomszéd telket és építenek egy modem kórházat, amelyet 
a vármegyének átadnak, ha a vármegye magára vállalja annak fenntartását és kiesz
közli a közórházi jelleget. A kórház 1891- ben készült el és megkapta a közkórházi 
jelleget a belügyminisztériumtól.33 

Csorba József dr. néhai fizikusnak 1857-ben megjelent munkájában találjuk, hogy 
„Nagyatádon, a szentferenczrendiek zárdájában van a Czindery családtól alapított 
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intézet, mely kórház nevet visel ugyan, de a benne lévők csak táplálást és semmi 
orvosi ügyeletet nem élveznek." 

1895-ben Éhn Sándor nagyatádi főszolgabíró elhatározta, hogy egy Nagyatádon 
felállítandó járási kórháznak alapot teremt. Máris mozgalom indult meg, hogy ez 
alapból községi járványkórház építtessék, melyben a tüdőbetegeket gondozó helyi
ségek is elhelyezést nyerjenek. 34 

1902-ben gróf Hunyady Imréné szül. Győri Felicitas grófnő tudatta a vármegyével, 
hogy Kéthelyen, uradalmainak középpontjában magánkórházat szándékozik építeni 
és saját költségén fenntartani. A kórház 20 ágyra épült fel és 1903-ban adták át 
rendeltetésének. Az ápolást és élelmezést apácák végezték, a kórház kezelésével 
Lechner Antal uradalmi orvost bízták meg. A jól felszerelt kórházban nagy uradalmi 
házigyógyszertár is volt. 35 

Arról is van adatunk, hogy a Festetics, majd az Andrássy család birtokába került 
szigetvári várban 6-10 ágyas uradalmi kórházat szereltek fel az uradalom jobbágyai 
és cselédsége :részére. Ezek az uradalmi kiskórházak, melyekb61 máshol is volt 
(Gyöngyösmellék, Darány, Lakócsa, Babócsa, Somogytamóca) egészen a II. világhá
ború idejéig fennmaradtak. Ezeket az uradalmi orvosok vezették. 36 

Az egészségügy a mindenkori közigazgatási rendszerhez alkalmazkodó bürokra
tikus szervezet volt, melynek fejlődését keretei korlátozták. Lényegében az egész
ségügy annyira ment előre, amennyire a helyi hatóságok és a tehetséges és ambiciózus 
orvosok azt előrevinni szándékoztak. Ezen a téren Somogy megye nem volt rossz 
helyzetben. Tehetséges emberek irányították a megye egészségügyét, mert Gömöry, 
Varga, Csorba, Wehle, Paray, Szaplonczay egy századon keresztül valamennyien 
azon munkálkodtak, sohasem engedték lemaradni a megye egészségügyét. 

A községi és körorvosi beosztást a Bach-korszakban alklmazták el6ször, majd 
1876-ban, amikor 38 orvosi körbe osztották a vármegyét. 1882-ben újra rendezték a 
körorvosi köröket és ekkor 36 kört alakítottak ki, végül 1908-ban, amikor már 46 lett 
a körök száma.37 

1876-ban megalakult a "Somogy-megyei Orvos-Gyógyszerész Egylet". Az egylet 
székhelye Kaposvár volt, itt tartották meg a rendes évnegyedes, a rendkívüli, vala
mint a választmányi üléseket. 

A társulat célul tűzte ki a következőket: 
1. Folytonos haladás az orvos-gyógyszerészi és más rokon tudományok terén, 

önálló vizsgálódás, kölcsönös eszmecsere. 
2. Órködni az egylet tagjainak eljárása fölött. 
3. A kar érdekeinek védelme.38 

Dr. Paray János megyei főorvosnak a főispánhoz küldött jelentéséből megtudhat
juk, hogy 1875-ben a vármegye egészségügyi személyzete a következ6 képet mutatta: 
„A megye egy tiszti és egy kórházi f6orvossal rendelkezik. 8 járási orvos és 1 kórházi 
alorvos, 1 állatorvos és 8 járási bába az összes hivatalos személyzet. Ezen tiszti 
egészségügyi személyzeten kivül a megye területén 31orvostudor,22 sebész (polgári 
és magister), kik részint mint uradalmi, részint mint magán gyakorló orvosok a 
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székvárosban és nagyobb községekben telepedtek le. 14 okleveles állatorvos és 
gyógykovács, 34 okleveles bába, kik szintén a nagyobb községekben és a székváros
ban tevékenykednek."39 

A tiszti egészségügyi személyzettel együtt a megye tehát rendelkezett: 
40 orvostudorral, 20 sebésszel, 14 okleveles állatorvossal, 42 okleveles bábával, 16 

okleveles gyógyszerésszel, 6 gyógyszerészsegéddel, 6 gyógyszertári gyakornokkal. 
A megye területén ebben az id6ben 15 gyógyszertár múködött.40 

Az 1920. évi jelentésekből viszont az derül ki, hogy a megye területén 97 orvos, 35 
gyógyszerész, 36 gyógyszerészsegéd és 245 szülészn6 tevékenykedett. Ezid6tájt 40 
nyilvános gyógyszertár működött. 41 

1904-ben Szaplonczai Manó tiszti f6orvos kezdeményezésére megalakult a „ Tüd6-
vész ellen védekez6 somogyvármegyei egyesület", mely nagy buzgalommal látott 
munkához. Különösen gróf Festetics Pálnénak köszönhet6, hogy nemcsak dispensa
ire, hanem egy 50 fekvóbeteg befogadására alkalmas pavilon is épült Kaposváron, 
amelyet 1912-ben adtak át rendeltetésének. 42 Erre az alapítváQ.yra nagy szükség volt, 
mert a megye sajnálatos módon élenjárt a tbc-s megbetegedések és a halálozások 
számát tekintve, mert a nagybirtokos megye hatalmas agrárproletáriátusa végtelenül 
szegény, beteg és fert6zött volt. 

A güm6kor halálozás 1000 f6re a következ6képpen alakult:43 

Kaposvár 
Megyei össz. 

1920-23 

3,9 
2,6 

1924-27 

3,5 
2,0 

1928-32 

2,8 
1,5 

1933-38 

1,9 
1,1 

Az egész országban rohamosan terjed6 influenza, melyet kiindulási helyér61 spa
nyol náthának neveztek, 1918 6szén Somogyot is elérte. Kaposváron a lakosság 
kétharmadát lepte meg és egész télen dühöngött vissza-vissza térve. Sok volt a 
tüdógyulladásos szövódmény és a következményes halál. Az iskolákat, hivatalokat 
be kellett zámi, a gyógyszertárak kifogytak, az orvosi ellátás is elégtelen volt, mert az 
orvosok is betegek lettek. A betegek száma a megyében százezren felül volt, ezért 
vármegyei és községi járványbizottságokat hoztak létre. Mivel a hadifoglyok és az 
internáltak között is sok volt az elhalálozás, ezért erre a területre kormánybiztost 
jelöltek ki. 44 

A tanácsköztársaság 133 napos fennállása idején a közegészségügy területén me
gyei szinten is csak kevés elképzelést tudtak megvalósítani. A tanácskormány főként 
a gyógyszertári alkalmazottak nehéz megélhetési viszonyain, a rossz szolgálati felté
teleken és a rossz munkaid6beosztáson akart javítani. A helyi újságok terjedelmesen 
foglalkoztak a gyógyszerhiány kérdésével, megállapításuk szerint a gyógyszertárak 
„szocializálása# simán ment végbe. A leltározás nagyon sok visszaélést leplezett le, 
ennek kapcsán sok értékes gyógyszer került el6. Az ilyen tevékenységen rajtakapott 
üzletvezet6 nem kaphatott alkalmazást a szocialista gyógyszerkereskedésben. A 
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rendelet szerint a szocializált és újra megnyitott gyógyszertárakban dolgozó volt 
üzlettulajdonos, vezető gyógyszerész annyi fizetést kaphat, mint a legmagasabban 
fizetett munkás. A munkaidő reggel 8-tól este 7-ig tartott folyamatosan, vasárnap 
pedig ügyelet volt. A városi gyógyszertárak az inspekciós szolgálatot havonta felvált
va végezték. 45 

1920 decemberében alakult a Kaposvári Anya és Gyermekvédő Egyesület. 1926-
ban elkezd6dött az Anya és Csecsem6védő Otthon építése a Tallián Gyula utcában, 
amelynek működésére szintén nagy szükség volt, mert 1939-ben Somogy megye 
vezetett az egész Dunántúlon a csecsem6halandóságban. 

A társadalombiztosítást 1929-ig a Kaposvári Kerületi Pénztár, majd az OTI végez
te.46 

A második világháború jelent6s károkat okozott az egészségügyi ellátás és a 
gyógyszerellátás területén egyaránt. A katonai szolgálatra behívott orvosok és gyógy
szerészek hiánya érezhet6 volt. A háború terheivel együtt fordított arányban csökkent 
az uralkodó osztály jótékonykodása az egészségügy és a szociálpolitika terén is. A 
legtöbb orvos azonban hivatása magaslatán állt és áldozatkész munkával próbáltak 
a nehézségeken urrá lenni. 

A gyógyszertárak államosításával egyid6ben, 1950-ben megalakult az Egész
ségügyi Minisztérium, amely a centralizált irányítást vezette be. 
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A GYÓGYSZERT ÁRI HÁLÓZAT 
KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐDÉSE 

A szerzetesrendi gyógyszertárak megjelenése 
a XVIII. században 

A szigetvári katonai kórház házigyógyszertárán és a járásorvosokkezelésében lév6 
kézigyógyszertárakon kívül még a ferencesrendi kolostorokban voltak házi gyógy
szertárak Somogyban, melyeket gyakorlott patikus fráterek vezettek. Ők szerezték be 
a gyógyszereket részben gyújtésb6l, részben Bécsb6l. Tudás,µkat, gyakorlottságukat 
Németországból hozták magukkal. Volt, aki valamelyik nyugati vagy felvidéki vá
rosból származott. A misszionárius páterekkel állandóan járták a vidéket és gyógy
kezelték a betegeket. 47 

Somogyban Andocs, Marcali, Mesztegny6, Nagyatád, Szigetvár és Felsósegesd 
helységekben volt ferences klastrom. Ezek közül a nagyobb és a nyilvánosság számá
ra is megnyitott, vármegyei engedéllyel működő és a vármegye fizikusa által ellen
őrzött patika volt az Andocson és Fels6segesden telepített. Szigetváron és Nagyatá
don is volt egy kisebb házipatika, de ezeknek nyilvánosságát nem ismerték el. 

Az andocsi kolostort 1725-ben kezdték építeni. A legrégebbi forrást, amely a 
háWógyszertár fennállására utal, az 1763. évi közgyűlési jegyzőkönyvben fedeztem 
fel. 

Az 1290-ben alapított felsősegesdi kolostor a török háborúk alatt elpusztult. Újjá
építéséhez 1755-ben kezdtek Széchenyi György gróf és utódai anyagi támogatásával, 
de a kolostor nyugati szárnyát már a vármegye építette azzal a célzattal, hogy az ott 
létesített gyógyszertárat a vármegye közönsége is igénybe vehesse. 

A vármegye már 1740 óta levelezéseket folytatott a zágrábi tartományi vezetőkkel 
és a kanizsai guardiánnal is tárgyaltak, mert szerették volna elérni, hogy a rend 
kanizsai gyógyszertárát Felsősegesdre helyezzék át. Ezzel a megye jelentős kiadások
tól és fenntartási terhektől szabadult volna meg.49 

A rend megpróbált ellenállni, Paulini Inkei Boldizsár a kanizsai és a segesdi zárdák 
szindikusa a feltételezett szándék megakadályozására indított akciót. Rávette Zala 
megye alispánját Forintos Gábort, hasson oda, hogy a rendi tanács másítsa meg 
elhatározását. Indokul azt hozta fel, hogy a megye közönsége rossz néven veszi a 
gyógyszertár áthelyezését és esetleg a rendház környékének lakói „alamizsnákban 
ellanyhulnak". Kétezer forintos alapítványt helyezett kilátásba a segesdi kolostor 
javára, ha a döntést megváltoztatják. 1769-ben a zágrábi tartományf6nök mégis az 
áthelyezés mellett döntött, mivel a rend kanizsai gyógyszertárának forgalma csök
kent, mert Kanizsán a nyilvános városi gyógyszertár már működött, másrészt való-
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A vármegye nemesei a főispánt arra inspirálták, hogy összeköttetései révén a 
Helytartótanácsnál képviselje a megye érdekeit, és a két patika további nyitvatartási 
jogát biztosítsa. A kormányzati érdekeket képvisel6 főispán azonban ettől elzárkó
zott. Sigray Károly a vármegyéhez írt levelében a következőket írta: „Parancsolatok 
elégtételére köteleztetvén az mint e dologban cselekedtem, egyedül hivatalomnak 
kölletik tulajdonétani. Ellenben, ha a patikus fráterek a törvény szerint valamelyik 
egyetemen vizsgát tesznek, és az erről szóló bizonyitván~ a nemes vármegyének 
benyujtják, akkor nincs akadálya az ujbóli megnyitásnak. H 

Ugyanakkor az intimátum azt nem tiltotta meg, hogy a szerzetesek „magok 
Apothecéinak hasznát ne vehessék". Azt sem tiltotta meg, hogy e kolostorok szom
szédságában lakó földesurak sürgősség esetén igénybe ne vehessék." .„ ezeket köze
lebb találván azon intimátumban levő rendszabás maga erejében megmarad, ha csak 
ez illetin szorgos szükségek mellett, valamely abusus az Királyi Parancsolatnak 
ellenére nem következik. Mindezek illendő kombinátióját és akép leend6 elintézését, 
hogy cselekedetünk eránt akármely esetre is számot adhass~Jtl<."57 

A későbbiekben sem sikerült a vármegyének visszaszerezni a két ferences patika 
nyilvánossági jogát. 

Gyógyszertárak kialakulása Kaposváron 

A török kivonulása és a Rákóczi-féle szabadságharc után a fokozatosan benépesüld 
megye legszebb jövdvel kecsegtet6 települése már kezdettdl fogva Kaposvár volt. A 
birtokai újranépesítésében erdsen érdekelt földesúr Eszterházy Pál 1712-ben telepítési 
szerződést kötött a lassan visszaszivárgó lakosokkal. Ez három évi adómentességet 
és a robot eltörlését jelentette, de ugyanakkor fenntartotta a jogát a kereskeddknek a 
szerződés pontjaitól eltérd, más módon való adóztatására. A kilenced és a tized 
beszolgáltatását azonban a türelmi idd alatt is megkövetelte.58 

1703-ban Eszterházy Pál vásárjogot szerzett a mezdvárosnak. A földesrúnak csak 
abban az esetben fűződött érdeke mezővárosa vásárjogához, ha abból ránézve haszon 
származott. A négy országos vásár tartása mellett a város heti vásárt is tarthatott.59 

„Kaposvár mezdvárosának lakói, legyen az földmúveld, kézműves vagy kereske
dd, nehezen meghatározható helyet foglaltak el a szabad királyi városok polgárai és 
a jobbágyok között. Az a körülmény, hogy Kaposvár az Eszterházy uradalom alköz
pontja volt, kétségkivül serkent6en hatott a mez6városi fejlddés irányába, noha 
ugyanakkor bizonyos fokig fékezte is azt. A reformkori perirtatok tanusága szerint 
sorozatos perek kezdddtek a földesúr által elvett egyes földterületek visszaszerzésé
ért, a puszták használatáért, az erdei haszonvételekért, az irtásföldekért, stb."60 
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színúleg nagyobb támogatásra számítottak Somogy vármegye részéről. A kanizsai 
patikajogot és a gyógyanyagokat eladták egy világi embernek, míg a patika felszere
lését, melyet 4000 forintra becsültek, a segesdi kolostorba szállították. Ez időtől a 
segesdi kolostor látta el gyógyszerekkel a kanizsai rendházat is, valamint igénybe 
vették a környékbeli földesurak és uradalmaik szegény jobbágyaik és alkalmazottaik 
részére.50 

A zágrábi tartományfőnök feltételei között szerepelt, hogy a gyógyszertár függet
len és mindenben a rend szabályai szerint működő gyógyszertár maradjon, azzal a 
közös megállapodással, hogy a hivatalos taxa betartásával orvosi vényre gyógyszert 
szolgáltat ki. Hozzájárult ahhoz is, hogy ne fizessen adót a jövedelem után, azt mindig 
jótékony célra fordítsa és természetesen a készlet kiegészítésére és javítására. Fenn
tartja magának a jogot, hogy gyógyszert ingyen adjon a szegényeknek, továbbá olyan 
szakszemélyzetet alkalmaz, akiknek a képzettségét hivatalos formában igazolja a 
vármegye előljáróinál. A gyógyszertárak rendjére és tisztaságára vonatkozó általános 
és szakmai rendszabályokat betartja és az osztrák gyógyszerkönyvben előírt felsze
relést biztosítja. A gyógyszerekért befolyó összeget gondnokság (syndicus) intézi, 
melynek elszámolásait a vármegye bármikor ellenőrizheti. Beleegyezését adta, hogy 
a nem ingyenes betegek a taxa szerinti térítést fizessék. Amennyiben a megye a patikát 
nyilvánossá kívánja tenni, abban az esetben erről adjon hivatalos nyilatkozatot és azt 
hirdesse ki. A vármegye az 1769 április 2.-án tartott megyegyűlésen iktatta jegyző
könyvbe ezt a szerződést, s egyben kinyilvánította, hogy a gyógyszertárat oltalmába 
veszi és mint sajátját támogatja. Önként vállalt támogatás jeléül a megyei pénztárból 
300 forint kifizetését elrendelte.51 

Az andocsi és a segesdi gyógyszertár nyilvános jelleggel 1781-ig működött, amikor 
is a haladó §ondolkodásu II. József császár rendeletileg megvonta tőlük a nyilvános
sági jogot.5 

Ennek legfőbb oka az volt, hogy a patikák kezelői egyetemi vizsgával nem rendel
keztek. Ugyanis az 1770-ben életbe lépett Normativum Generale után a gyógyszertá
rakat csak olyan személyek vezethették, akik egyetemi diplomával rendelkeztek. 

Az 1781. december 3-án tartott megyei közgyűlésen nagy megrőkönyödést keltett 
a rendelet felolvasása. A vármegye szerette volna a szerzetesi gyógyszertárak nyilvá
nos jellegét a jobb ellátás érdekében továbbra is biztosítani. A közgyűlés feliratot 
küldött Sigray Károly főispánnak, melyben feltárta a szomorú helyzetet. „Várme
gyénknek határai Kaposvári patikátul olly messze esnek, melly miatt a távul levő 
betegek minek előtte orvossághoz és orvoshoz juthatnak vagy terhessen sinlődni, 
vagy éppen gyámoltalanul elveszni kényszerittessenek."53 

A feliratból azt is megtudjuk, hogy „a kaposvári patikus még fiatal és kezdő, nem 
biztos tehát, hogys}Yógyszertárában mindig elegendő gyógyszer lesz az egész vár
megye számára." 

Az sem valószínű, hogy e két patika a kaposvári gyógyszerész üzleti forgalmát 
rontaná. Maga a megyei főorvos is megerősítette, hogy a kaposvári patika már 
messzesége miatt is elégtelen a megye betegeinek gyógyszerekkel való ellátására. 55 
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Kaposvár Arany Oroszlán gyógyszertár - 1784 

A városi patikus halálát követően özvegye által szabálytalanul, helytartótanácsi 
engedély nélkül és sok esetben kifogásolhatóan működtetett patika nem oldotta meg 
kielégit6en a megye, valamint Kaposvár gyógyszerellátását. Mindezért a vármegye 
1767. junius 3-án elrendelte, „hogy az egész megye használatára Kaposváron gyógy
szertárat kell létesíteni, melynek szükségleteir61: vezet6r61, laboránsról, gyógyszerek
r61 a f6orvos gondoskodjék. "66 

1772-ben szerezte meg a vármegye a Helytartótanácstól a gyógyszertár nyitási 
engedélyt.67 Közben évek múltak el eredmény nélkül. A helyzet csak akkor vált a 
vármegye számára égetően sürg6ssé, amikor is 1781 áprilisában II. József császár 
rendelete következtében a ferences patikákat be kellett zárni. Sikerült is az 1779-ben 
gyógyszerészi oklevelet szerzett Pirker Józsefet rábírni arra, hogy a már berendezett 
nagykanizsai patikáját Kaposvárival cserélje fel. A f6ispán felkérte a megye illetékes 
vezet6it arra, hogy a fiatal patikust válasszák meg megyei gyógyszerésszé. Az 1781. 
június 25-én tartott közgyűlésen meg is választották. 

Életrajzából megtudjuk, hogy Grácban született, gyógyszerészi képesítését Bécs
ben szerezte. „Ezen emberséges ember több esztend6ktül fogva Bécsben a Fölséges 
Udvari Apothecában gyakorolván tudományát, és egy nevezetes Inspitálban is pro 
cura infirmorum applicáltatván és ebben is lev6 értelmes tudományát Ke6szegen is 
számos betegek között nyilvánoséttatván."68 

A beiktatás alkalmából Pirkemek az oklevelét be kellett mutatnia, melyet a köz
gyűlési jegyz6könyvbe bemásoltak (5. számú melléklet), valamint ígéretet kellett 
tennie, hogy gyógyszertárát a köz hasznára az igényeknek és el6irásoknak megfele-
16en berendezi és azt közmegelégedésre működteti. Az ünnepélyes beiktatás záróak
kordjaként a megye vezet6i 3-4 szekeret biztosítottak, hogy a gyógyszerész ingóságait 
Kanizsáról Kaposvárra szállítsa. 

A gyógyszertár megnyitása és Pirker Kaposvárra költözése azonban nem ment 
zökken6mentesen. A közgyűlésnek mindenekel6tt meg kellett szereznie a mezőváros 
földesurának, Eszterházy hercegnek a beleegyezését, amely szerint hozzájárul ahhoz, 
hogy Pirker Kaposvárra beköltözzön. Azonban közismert a feudáliskori megyei 
adminisztráció lassúsága, így nem meglepő, hogy a város földesura csak 1782. már
cius 12-én írta alá az engedélyt és abban biztosította a gyógyszerész kérelmét. Egyben 
hozzájárult ahhoz is, hogy amennyiben Pirkemek házra van szüksége, ez esetben 
jelentse be igényét Tomkó Márton kaposvári uradalmi felügyel6nek, aki a mez6vá
rosban a herceg érdekeit képviselte. A feudális jogszokások szerint a város földesu
rának, aki egyben a mez6város összes királyi jogának birtokosa volt, a föld és a telek 
tulajdonosa, jogában állt a mez6város bármelyik lakosát házából kibecsültetni. A 
nagyvonalú ajánlat ellenére a megye vezetői felhívták Pirker figyelmét arra, hogy 
óvakodjon az er6szakos kisajátítástól, mivel az hosszadalmas és gyakran perrel is jár, 
ezért inkább a békés megegyezést keresse.69 
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Az 1750-es évek elejére már vonzónak tűnt fel a megyei közigazgatás előtt, hogy 
itt megyeházát emeljen és minden szervezetével beköltözzön. A Helytartótanács 
folytonosan zaklatta a megyét, hogy a nehezen felfogadott orvos mellé gyógyszertárat 
is létesítsen. A gyógyszereknek Bécsből való beszerzése igen költséges és hosszadal
mas volt. A szegény adózók nem juthattak hozzá, betegség esetén inkább a természet 
gyógyerejére bízták magukat, s kellő tapasztalat hiánya és tudatlanság következtében 
nem egyszer súlyos mérgezéseket, s6t halált okoztak. Egyébként a vándor sebészek 
és a gyógyszert áruló felvidékiek is sok halálesetnek voltak okozói. 61 

Az alispán és a főispán mindent elkövettek, hogy gyógyszertárvezetésre alkalmas 
szakembert találjanak, aki megfelelő berendezéssel és gyógyszerekkel is rendelkezik. 
1758. december 10-én, azon a megyegyűlésen, ahol éppen a megye harmadik hatósági 
orvosát megválasztották, jelentette be az alispán, hogy Nagyatádon van egy gyógy
szerész, aki ott rendezkedett be. A róla szerzett információk szerint szakmájában jól 
képzett volt. Az alispánnal tárgyalva hajlandónak mutatkozott a megye szolgálatába 
lépni és patikcí.jával a kijelölt helyen, Igalban letelepedni. A megyei fizikus szerint a 
gyógyszerkészlet értéke 600 forint, de a még hiányzó gyógyszerek beszerzésére 150 
forint előleget kell kiutalni.62 

Igal az akkori főispán, Batthyány uradalmi székhelye volt és hogy megtakarítsa az 
uradalmi felcser és a patika költségeit, a megye egész egészségügyi személyzetét ide 
szerette volna telepíteni. De Igalt sem a megye nemesei, sem a patikus nem találta 
megfelelő helynek, ezért kérésére megengedték, hogy 1760-ban áttelepüljön Kapos
várra. A gyógyszerész három év múlva már özvegyen hagyta feleségét, aki némi 
szünet után a patikát üzembe helyezte. Valószínű megfelelő szakemberrel dolgozta
tott, de ennek működése nem felelhetett meg a követelményeknek, mert a megyei 
főorvos több esetben is megbírálta.63 

A gyógyszertár még 1776-ban is üzemelt, amelyet alátámaszt az 1776. évi közgyű
lési jegyzőkönyv 1221. oldalán található bejegyzés, mely szerint az apothekariusné a 
294. helyrajzi szám alatt lakott, így lehetséges, hogy ott volt a patikája is.64 

1792-ben a patika működésének bizonyítékául szolgál Pirker József vármegyei 
patikus által herceg Eszterházy úriszékéhez benyújtott német nyelvű irat, melyben 
jelenti, hogy a bécsi taxa birtokában van, amivel a városi patikus viszont nem 
rendelkezik. 65 Ezt követően a gyógyszertár működésére vonatkozóan további ada
tunk nem áll rendelkezésünkre, valószínűleg hamarosan megszünt. 
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Noha minden kétséget kizáró bizonyitékunk nincs, de mégis valószinú, hogy a mai 
„Arany Oroszlán" elnevezésú gyógyszertár épülete a Pirker által megszerzett ház 
helyén található, mely az akkori Nagy utca északi oldalán volt az 1751-ben felépült 
régi megyeházával rézsutosan szemben. Feltehetóen egy földszintes, falusias jellegú 
ház lehetett. 

Csorba József megyei fizikus 1857-ben megjelent könyvében a következdket írta: 
„Az iddsor kivánatai szerint keletkezett Kaposvárott 1784-ben a megyének anyagi 
segitségével létrejött pati.ka."70 

Kétségtelen, hogy a patika teljes berendezése és beindítása nem kevés iddt vehetett 
igénybe. Pirker mind a megyétől, mind pedig a mezőváros földesurától jelentds 
engedményeket kapott, többek között adó alóli felmentésben is részesült. A megyei 
tisztiorvos 1784. évi jelentésébdl megtudhatjuk, hogy a gyógyszertár elegendd és 
megfeleld gyógyszerkészlettel rendelkezett, de elhelyezése nem megfeleld, az épület 
pedig nemcsak rozzant, de egészségtelenül nedves is.71 A patikussal szemben mind 
Bécsben, mind Somogyban támasztott igényekrdl számol be az a német nyelvú irat, 
amelyben Pirker József „a vármegye jóváhagyott patikusa" bejelenti Eszterházy 
uriszékénél, hogy bécsi engedélye (Dispensatorium) eldríja patikájának tökéletes 
színvonalon való tartását, a vármegye pedig arra kötelezi, hogy minden eldforduló 
betegség gyógyszeréról gondoskodjék. 

A bécsi taxa birtokában van, amivel a városi patikus nem rendelkezik. 72 

A gyógyszertár folytonosan emelkedó forgalma biztosította a gyógyszerész szá
mára a biztos megélhetést, ezen túlmenően az anyagi gyarapodást is. 

Pirker hamarosan Kaposvár nagytekintélyú és tisztelettel övezett polgárai közé 
küzdötte fel magát. Hat gyermeke volt, négy fiú és két leány. Egyik fia sebész, másik 
földmérd lett, két fiú pedig a gyógyszerészi pályát választotta. Pirker 1826-ban 
meghalt, s mivel egyik fiára sem testálta a patikát, az örökösök azzal a kéréssel 
fordultak a Helytartótanácshoz, hogy a gyógyszertárat eladhassák. Az engedély 
megadása után a gyógyszertárat Schwarz Ferenc csurgói gyógyszerész vásárolta 
meg. Ezt megeldzden Schwarz egy másik Kaposváron felállítandó gyógyszertár 
engedélyezéséért folyamodott a vármegyéhez, amely elutasítást nyert, ilymódon 
kényszerült arra, hogy tetemes összegért a Pirker-féle patikát vásárolja meg. A 
Kapotsfy iratok között megtalált eredeti elszámolás szerint a patika eladási ára 35 ezer 
forint volt. Schwarz az örökösökkel való megegyezés után azzal a kéréssel fordult a 
vármegyéhez, hogy a gyógyszertár megvételéhez járuljon hozzá és azt saját vezeté
sére engedélyezze, a csurgói gyógyszertárat pedig át fogja engedni másnak. A vár
megye az engedélyt megadta. Mellesleg Schwarz elég kemény végrehajtási módszer
rel gyújtötte össze a pénzt. Az összes adósa ellen végrehajtást kért és kapott. Sorra 
járták a községeket és amit lehetett, behajtottak. 73 Ezenkívül kölcsönöket is vett fel. 
Kaposvárnak ekkorra már 3500 lakosa volt, s mivel a környéken másik gyógyszertár 
nem volt, konkurrencia hiányában igen jól jövedelmezett. 

A gyógyszerész nagy gondot fordított a szakmai színvonal emelésére is. A Megyei 
Választmányhoz küldött levelében a következőket írta: „ ... gyógyszertáramat olyan 
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állapotba hoztam, hogy bátran állithatom, hogy e nemes hazában nem igen találhat 
jobbat, mert kizárólagosan tudományom mesterségének élve minden kitelhetdt arra 
szentelek, minden a tudományos mesterségemet ismertető folyóirásokat tartván, 
könnyen haladhatok annak napról napra men6 tökéletesitésében, és a gyógyszerek
nek és vegyi készitményeknek már nálam könnyen feltalálható jobbitó feltalálások 
átvételében és újabb tapasztalatok hasznositásában." 74 

Schwarz gyógyszerész több tudós társaság tagja volt, és Kozma János megyei 
másodfizikussal együtt természettudományos társulás létrehozásán is fáradozott. 
Sokat munkálkodott azon, hogy a gyógyszertárakat a hatósági orvosok helyett, 
gyógyszerészek vizsgálják felül. Véleménye szerint: „A gyógyszerek minőségét még 
a legjobban képzett orvos sem tudja megállapitani. A legbiztosabb felügyelet a 
becsületes gyógyszerész, ha ilyen nincs, akkor nincs az az orvos, aki a gyógyszerész 
hamisságát, csalfaságát kikémlelni képes lenne. Lehetetlen az orvos uraktól ezen 
felséges tudományban nagyobb jártasságot is kivánni, minthogy dket a saját tudo
mányuk is elegendő módon elfoglalja. Igen hibásan van még.J;lálunk az orvos urakra 
bízva a gyógyszerészet ellenőrzése mint felügyelet, mint a vizsgálat tekintetében."75 

1832-ben, amikor Csallay Imre engedélyért folyamodott a vármegyéhez, hogy 
Kaposváron a második gyógyszertárat felállíthassa, Schwarz mindent elkövetett, 
hogy ezt megakadályozza. Sikerült a Helytartótanácsot is a maga oldalára állítania. 
Az óvást emelt a második gyógyszertár felállítása miatt, s egyben azt javasolta, hogy 
helyette a vármegye inkább a megye más részeinek gyógyszertárakkal való betelepi
tésére fordítson nagyobb figyelmet. Kaposvár polgárainak a véleménye megoszlott, 
ki Schwarzot, ki Csallayt pártolta. Csorba megyei fizikus a monopolhelyzet megszün
tetésének szükségességére hivatkozva javasolta a gyógyszertár felállítását. Azonban 
ebben a kérdésben az orvosi kar véleménye is megoszlott. Kozma másodfizikus, 
valamint Hamrák és Hirtling doktorok Schwarz gyógyszerész mellé álltak. A Hely
tartótanácshoz írt levelükben a következőket olvashatjuk: „Az igazságszeretet buz
galma nem engedheti szó nélkül elnéznünk azon részrehajlás felett, mely Csorba 
Umak ebben az ügybeni véleményadásában a szokott rugóul szolgál, ugyanis mond
juk ki az igazat: tudja az egész közönség, hogy Csorba Ur Schwarz gyógyszerész ellen 
már több éve haragot táplál. Fondor karakterének bokros szövevényeit fájdalmasan 
érzi itten minden orvos, ki általa eszközli nyugalmát s becsületét szüntelenül veszé
lyeztetni tapasztalja."76 

Schwarznak azonban mégsem sikerült megakadályozni a másik gyógyszertár 
felállítását. 1836-ban Schwarz váratlanul meghalt. Ezzel a szomorú véggel fejeződött 
be a Csallay-féle gyógyszertár megnyitásával kapcsolatos vita, melyben az ellenfelek 
?l~ kíméletlenül csépelték egymást és megosztotta a közvéleményt és az orvosi kört 
lS. 

A gyógyszerész váratlan halála után egy ideig a patikát volt segédje, Lohrberer 
Imre okleveles gyógyszerész vezette, majd az özvegy 25275 forintért eladta Schrdder 
József gyógyszerésznek.78 1851-ben Schr6dert Kaposvár polgármesterévé választot
ták. 1852- ben, amikor a Habsburg uralkodó - Ferenc József- meglátogatta a várost, 
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Hochreiter megyef6nök Schr6der patikussal együtt vezették a lakosság hódoló kül
döttségét.79 

A gyógyszertár reáljogát 1855-ben ismerte el a Helytartótanács. 1869-ben a gyógy
szertár vezetését Schr6der fiára, Sándorra bízta.S() 

Az 1878. évi gyógyszertárvizsglati jegyzdkönyvek adataiból megállapítható, hogy 
segédje Rippl József volt, aki gyakornoki éveit is itt töltötte, 1877. július l-én a 
gyakornoki vizsgáját jó eredménnyel tette le.81 Utána a pesti tudom4nyegyetemen 
gyógyszerészi diplomát szerzett, s visszatért segédnek az Arany Oroszlán gyógyszer
tárba. Rippl József - a Rónai nevet csak késdbb, párizsi tartózkodása idején vette fel 
-, mint patikussegéd alkotta elsd múvét 1881-ben, fiatal ndt ábrázolt virágos estélyi 
ruhában.82 Kutatásaim során megállapítottam, hogy Rippl-Rónai eredetileg gyógy~ 
szertárat szeretett volna nyitni Kaposváron. Eldször 1882-ben, majd 1883-ban két 
ízben is nyújtott be kérvényt a Belügyminisztériumhoz, hogy az engedélyt megsze
rezze. 

Az akkori tisztifdorvos Németh Károly azonban nem javasolta a harmadik gyógy
szertár felállítását Kaposváron. A két meglévd gyógyszertár tulajdonosa szintén 
mindent elkövetett, hogy a gyógyszertáralapítást megakadályozza. Az is lehetséges, 
hogy e sikertelen gyógyszertáralapítási kisérletnek köszönhetd, hogy Rippl-Rónai 
Józsefet, mint világhírú festdmúvészt tarthatjuk számon. 83 Ez az adat azért is fontos 
számunkra, mert a gyógyszertáralapítási szándéka eddig ismeretlen volt a személyé
vel foglalkozó irodalomban. 

1879-ben a gyógyszertár tulajdonosa Schr6der Sándor 37 évesen megmérgezte 
magát. Nagy részvét mellett temették el.84 Temetése után özvegye közzétetette, hogy 
nem szűnik meg a gyógyszertár, mert mint örökös tovább vezetteti egy gyógyszerész 
alkalmazásával. A gyógyszertár vezetésére az ott dolgozó Hagelman Lajos okleveles 
gyógyszerész kapott megbízást.85 1880-ban az özvegy, mint a reáljogu gyógyszertár 
törvényes örököse a gyógyszertárat eladta Babóchay Kálmán gyógyszerésznek. Ba
bóchayt 1888-ban a Közegészségügyi Bizottság tagjai közé választották. 86 Neve már 
1882-ben szerepelt a virilisek listáján, ami azt jelenti, hogy rövid idd alatt a város 
tehet6sebb polgárai közé küzdötte fel magát.87 

Babóchay 1935-ben bekövetkezett halála után a gyógyszertárat leányai örökölték, 
akik okleveles gyógyszerészeket alklamaztak annak vezetésére. 1935-44-ig Budinácz 
Imre volt a vezetd, akit katonai szolgálata alatt Gáspár Géza, Boross Gusztáv és P. 
Fekete Emmi helyettesítettek. 1944-ben Simon Gyula, majd 1945-tdl az államosításig 
Kiniesel Ottq (Korbaira magyarosította a nevét) vezették a gyógyszertárat.88 

A gyógyszertár emeletes épületének alsó szintje barokk, a felsd szint klasszicista 
stílusú. Az államosítás után az épületben lévd gyógyszertárat több ízben is átalakí
tották. Pár évvel ezelőtt a Somogy Megyei Gyógyszertári Központ vezetdi és a város 
lelkes polgárai-úgy határoztak, hogy visszaállítják a gyógyszertárat az eredeti formá
jában. A múemlékbútort a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum adományozta a 
gyógyszertár számára, amely valaha a Ráday utca sarkán álló és a neves Dér Endre 
által vezetett gyógyszertár tulajdonát képezte. A bútort Répay Gábor, kadarkúti 

36 



gyógyszertárvezet6 restaurálta. Az ilymódon helyreállított gyógyszertár működő 
patikamúzeum, Kaposvár sétálóutcájának egyik ékessége. A gyógyszertár épülete 
Kaposvár egyik legrégibb épületének számít. 

Kaposvár „Magyar Korona" gyógyszertár - 1834 

El6ször Lukács lajos és Schwarz Ferenc gyógyszerészek nyujtották be kérvényüket 
1827-ben a vármegyéhez a Kaposváron felállítandó második gyógyszertár engedé
lyének elnyerése céljából. Lukács Pyrkemél dolgozott provisorként, Schwarznak 
peedig Csurgón volt gyógyszertára. Schwarzot Csorba f6orvos is ajánlotta, a várme
gye azonban a tervet elvetette.89 Ezzel szemben 1832-ben, amikor Csallay Imre 
gyógyszerész próbálkozott, a vármegye már nem volt elutasító. Egyébként is sokan 
elégedetlenek voltak a #megtollasodott és pökhendi, arrogáJ;t,s viselkedésű" Schwarz 
Ferenccel, noha a gyógyszerek választéka és az elkészítés módja kifogástalan és 
szakszerű volt. „De egyes árak a szegények részére megfizethetetlenek, s emiatt egy 
kis konkurencia ármérsékl6 hatású lenne. "90 Csorba fizikust kérték fel véleményezés
re, aki kimerít6 tudósítást írt az újonnan felállítandó gyógyszertár szükséges voltáról. 
Ebb61 megtudjuk, hogy Csallay Kaposváron született és „mind erkölcsére mind 
tudományára jeles bizonyságai ajánlják. Több helyeken huzamosabban szolgált pati
kákban, nevezetesen egyben és a nagyok és a jobbak közül valóban Pesten, már hét 
esztendeje gyújt magának tapasztalatot. Kaposváron és környékén a népesség szapo
rodik, a közgyűlések, a megyebeli törvénykezések állandó helye lévén a jöv6 men6k 
száma a megyebeli birtokos és nemes urakkal és egyéb tisztbeliekkel nagyobb is ennél. 
Ilyen helyen, ahol az élelem, lakhely olcsó, hol minden közherhekt61 szabadok 
megélhet két patika is. Azonkívül nem a nép száma, hanem az orvossággal élők száma 
teszi a patikák létét szükségessé.Schwarz azon ellenvetésének, miszerint a patikusnak 
igen gazdagnak kell lennie nincs alapja, mivel a drága gyógyszereket mint a Morphus, 
Castoreum, Opium, Camphor, China és ennek készítményei olyanok, amelyek el nem 
romlanak, s akár gazdag, akár nem, minden patikárius a Dispensatorium szerint 
köteles azokat beszerezni. Az a tapasztalat, hogy míg az ilyes ember meg nem 
gazdagszik, maga lát a dolga után, azután pedig mihelyt vagyonos lett, segédjére 
bízza a munkát, akik pedig nem sokat gondolnak vele, hogy hogyan megy, mindun
talan változnak is, ami a közönség bizalmát méltán ingadoztatja."91 

1833-ban Csallay megkapta a vármegyétől az engedélyt és hozzálátott az építke
zéshez a F6 utca 3. szám alatt. 1834-ben a kiküldött bizottság megvizsgálta a teljesen 
felszerelt gyógyszertárat és nyitásra alkalmasnak min6sítette. Ezzel egyidőben arra 
is kötelezte, hogy a köznek kiszolgáltatott gyógyszerek árából 20 % engedélyt adjon. 92 

Az 1837-ben hozott vármegyei határozat szerint a hatósági gyógyszerellátást úgy 
kell elosztani a két kaposvári gyógyszertár között, hogy arányosan részesüljenek 
abból. A kés6bbiek folyamán a kórház gyógyszerellátását is évente felváltva látták 
el.93 
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Az 1870. évi gyógyszertárvizsgálatok folyamán Paray főorvos a következ6képpen 
vélekedett a gyógyszertárról: „A gyógyszertár nemcsak a törvényszabta kivánalmak
nak felel meg, hanem azon jóval feljebb, minden tekintetben korszerű úgy az anyag, 
mint a felszerelés tekintetében, és méltán élvezi azt a bizalmat, melyet kivált vezetője 
szerzett hosszú munkája során."94 

1874-ben meghalt Csallay gyógyszerész, aki évtizedeken át ellátta a várost és a 
kórházat gyógyszerekkel. Nemcsak kitűn6 szakember volt, hanem jó üzletember is. 
Özv. Csallay Imréné kérte, hogy mint férjének örököse gyógyszertárát eladhassa, de 
a Belügyminisztérium nem járult hozzá, mert személyes jogu gyógyszertárt eladni 
nem lehet, de ahhoz hozzájárult, hogy megfelel6 képzettségű szakembernek bérbe
adhassa. Így lett Darázs József a gyógyszertár vezet6je, aki diplomáját 1859-ben 
Bécsben szerezte.95 

Két év múlva, 1877-ben Kecskéssy Tivadar lett a vezető, akire a BM 44964 számú 
engedélye alapján a gyógyszertár személyes üzleti jogát átruházták. Kecskéssy 1879-
ben az alispánhoz írt levélben kifogásolta, hogy a gyógyszertárakat a közületek 
ellátásában nem egyenlően bírálják el, s így például a hatósági gyógyszerek szállí
tására a Schrőder-féle patika kap megbízást, mig ő semmiféle közületi rendelést nem 
kap. Ezt ellentétesnek tartja a korábbi megyei határozattal és kéri, hogy a két gyógy
szertár között évenként felváltva osszák meg a szállításokat, a kórház ellátását pedig 
fél évenként változtassák.% Úgy tűnik, hogy Kecskéssy nem volt megelé~edve a 
helyzetével, mert 1880-ban eladta a gyógyszertárat Augusztin Miklós Agoston 
gyógyszerésznek.97 

Az 1881. február 6-án tartott megyegyűlésen bejelentették, hogy a Csallay-féle 
házat, amelyben a gyógyszertár volt, eladták. A Korona gyógyszertárat átmenetileg 
a gimnázium épületébe fogják áthelyezni.98 A kés6bbiek folyamán pedig a Korona 
utca 10. szám alá telepítették át a gyógyszertárat. 

1885-ben Augusztin eladta a gyógyszertárat Czollner Vincének, majd 1889-ben 
Czollner továbbadta Pataki Andornak. 1893-ban ismerték el a gyógyszertár reáljo
gát.991894-ben Patakitól Szabados Imre vásárolta meg, akinek halála után, 1921-ben 
Mittelman Jenő lett a tulajdonos. Mittelman több fronton végigküzdötte az első 
világháborút, s mint tüzérfőhadnagy szerelt le. Gyógyszertára volt Ungváron és 
Nagyváradon, ahonnan a trianoni békekötés következményeként fellépő helyzet 
miatt menekülni kényszerült. 1938-ban súlyos betegsége miatt Kapolka Józsefet bízta 
meg a gyógyszertár vezetésévet 100 A gyógyszertár jelenleg a Kossuth tér 4. szám alatt 
található. 

Kaposvár „Arany Kereszt" gyógyszertár-1896 

1879-ben jelentkezett az első pályázó, Csurgói Kálmán budapesti gyógyszerész a 
Kaposváron felállítandó harmadik gyógyszertárra. A vármegye azzal az indoklással 
utasította el folyamodványát, hogy másutt van szükség gyógyszertárra, mert a meg
lévő kett6 ki tudja az igényeket elégíteni, sőt munkaidejük így sincs eléggé kihasznál-
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va. Csurgói azonban nem adta fel a harcot, hanem a Belügyminisztériumhoz felleb
bezett. Folyamodványában többek között azt is leírta, hogy a gyógyszertárat a János 
téren (volt buzapiac, napjainkban a Színház-parknak felel meg) szándékozik felállí
tani, amelynek szükségszerűségét a következő érvekkel támasztotta alá: „Közel fél 
évszázada, hogy Kaposváron a második gyógyszertár felállíttatott. Az akkor négyez
res lélekszám ma kilencezerre növekedett, s kizárólag hivatalnokok, gazdag kereske
dők a jómódu iparosokból áll. Ezenkívül az állami főgimnáziumot látogató i.fjuság, a 
somogyi két honvédzászlóalj, az ott állomásozó 44. gyalogezred tisztikara és legény
sége szaporítják a lakosságot. Kaposvárhoz 24 község tartozik 21 ezer lélekkel, így a 
két gyógyszertárra összesen 30 ezer ember esik, nem számítva a távolabb lakókat, 
melyek az ott összpontosított hivatalok - Somogy megye törvényhatósága, királyi 
törvényszék és járásbíróság, szolgabíróság, közjegyzőség, különféle pénzügyi hiva
talok- által ide jöven, itt szerzik be gyógyszerszükségleteiket is. Az általános művelt
ség, ipar, kereskedelem oly óriási haladást tettek, hogy a város rövid idő alatt a 
dunántúli megyék legélénkebb forgalmi pontjainak egyik~ lett."101 Pollák Lajos 
megyei főorvos nem javasolta a gyógyszertár felállítását €s a pályázó elutasítását 
kérte. 

1880 augusztusában Csurgói másodszor is megpróbálkozott, de ezúttal a Belügy
minisztériumhoz küldte el kérvényét. Az első folyamodványban felhozott indokokat 
megismételve, azokat még forgalmi adatokkal is kiegészítette. Állítása szerint a 
kaposvári gyógyszertárak évente 11-12 ezer forintot forgalmaztak. Ezt pedig onnan 
tudta, hogy több hónapon keresztül kezelője volt a Magyar Korona gyógyszertárnak. 
Bizonyítékul szolgálnak még a gyógyszertárak eladási árai is, ami a nMagyar Korona" 
esetében 28500 forint, az „Arany Oroszlán" gyógyszertárnál pedig 27000 forint volt, 
valamint az a tény, hogy a hazai gyógyszertárak eladási árai a joggal és a szerelvé
nyekkel együtt a forgalomnak legfeljebb harmadfélszeresét teszik ki, amiből szintén 
a forgalom nagyságára lehet következtetni. Véleménye szerint: „nem lehet ily módon 
a nagyobbodó fogyasztás által szaporodó jövedelmet egyesek monopóliumává tenni, 
mert így elzáratnék a pályáját igen sokszor küzdéssel, megfeszített igyekezettel 
végzett fiatalabb nemzedék elől a megélhetés és önálóságra vergődhetés utja." 102 

A helyzet tisztázása végett a Belügyminiszter kérte a két kaposvári gyógyszertár 
üzletforgalmi kimutatását öt évre visszamenőleg. Babóchay Kálmán gyógyszerész 
csak tíz hónap és 19 napra esó tiszta jövedelmét tudta kimutatni, ami 705 forint volt, 
mivel a gyógyszertár a folyó év első napjától volt a birtokában. Ugyanakkor azt is 
megjegyzte, hogy elődje tönkrement, könyveket nem vezetett és a követeléseit sem 
adta át. Augusztin Ágoston gyógyszerész is csak hét hónap és nyolc nap forgalmát 
tudta megadni, ami 617 forintot tett ki. Ó is arra hivatkozott, hogy csak a folyó év 
áprilisában vásárolta meg a gyógyszertárat, emiatt az előző évekről nem tud forgalmi 
adatokkal szolgálni. Ezzel szemben elődjétől, Kecskéssy Tivadartól kétezer forint 
behajthatatlan követelést örökölt. A Kecskéssyt megelőző tulajdonos, Darázs József 
pedig - ami Kaposváron köztudomású - rossz anyagi viszonyok között hagyta a 
gyógyszertárat. Végül mindkét gyógyszerész megjegyzésbe vétetni kérte, mivel a 
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bevételek rovatában szerepló tételeknek több mint fele hitelezés lévén, a tisztajöve
delemként mutatkozó összegeket ne számítsák készpénznek és vegyenek fel 25-30 
%-ot a behajthatatlan összegekre is. Mivel az el6z6 négy évről egyikük sem tudott 
forgalmi adatokat szolgáltatni, ezért arra kérték a polgármestert, hogy a forgalmat az 
adóbevallási ívek és a kivetett adók alapján állapítsa meg. Ilymódon évi 400-550 Ft 
forgalom lett kimutatva, amely összeg nyilvánvalóan jóval kevesebb volt a valódinál. 

1880 decemberében Babóchay és Augusztin még egy közös folyamodványt is 
küldtek a Belügyminiszterhez a harmadik gyógyszertár felállítása ellen, melyben 
pontról pontra megcáfolták Csurgói állításait. A forgalmi kimutatások adatainak 
alapján a miniszter kénytelen volt a vármegyének igazat adni, és Csurgói kérvényét 
elutasítani.103 

1882-ben újabb pályázók - Szigeti Nándor, Rippl József és Hagelmann Lajos 
jelentkezése miatt újra fellángolt a harc. A Belügyminiszter ismét felkérte a várme
gyét, hogy küldje fel véleményes jelentését. A tisztifőorvos, Dr. Németh Károly 
véleménye elutasító volt, amelyet az alispánhoz írt jelentésében a következőképpen 
fejtett ki: "Kaposvár 9 ezer főnyi lakosának alig háromnegyed része veszi igénybe a 
gyógyszertári segélyt, talán nem indolentia, hanem szük anyagi viszonyok miatt. A 
territoriális viszonyok sem jöhetnek számításba, minthogy a körül levő községek 
(35-35 ezer lélek) a közelükben levő három gyógyszertárból (Nagybajom, Kadarkut, 
Szili) szerzik be szükségleteiket. Sokkal nagyobb, s vagyonosabb városok is aránylag 
kevesebb gyógyszertárral bírnak. Pécsen négy gyógyszertár jut 30 ezer lakosra, 
Kanizsán két gyógyszertár 15 ezer lakosra. A konkurrentiának sincs helye, mert a 
törvény értelmében a gyógyszertár nem szabad üzlet, hanem közegészségügyi inté
zet, mely folytonos, szigorú hatósági felügyelet alatt áll, a szerek árait önkényesen 
nem változtathatja. Minthogy a két kaposvári kitűnően berendezett gyógyszertár 
mind a közönség, mind a kor követelményeinek teljesen megfelel, a harmadik enge
délyezését nem véleményezem." 104 

Babóchay és Augusztin ismét ellenkérvényt írtak az alispánnak és a Belügyminisz
ternek, melyben azzal érveltek, hogy az általuk fizetett adók- ami a tisztajövedelem 
10 %-át tette ki - is azt igazolják, hogy éves jövedelmük nem haladja meg az ezer 
forintot a folyamodók által állított 13-14 ezer forinttal szemben. Nyilvánvaló, hogy 
mindkét fél állítása messze eltér a valóságtól, de az a tény, hogy Augusztin és 
Babóchay gyógyszerészek nevei már 1882-ben szerepeltek a virilisek listáján, ami a 
legtöbb adót fizetők neveit tartalmazta és amelyen a legutolsó helyen álló személynek 
is legalább 202 forintot kellett fizetnie, azt látszik igazolni, hogy éves jövedelmük 
többszöröse lehetett a bevallottnak.105 

Mivel a harmadik gyógyszertár felállítása ügyében a vármegye szakközegei újfent 
negatívan nyilatkoztak, a Belügyminiszter ezuttal sem tehetett mást, mint elutasítást 
gyakorolt. 

Közel egy évtizednyi szünet után ismét újabb pályázók tűntek fel: 1891-ben Csics 
Miklós, 1894-ben Kaliwoda János és Kellauer Gábor. 1895-ben egy cikk jelent meg a 
Somogy című hetilapban, amelyben arról írtak, hogy szükség lenne még egy gyógy-
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:;zertárra Kaposváron, de nem a város közepén, ahol már kettő van, hanem ott, ahol 
a rászorulók könnyebben elérnék. Emiatt arra kérték az illetékeseket, hogy alapos 
meggondolással tervezzék meg az új gyógyszertár helyét. Végül is I<ellauer Gábor 
kapta. meg az engedélyt a gyógyszertár felállítására, aki elózóleg hosszú ideig Babó
cliaynál volt segéd. A gyógyszertár 18% januárjában nyílt meg a Berzsenyi és a 
Kanizsai utcák találkozásánál, az egykori Hosszu utcában, amelyet később a Berzse
nyi utca 28. szám alá helyeztek át. 

Kellauer 1913-ig vezette a gyógyszertárat, ekkor katonai behívót kapott és Folly 
Antalra bízta a vezetést, aki előzőleg a donnervárosi Kígyó gyógyszertár tulajdonosa 
volt. Nem sikerült felfedni, hogy Folly megszerezte-e a tulajdonjogot is, de az tény, 
hogy az 1920 utáni gyógyszerszámlákon újra Kellauer nevét találhatjuk. 1935-ben 
Lieber Béla vásárolta meg a gyógyszertárat. 1944-ben, amikor a gyógyszerészt katonai 
szolgálatra hívták be, Dezs6 Erzsébet gyógyszerésznót, mint munkaszolgálatost ne-
vezték ki felelős vezetőnek.106 .., 

Jelenleg a gyógyszertár a Füredi utcai csomópont mellett,~ új lakótelep közepén 
található. 

0 

Kaposvár "Kigyó" gyógyszertár-1908 

1903-ban Beksich Gyula budapesti gyógyszerész folyamodványában kérte a vár
megyei hatóságokat, hogy engedélyezzék számára az Anna és a Tallián Gyula utcák 
sarkán (ma Tóth Lajos és Dimitrov utca) egy gyógyszertár felállítását. A főispán 
azonban nem adta meg az engedélyt, mivel szükségtelennek tartotta. Ezidótájt a 
városban három gyógyszertár és egy drogéria volt, amelyek az 18230 főnyi lakosságot 
el tudták látni. Polányi Lajos városi tisztifőorvos sem tartotta indokoltnak, vélemé
nyét a Közegészségügyi Választmányhoz írt jelentésében a következőképpen fejtette 
ki: „Ez a telepítés nemcsak hogy veszélyezteti a keleti, tehát Babóchay-féle patikának 
forgalmát, hanem meggyőződésem, hogy tönkre is teheti.107 

1905-ben Beksich Gyula újabb kérelmet nyújtott be, ám próbálkozása másodszor 
t:em járt sikerrel. 

Hosszas huza-vona után a megyei hatóságok úgy döntöttek, hogy engedélyezik a 
gyógyszertár felállítását a Donner városrészben. A Belügyminiszter is hozzájárult, a 
személyes üzleti jogot a kérelmezők közül Folly Antal kaposvári gyógyszerésznek 
:Jdta. Folly 1908 május 1-én a Kálvária utca 1. szám alatti házban nyitotta meg 
gyógyszertárát.108 

1913-ban Folly eladta a gyógyszertárat Bokor Ferencnek és átvette Kellauer Gábor-· 
tói az „Arany Keres~t" vezetését. Bokor a városhoz közelebb, a Sétatér és a Zrinyi 
utcák sarkán építette fel a gyógyszertárat, amely napjainkban is itt található.109 

1932-ben Bokor a gyógyszertár vezetését Wagner Erzsébet gyógyszerésznóre bízta 
1944-ben pedig eladta dr Gáts Attila gyógyszerésznek. Miután dr Gáts Attilát kive
zényelték a frontra, felesége Wágner Erzsébet vezette tovább a gyógyszertárat ható
~.>ági kezelóként.110 
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Kaposvár „Igazság" gyógyszertár-1919 

A kaposvári ötödik gyógyszertár megvalósításának gondolata már 1913-ban felve
tődött, amikor is Czollner László gyógyszerész a cukorgyár környékén szándékozott 
azt felállítani. A megyei tisztifőorvos és az Egészségügyi Választmány azonban a 
kérést indokolatlannak tartották és elutasították. Még ugyanebben az évben Beksich 
Gyula és Kiss István gyógyszerészek is próbálkoztak. ők a Fő utca és az Anna utca 
torkolatánál, a Tallián Gyula utca és a kórház közötti részen tervezték a gyógyszertár 
felállítását. Ám mind a városi főorvos (dr Weisz Albert), mind a megyei tisztifőorvos 
(dr. Szaplonczai Manó) az alapítás ellen foglaltak állást, amelyet jelentéseikben a 
következőképpen fejtettek ki: "Az utolsó népszámlálási adatok szerint Kaposvár 
lakossága a katonasággal együtt 24124, a fennálló gyógyszertárak átlagban 6000 
lakost látnak el, mig Budapesten 7869 lélek esik egy gyógyszertárra. Az ötödik 
gyógyszertár engedélyedztetése esetében 4245 lélekre esne egy gyógyszertárra, tehát 
fele sem, mint, Budapesten. A kórház a meglevő gyógyszertáraktól felváltva szerzi be 
szükségleteit évenként változtatva, ami azt jelenti, hogy ezután minden gyógyszer
tárra csak öt évenként kerülne sor. Ezenfelül az alig ötszáz lépésnyire fekvő Arany 
Oroszlán gyógyszertár létét is fenyegetné, amel:rriek a közelben nemrégiben megnyí
lott drogéria is nagymértékben ártalmára van." 11 

1917-ben Lukács Gyula budapesti és Piatsek Gyula kaposvári gyógyszerészek 
folyamodtak a vármegyéhez gyógyszertárnyitási engedélyért, amelyet az utóbbi 
kapott meg. A hatóságok úgy határoztak, hogy a gyógyszertár a Fő utca keleti részén, 
a kórházon túl állíttassék fel, ilymódon a 77. szám alatt nyert elhelyezést. A gyógy
szertár 1919 decemberében kezdte meg működését. 1926-ban a hatóságok beleegye
zésével Piatsek a Fő utca 46. szám alá helyezte át, tehát közelebb a város központjához, 
mely valóban az Arany Oroszlán gyógyszertár forgalmi körébe esett.112 Piatsek az 
államosításig tulajdonosa és vezetője volt a gyógyszertárnak. 1944-45-ben Véli József 
gyógyszerész volt a vezető.113 Ez a gyógyszertár az államosítás után megszünt. 

Kaposvár „Megváltó" gyógyszertár-1926 

Már 1913-ban felvetődött, hogy a Cukorgyár környékén gyógyszertárat kellene 
felállítani, amely akkor a nem elegendő népességszám miatt elutasítást nyert. Ám a 
Mezőgazdasági Ipari Részvénytársaság ezen a városrészen felépített cukorgyára és 
malma a lakosságot ide vonzotta. Míg 1920-ban 2960 volt ennek a városrésznek a 
lélekszáma, ezzel szemben öt év múlva, 1925-ben már 4009 lakost számláltak. Az 
alapítási szándékot a Cukorgyár vezetői is támogatták, végül a hatóságok is bele
egyeztek.114 Az engedélyt Vetter Ambrus kaposvári gyógyszerész kapta meg, aki a 
Pécsi utca 4. szám alatt, a Toponár felé vezető uttal szemben állította fel a gyógyszer
tárat. Úgy tűnik, hogy ezt a helyet mégsem találta megfelelőnek, mert 1931-ben a 
Hársfa utca 1. szám alá-a jelenlegi helyére - tette át. Ez viszont nem tetszett Piatsek 
gyógyszerésznek, mert közelebb kerülvén hozzá, saját forgalmi körét vélte általa 
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Kaposvár gy6gys:zerlárainak településen belüli elhelyezkedése 
1. Arany Orosz/dn 
2. Magyar Korona 
3. Arany Kereszt 
4. Kfgyd 
5. Igazs4g 
6. Megvlflt6 

6. sz. melléklet 
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veszélyeztetni. Emiatt panaszt is emelt a hatóságoknál, de sérelme nem nyert orvoSoo 
lást, mert a hatóságok szerint Vetter a saját forgalmi körén belül eszközölte az 
áthelyezést. Ellenben azt már Piatsek is elfelejtette, hoSj&ár évvel azelőtt ő ugyanezt 
elkövette az Arany Oroszlán gyógyszertárral szemben. Vetter (nevét „Losonczy" p 
ra magyarosította) 1943-ban eladta apógyszertárat Gordos János gyógyszerésznek,, 
aki azt az államostíásig birtokolta.11 

A 6. számú melléklet Kaposvár gyógyszertárainak településen belüli elhelyezke
dését mutatja be. 

Gyógyszertárak a járási székhelyeken és a 
jelentősebb mezővárosokban 

Szigetvár 

Szigetvár a Dunántúl legrégebbi települései kózé tartozik. A Szigeti család birtoka 
volt, az általuk épített várról és családnevükről nyerte a város is elnevezését. 1463-ban 
már városi kiváltságokat élvezett, a török uralom alatt fejlődése átmenetileg stagnált, 
de a békés idők bekövetkeztével a város gyors fejlődésnek indult, amely ekkoriban 
az egyetlen kereskedelmi hely, s egyetlen postaállomás volt a vármegyében. Míg 
1720-ban 540, ezzel szemben 1825-ben már 3087 lakosa volt.117 

A település elsősorban jó földrajzi helyzetének köszönhetően központi szerepet 
játszott. A XIX. század közepén viszont Szigetvár fejlődése megtorpant. Ennek egyik 
oka a hosszan elhuzódó úrbéri pere volt, a másik pedig az 1868-ban megépített 
pécs-barcsi vasútvonal, amely a város forgalmát Barcsra terelte át. A hajdani sikerte
len vetélytárs, Kaposvár részben megyeszékhelyi funkciója miatt a XIX. század 
közepére már meg is előzte. A századfordulóra azonban összeszedte magát és lassan 
fejlődésnek indult. Az 1. világháború előtt Szigetvárnak három takarékpénztára, egy 
betegsegélyező pénztára, ciWpára, 3 gőzmalma, 2 téglagyára és 11 egylete volt. 
Ekkor épült a közkórháza is. 1 

Szigetvár „Fekete Sas"' gyógyszertár - 1808 

1808-ban alapította az első gyógyszertárat Szigetváron Pínter Mihály gyógyszep 
rész.119 1825-ben a vármegye fel.mentette a szigetvári patikust a közterhek alól.120 

1831-ben panaszok merültek fel a gyógyszerész ellen, aki visszaélt jogaival, önkéme0 

sen gyógyított, gyógyszereket adott vény nélkül, melynek halálos vége is lett. i\ 
feljelentést igen alaposan kivizsgálták és megállapították, hogy a kifogásolt dologba •. 
Pintér valóban el.marasztalható, sőt ő okozta a ladi mészáros feleségének a halálár, 
mivel hibás összeállítású gyógyszert adott. Mindezek alapján a vánregyP. elreindeHP 
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a gyógyszertár bezárását és megvonta a gyógyszerésztől a működési jogot. Azt 
azonban megengedte Pintérnek, hogy gyógyszertárát eladja Salamon Antal gyó~
szerésznek és a gyógyszerek árában egyezzenek meg, ha erre Salamon igényt tart. 1 

Pintér azonban ezt a javaslatot visszautasította és érdekei védelmében a Helytartóta
nácshoz folyamodott. 

A Helytartótanács ekkor felkérte a vármegyét, hogy az ügyet alaposan vizsgálja 
felül. A vármegye újabb bizottságot küldött ki, melynek az volt a feladata, hogy a 
környék lakóit is meghallgassa és minden eddigi visszásságot és bejelentett adatot 
ellenőriztessen. A kiküldött bizottság jelentésében nemcsak megerősítette az eddigi 
kifogásokat, hanem újakat is hozott. Megállapították, hogy Pintér valóban nagyfoku 
anyagiasságot mutatott és orvosi engedély nélkül, a saját elgondolása és összeállítása 
szerint adott ki gyógyszereket és orvosi kezelési utasitásokat. Ezenfelül Extner Sándor 
járásorvos is gyanuba fogható azért, hogy segítségére volt Pintérnek a manipulációi
ban. Ugyanis olyan gyógyszereket írt fel, melyek költségesek, vagy szükségtelenek 
voltak. A bizottság véleménte szerint is méltó volt arra, hogy. a vármegye megvonja 
tőle a müködési engedélyt.1 2 

Pintér a későbbiek folyamán sem nyugodott bele vereségébe, újra és újra fellebbe
zett, még a legfelsőbb helyekre is, de sikertelenül. 1836-ban Pintér beadványban 
közölte a vármegyével, hogy gyógyszertárának bezárása óta gyógyszerei már hosszú 
ideje állnak és tönkremennek. A vármegye Csorba fizikust és Csallay gyógyszerészt 
küldte ki, hogy a lezárt anyagokat megvizsgálják. A hasznosíthatókat Pintérnek 
visszaadták, hogy azokat szabadon eladhassa, és arra utasították, hogy a használha
tatlanokat égesse el. Ezekután pedig ismét felkérték, hogy felszerelését adja át Sala
monnak. Mivel erre nem volt hajlandó, a vármegye engedélyezte Salamon Antalnak, 
hogy új gyógyszertárat nyisson Szigetváron.123 

Szigetvár „Magyar Korona" gyógyszertár - 1836 

Mintegy négy év szünet után ismét volt gyógyszertára Szigetvárnak, melynek 
tulajdonosa, Salamon Antal a „Magyar Korona" nevet adta.124 Úgy tünik, hogy az 
előd bünei kisértetiesen megismétlődtek és átokként nehezedtek Salamon pályafutá
sára is. 

1841-ben Salamon kisebb szabálytalanságot követett el, s ezért a járásifőszolgabírót 
utasították, hogy a gyógyszerészt intse meg elsősorban a taxa be nem tartásáért, 
másodszor a vénynélküli gyógyszerárusításért.125 

1847-ben ismét feljelentették Salamont, ezuttal Csorba fizikust küldték ki az ügy 
kivizsgálására. Az egyik vád szerint egy szuloki lakosnak hánytató helyett fekélyvizet 
adott, a másik szerint 24 adag por helyett 12 adagot szolgáltatott ki, a harmadik vád 
szerint segédje Miszron Ferenc rövidlátó, amiatt a közönség bizalmatlan. Salamonnak 
sikerült tisztáznia magát a vádak alól, ezért Csorba felmentette.126 
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1848-ban a Megyei Bizottmány ismételten figyelmeztetésben részesítette, mert a 
legutóbbi gyógyszertárvizsgálat alkalmával több rendellenességet észlelt, úgymint: 
nem kielégitő sterilitás, lejárt gyógyszerek és a patika zárvatartása.127 

1865-ben Salamon Antal meghalt, a gyógyszertárat személyes joggal örökölte 
apjától Salamon Gyula, aki diplomáját 1859-ben Bécsben szerezte. Az 1870. évi 
gyógyszertárvizsgálatok jelentéséből megtudhatjuk, hogy „a gyógyszertár mint fel
szerelési mint kezelési tekintetben kielégitő, tulajdonosa méltó a diplomájára és arra 
a megbecsülésre, mely körülveszi."128 Miként az előzőekben már említettem, Sala
mon Gyulának nagy érdeme volt a Szigetvári kórház alapítványának létrehozásában. 
1900-ban Salamon Gyula meghalt, ekkor fia Jenő vette át a gyógyszertár vezetését. A 
gyógyszerész halála után a szigetvári takarékpénztár, melynek igazgatósági tagja 
volt, az önkéntes tüzoltóegyesület, melynek tiszteletbeli parancsnoka volt önálló 
gyászjelentést adott ki a Somogy című hetilapban. Szigetvár városának összes polgára 
gyászolta az elhunytat, aki mindig jelen volt nemcsak a város, de a vármegye 
közügyeiben fa.129 

A Salamon család első ízben 1864-ben kérelmezte a reá~g elismerését a Helytar
tótanácstól, amelyet csak 1897-ben sikerült megszerezni.1 1919-ben Salamon Jenő 
meghalt, a gyógyszertár tulajdonjoga pedig feleségére és két gyermekére szállt. 
1923-31- ig Simonyi Emő volt a gyógyszertár gondnoka, majd 1931-ben az egyik 
örökös

3 
Salamon Béla vette át a vezetést, aki 1935-ben a jogi doktorátust is megsze

rezte.1 1 Ez a gyógyszertár Szigetvár főterén, a Zrinyi-tér 3-as szám alatt volt, ma 
BIOP A TIKA néven gyógynövényüzletként üzemel. 

Szigetvár „Zrinyi" gyógyszertár-1883 

1880-ban Szig~tvámak 5014 lakosa volt.132 1882-ben Visy Sándor gyógyszerész a 
vármegyéhez folyamodott, hogy a második gyógyszertár felállítására az engedélyt 
megszerezze. A vármegye és a Közegészségügyi Bizottság az alapítás ellen foglalt 
állást, ellenben a Belügyminisztérium megadta az engedélyt. A gyógyszertár 1883 óta 
üzemel. Visy Sándor 1930-ban meghalt, utána özvegyétől Jobst Kázmér gyógyszerész 
vette bérbe és vezette az államosításig.133 

Nagyatád 

A település már 1475-ben országos vásártartási jogot kapott, ám a XVII. században 
elpusztult. Földesura gróf Czinderi Ferenc 1744- ben újra megszerezte a vásártartási 
jogot a mezőváros számára, ami a fejlődését biztosította. 1850-ben a mezőváros járási 
székhely lett, ekkor 1799 lakosa volt. Nagyatád jelentős kereskedő és iparos jellegé
nek, valamint közigazgatási poziciójának köszönhette, hogy 10 évenként általában 
500-1000 fővel gyarapodott a lakossága. 1870-ben 2504, 1880-ban 2795, 19()()-ban 3441, 
1910-ben 3753, 1920-ban 5844, 1930-ban pedig 6567 volt lakóinak száma. Az 1910-es 
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években Nagyatádot a környéken lakók városként emlegették, de ez a nagyközség a 
városiasodás igen alacsony fokán állott.13' 

Nagyatád „Szent István" gyógyszertár - 1833 

1818-ban Nitzky és Czinderi grófok a vármegyéhez küldött folyamodványban 
inditványozták, hogy egy új közgyógyszertárat kellene felállítani, mivel a megyei 
fizikus a szigetvári gyógyszertárat a lakossági és távolsági viszonyokhoz képest 
elégtelennek tartja, valamint azért is, mert ezen a területen országos főútvonal megy 
keresztül és nagy a forgalom. Nitzky grófBerzencén, Czinderi Nagyatádon javasolta 
a felállítást, mindketten anyagi segítséget is kilátásba helyeztek. A megyei főorvos a 
nagyatádi alapítást javasolta a .kedvezőbb fejlesztési lehet6ségek és a központossági 
szempontok miatt. Czinderi gróf viszont csak hosszú huza-vona után adott írásban 
biztosítékot megfelelő épület átengedésér6I.135 

",, 

1833-ban vármegyei határozattal Csurgóról telepítették át a gyógyszertárat, veze
t6jével Lukács Lajossal együtt.136 1854-t61 Jobst János okleveles gyógyszerész volt a 
tulajdonos. A gyógyszertár reáljogát 1858-ban ismerte el a Helytartótanács. Az 1870. 
évi gyógyszertárvizsgálatok alkalmával megállapították, hogy "a gyógyszertár mind 
felszereltsége, mind a gyógyszerkészlete és minősége alapján kifogástalannak talál
tatott, jogosan büszke arra a bizalomra, mely a környéken munkájáért és megbízha
tóságáért övezi." 137 

A következőkben a nagyszámú adat miatt a tulajdonosok és a vezető gyógyszeré
szek neveit táblázatban foglalom össze. 

Id6 Tulajdonos neve Vezet6neve Megjegyzés 

1833-1854 Lukács Lajos Lukács Lajos 
1854-1872 JobstJános Jobst János 
1872-1878 Pfiszterer Károly Pfiszterer Károly 
1878-1888 Pfiszterer Károly if. Pfiszterer Károly 
1888-1890 Kulcsár Kálmán Kulcsár Kálmán 
1890-1908 Boda József Boda József 
1908-1910 Námesztói Általános Tenchner Gyula 

Takarékszövetkezet 
1910-1911 Nagyatádi Járási Markovics Albert 

Takarékpénztár 
1911-1913 Kaposvári Tarján Andor 

Takarékpénztár Rt 
1913-1918 özv. Halmágyi Istvánné Bonczy István 

Memlauer Aurél 
1918-1927 Szabó Mihály Szabó Mihály 

1920-tól 
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1927-1932 

1934-1943 
1943-1946 
1946-1950 

Gyöngyössy Géza 

Faller Ádámné 
Faller Ádámné 
Faller Ádámné 

Gyöngyössy Géza 

Faller Ádám 
Braunberger Imre 
Sávoly Lajos138 

bírói itélettel 
lefoglalták 
zárgondnokok: 
Kiss István 
László Aladár 

Nagyatád „Turul" gyógyszertár-1906 

1900-ban a nagyközség lakóinak száma 3500 f6 volt. Már évek óta húzódott a vita 
a nagyatádon létesítendő második gyógyszertár miatt. Az első pályázó 1892-ben, a 
második 1895-ben jelentkezett, de mindkettőt elutasították. Pár év múlva azonban 
már maga a nagyközség is kérelmezte. Végül mind a vármegye, mind a Belügymi
nisztérium közös elhatározásra jutottak és megadták az engedélyt. 1905-ben Vasdé
nyei Elemér kapta meg a gyógyszertámyitási jogot.139 

A kés6bbiekben valószínűleg a forgalom csökkenése miatt anyagi nehézségek 
merültek fel és a gyógyszerész eladósodott. 1936-ban a járásbírósá}i a gyógyszertárat 
lefoglaltatta és Barthos Lehel Gézát rendelte ki zárgondnoknak. 0 Hasonló sorsra 
jutott tehát, mint a másik nagyatádi gyógyszertár. Kiderült, hogy mégsem volt 
szükség a második gyógyszertárra Nagyatádon. A továbbiakban ez a gyógyszertár 
megszünt, manapság is csak egy közforgalmú gyógyszertára van Nagyatádnak. 

Barcs 

Jó földrajzi fekvése gyors fejl6dést biztosított a helységnek, aminek bizonyítéka, 
hogy már 1796-ban mezővárosi jelleget nyert. A XIX. század végére Barcs szerepe a 
közlekedésben, a kereskedelemben és az iparban jelentősen megnövekedett, ami 
együtt járt a lakosság számának emelkedésével. 1850-ben 1574, 1870~ben 2111, 1910-
ben 6415, és 1925-ben már 6195 lakosa volt. Felemelkedésében nagy szerepet játszott 
földesura gróf Széchenyi Pál, aki éppen a század 80-as éveiben a mezőgazdasági, ipari 
és kereskedelmi miniszteri tárca birtokosa volt. Barcs 1896-ban járási székhely lett, a 
századfordulón pedig Dél-Somogy ipari, kereskedelmi és vasuti csomópontjának 
számított.141 

Barcs „Igazság gyógyszertár" -1865 

A gyógyszertárat Kohut Sámuel alapította a mez6város piacának északi oldalán: 142 

1867-ben Grünbaum Zakariás helybeli sebész feljelentette a gyógyszerészt törvény
telen tevékenységéért és működése eltiltását kérte. Ezzel kezdetét vette az orvos
gyógyszerész közötti viszony elmérgesedése. 1871-ben viszont Kohut gyógyszerész 
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emelt panaszt Krónberger Adolf járásorvosnál, miszerint Grünbaum sebész, aki 
homeopathának vallja magát, házi gyógyszertárában alaeopathicus szereket is tart -
melyeket drogériából szerez be - és ki is szolgáltat. Ezzel gyógyszertárának nemcsak 
a jó hírét kockáztatja, hanem anyagi kárát is okozza. A vizsgálat befejeztével az 
alispán utasította a járási szolgabíró?, a kirendelt orvost, hogy ha engedély nélküli 
gyógyszereket találnak, kobozzák el. 43 

1913-ban fiára, Kohut Pálra ruházták át a gyógyszertár személyes üzleti jogát, aki 
1936-ig maga vezette a gyógyszertárat, utána pedig a vezetést előbb Kiss Lajosra, majd 
Dvorszky Józsefre bízta. 1942-ben dr. Szily Ferencné szül. Vétek Valéria gyógysze
résznő vette bérbe a gyógyszertárat.144 

Barcs „Megváltó" gyógyszertár-1893 

A gyógyszertár személyes üzleti jogát Sütő Lajos gyógyszerész kapta meg 1893-
ban. Ot év múlva, 1898-ban Schőn Richard lett a tulajdonos. («Szőnyi" -re magyarosí
totta a nevét.) Szőnyi halála után, 1934-ben fia Ferenc lett a vezető. A Belügyminisz
térium 1943-ban megvonta tőle a személyes jogosítványt (zsidó származása miatt), 
melyet 1946-ban visszakapott. A felfüggesztés alatt dr. Mecs Balogh Ferenc vezette a 
gyógyszertárat.145 

Csurgó 

A török uralom megszűnése után a település gyors fejlődésnek indult. Földesura 
gróf Festetics György 1791-ben országos vásárok tartására szerzett szabadalmat a 
mezőváros számára, 1794-ben pedig gimnáziumot alapított. Csokonai Vitéz Mihály 
két évig tanított a gimnáziumban. Csurgót méltán nevezték Dél-Dunántúl egyik 
legrégibb iskolavárosának. 1850-ben járási székhely volt 1997 fővel. 1870-ben 3017, 
1910-ben 4593, 1941-ben pedig 5891 fő lakta.146 

Csurgó „Megváltó" gyógyszertár - 1821 

A csurgói gyógyszertár felállítására Schwarz Ferenc gyógyszerész kapott enge
délyt a vármegyétől. Schwarz a gyógyszertárat az előírásos módon berendezte, 
ame9'.et Csorba megyei fizikus megszemlélt, és megadta az engedélyt a múködésé
re.14 Valószínű, hogy Schwarz nem volt megelégedve a patika forgalmával, mert hét 
év múlva, 1827-ben eltávozott Csurgóról és a Pirker örökösöktől megvette a kaposvári 
Arany Oroszlán gyógyszertárat. Ezzel egyidőben a csurgói gyógyszertár vezetését 
Lukács Lajos gyógyszerész vette át, aki előzőleg Pirkemél provizorként dolgozott.148 

1833-ban a vármegye úgy határozott, hogy megszünteti a csurgói patikát és átte
lepíti Nagyatádra, mert ott nagyobb szükség van rá.149 

Tíz év múlva, 1843-ban nyílt meg újra a gyógyszertár, amelynek vezetője Bisitzky 
János gyógyszerész volt. Bisitzky előzőleg Kaposváron a Magyar Korona gyógyszer-
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tárban, mint okleveles segéd volt alkalmazva. 1845-ben Bisitzky panaszt emelt a 
vármegyénél Havlicsek Mátyás uradalmi sebész ellen, aki rendszeresen gyógyszert 
adott el betegeinek, amelyeket nem a csurgói, hanem a kanizsai és a nagyatádi 
patikákból szerzett be. HamrákJózsef megyei másodfizikus kapott megbízást az ügy 
kivizsgálására és a két civakodó ember kibékítésére. A kihallgatás alkalmával Bisitzky 
vádjai nem igazolódtak be, így Hamrák javasolta neki, hogy máshol gróbáljon sze
rencsét, mivel szerinte „bizodalmát a környéken egészen elveszítette." 50 

Hamrákés Csorba fizikusok 1847. évi közegészségügyi jelentéséből a következőket 
olvashatjuk: „A csurgói patikáról mondva szegény állapotban találtatott, vétkes 
hiány vagy panasz ellene nincs, szegénységét helyzete s az ott lévő orvossal Havlit
sekkel való viszonya okozza, ki csakugyan a történt végzés ellenére is maga ád 
orvosságot. A szegénység általában nÜomja megyénkben a patikáriusokat azon 
arányban, amint felesleg szaporodnak." 51 

1851-ben Bisitzky újabb folyamodványt nyújtott be a megyéhez, amelyben kérte 
sérelmei orvoslását. Csorba fizikust küldték ki az ügy kivizsgálására. A kihallgatás 
folyamán Havlitsek bevallotta, hogy betegeinek orvosságot ad, mert szerinte hasznos 
azokat rögtön adni, elismerte azt is, hogy a gyógyszereket a kanizsai „Lovák" gyógy
szertárból szerzi be, mert ott 25 % kedvezményt kap és jobban is bízik abban a 
gyógyszertárban. Csorba azonban a gyógyszerész pártjára állt és megtiltotta az 
uradalmi sebésznek a gyógyszerek árusítását. A főorvos véleménye szerint ez az 
áldatlan helyzet csak akkor fog megszűnni, ha sikerül Csurgóra hivatalos orvost 
szerződtetni. Addig is a két fél között a békét helyre kell állítani.152 

„A helybeli orvos urakkali surlódások annyira juttatták férjemet, hogy meghalt." 
-írta özv. Bisitzky Jánosné 1852 augusztusában Hochreiter Ambrus cs. kir. Kormány
biztos és Somogy megye Polgári Főnökéhez címzett levelében. A levélből még azt is 
megtudhatjuk, hogy amikor férjével házasságot kötött, minden vagyonát „a patika 
felállításába ruházta be", most hogy özvegyen maradt, a patika lett egyetlen öröksége. 
Sikerült egy diplomás provisort szerződtetnie, akinek „szorgalma által és új áldozatok 
mellett" a patikát rendbehozta és reméli, hogy a közönség teljes megelégedését fogja 
kiérdemelni. Azonban a helybeli orvosok, különösen Havlicsek Mátyás továbbra is 
bojkottálják a patikát. A levél véBén arra kérte a címzettet, hogy tiltsa el Havlicseket 
a magángyógyszertár tartásától. 3 

1856-ban Plachner Nándor lett a gyógyszertár tulajdonosa és vezetője. Az 1870. évi 
gyógyszertárvizsgálati jegyzőkönyvekből kitűnik, hogy a főorvos már meg volt 
elégedve a gyógyszertárral: „A gyógyszertár mind a gyógyszerek mennyisége és 
minősége, mind a megkívánt felszereltsége tekintetében kifogástalannak találta
tott."154 

1890-ben Plachner Nándor fiának, Emánuelnek adta át a gyógyszertár vezetését. 
1901-ben meghalt Plachner Nándor, a gyógyszertárat pedig Kovács Gyula gyógysze
résznek adták el.155 1907-ben Dr Ivanics Kálmán, 1912-ben pedig Szabó Vince lett a 
tulajdonos. 1936-ban Vágó Gyula vásárolta meg a gyógyszertárat, de két év múlva 
már továbbadta Galambos Kálmánnak.156 
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Csurgó „Szabadság" gyógyszertár - 1919 

Első ízben Szigeti Ferenc adott be kérelmet 1894-ben a második gyógyszertár 
felállítása céljából. Utána Beksich Gyula budapesti gyógyszerész következett 1908-
ban. Az Egészségügyi Választmány azonban úgy nyilatkozott, hogy teljesen indoko
latlan még egy gyógyszertárat nyitni Csurgón, ezért kérésüket elutasította.157 

1919-ben már megadták az engedélyt Bolemann Mihálynak. Bolemann 1937-ben 
bekövetkezett halála után, özvegye mint haszonélvező, okleveles gyógyszerészeket 
alkalmazott a gyógyszertár vezetésére. 

1946-ban pedig Timár Benedek gyógyszerész vette bérbe.158 

Marcali 

A település fejlődését nagyrészt annak köszönhette, hogy a Széchenyi uradalom 
központja volt. Földesura gróf Széchenyi Ferenc majd utóda Pál is tudatos városfej
lesztő politikát folytattak. 1772-ben öt országos, 1820-ban pedig heti vásárok tartására 
is megszerezték a jogot, így a XVIII. század utolsó harmadában Marcali már mezővá
rosi jelleggel rendelkezett. A mezőgazdasági jellegű település forgalmas utak találko
zásánál fekszik, a körülvevő 32 község közigazgatási és kereskedelmi központja. 
1890-ben 3701, 1900-ban 5526 lakosa volt.159 

Marcali „Szentháromság" gyógyszertár-1797 

A mezőváros első gyógyszertárát Dulinszky János alapította 1797- ben az akkori 
Uri utca déli oldalán, diplomáját ugyanebben az évben Bécsben szerezte meg.160 

1819-ben Csorba megyei fizikus feljelentette a gyógyszerészt árdrágitásért és a sze
gény adózók megkárosításáért. Dulinszky a beszerzés nehézségeire és a szállítás 
költségeire hivatkozva próbálta mentegetni magát, ennek ellenére 24 aranyra meg
büntették, amit az ispotály részére kellett befizetnie. A másik kifogás ellene az volt, 
hogy sem a vármeWie, sem pedig a főorvos ismételt kérésére sem szerezte be a 
hivatalos árszabást. 1 

1825-ben Kiss Gábor lett a gyógyszertár tulajdonosa. Az 6 vezetése alatt nem 
merült fel kifogás a gyógyszertár mtlk.ödése ellen. A gyógyszertár reáljogát 1856-ban 
ismerték eI.162 1863-ban Kiss Gábor meghalt, a gyógyszertárat fia István örökölte, aki 
diplomáját 1857-ben Pesten szerezte. 1873-ban a gyógyszerész segé~ével Beck Bélá
val együtt Nemesvidre távoztak, ahol új gyógyszertárat nyitottak.16 A következők
ben a személyi változásokat táblázatban foglalom össze: 

51 



Idő 

1797-1825 
1825-1863 
1863-1873 
1873-1900 
1900-1903 
1903-

-1932 
1932-

-1940 

1940-1950 

Tulajdonos neve 

Dulinszky János 
Kiss Gábor 
Kiss István 
Kőrös Viktor 
Rekvényi Attila 
Boncz Antal 
Barna Antal 
Borsányi Jenő 
Major Ágostonné 
szül. Bakos Erzsébet 
Major Ágostonné 
szül. Bakos Erzsébet 
Major Ágostonné 
szül. Bakos Erzsébet 
Major Ágostonné 
szül. Bakos Erzsébet 
Németh Józsefné 
szül. Ráth Mária 164 

Vezető neve 

Dulinszky János 
Kiss Gábor 
Kiss István 
Kőrös Viktor 
Rekvényi Attila 
Boncz Antal 
Barna Antal 
Borsányi Jenő 
RőmerLajos 

Major István 

Soós Sándor 

Töpler Lajos 

Bérló neve 

dr. Galambos János 

Marcali „Remény" gyógyszertár - 1923 

A nagyközség második gyógyszertárának üzleti jogát Münnich Rudolf gyógysze
rész nyerte el 1922-ben. A marcali járás főszolgabírája a szóban forgó gyógyszertár 
felállítási helyét ideiglenesen a „Szirtes" házban jelölte ki, kötelezvén a jognyertes 
gyógyszerészt, hogy az egyuttal két zónára osztott községben gyógyszertárát két éven 
belül a második zónában oly ponton helyezze el, mely már a meglévő gyógyszertártól 
legalább négyszáz méter távolságra fekszik. Az alispán azonban Münnich fellebbe
zésének határásra ezt a határozatot megváltoztatta és a kijelölt két zónára való 
felosztást mellőzve a gyógyszertár helyét a Rákóczi utcába jelölte ki, mentesítve a 
jognyertest gyógyszertárának későbbi áthelyezésétől. Igy mindkét gyógyszertár 
ugyanabban az utcában helyezkedett el, de a későbbiek folyamán a „Remény" gyógy
szertárat a Széchenyi utca 45. szám alá áthelyezték.165 

Münnich 1932-ben bekövetkezett halála után özvegye, mint a személyes üzleti jog 
haszonélvezője, okleveles gyógyszerészeket szerződtetett a gyógyszertár vezetésére. 
1932-43-ig Strenge Ágost, 1943-44-ig Wikmann Árpád, 1944-46-ig Krenn Emil, 1947-
től pedig ismét Strenge Ágost vezették a gyógyszertárat.166 
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Gyógyszertárak a Balaton mellett 

A Dél-Balatoni fürdőkultúra kialakulása és ösztönző 
hatása a gyógyszertárak számbeli növekedésére 

,, 

Köztudatunkba a reformkor emelte a Balatont. A fürdőkultúra, amely lényegében 
a Széchenyi-féle balatoni hajózás és fürdőzési program alapján kezdett kibontakozni 
az 1860-as esztendőktől fogva, végül is a tőkés gazdálkodás fejlődésével párhuzamo
san növekedett. A századforduló utáni urbanizáció terjedésével történtek az első 
jelentős változások hazánk társadalmának az életformájában és életkörülményeiben 
is A világszerte tömegjelenséggé vált idegenforgalom, a turizmus, s a hétvégi pihe
néSmozgalom - ha európai mértékkel nem is mérhetően- hazánkban is ekkor kezdett 
elterjedni. Mig az első világháború előtt csak az arisztokrácia és a vagyonosabb 
polgárság utazott külföldre, mindez a második világháború előtti évtizedekben már 
jelentős változáson ment keresztül. A trianoni békekötés után hazánk számos klima
tikus gyógyfürdőhelye került az utódállamok kezébe. E körülmény ugrásszerűen 
megnövelte a Balaton utáni érdeklődést, a harmincas években az üdülők nagy része 
itt töltötte el a szabadidejét. Ezzel egyidőben megnövekedett a Tó parti nyaralók, 
villák száma is. Míg 1921-ben csak 1960 villa volt a tó partján, 1927-ben már 3236, 
1937-ben pedig 6828, s ez a szám 1941-ben 8000-re, két évtized alatt tehát a négysze
resére növekedett, a lakosság száma pedig csaknem a másfélszeresére emelkedett.167 

Mindez szükségszerűvé tette a különféle szolgáltatások megteremtését, valamint 
a közegészségügy megszervezését is. Sorra épültek a szállodák, panziók, vendégfo
gadók, tenisz- és golfpályák. A fürdőegyesületek gondoskodtak a strandok, kikötők 
kiépítéséről, a villanyvilágítás bevezetéséről. Az üdülőhelyi orvosi ellátás megszer
vezésével párhuzamosan szükség volt a gyógyszerészi ellátásra és gyógyszertárakra 
is. Ebben a korszakban összesen 11 gyógyszertár létesült a Somogy megyéhez tartozó 
déli parton, ebből 6 fiókgyógyszertár volt és csak a nyári fürdóidényben működött. 
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Balatonboglár „ Boldogságos Szűz Mária" gyógyszertár 
1891 

1878-ban Borovszky gyógyszerész kért engedélyt a gyógyszertár felállítására, 
azonban a lengyeltóti gyógyszerész tiltakozott ellene, mert saját maga szándékozott 
itt fiókgyógyszertárat nyitni. A megyei f6orvos állásfoglalása szerint nem szükséges 
a gyógyszertár felállítása, mert sem a helyi, sem a népességi viszonyok azt nem 
indokolják. Balatonboglár ugyanis kisközség 616 lakossal, a környékbeli helységek, 
puszták népessége pedig alig tesz ki ezret. A folytonos és gyakori vasúti közlekedés 
által könnyen megközelíthetők Siófok és Lengyeltóti gyógyszertárai.168 

1885-ben Szentmiklóssy Béla és Pozsgai Gyula gyógyszerészek újra próbálkoztak, 
ám a Közegészségügyi Bizottság a kérelmek elutasítását javasolta, valamint azt is, 
hogy helyette inkább Steiner lengyeltóti gyógyszerész egy fiókgyógyszertárat üze
meltessen, amellyel a nyári üdülőket és a Déli vasút utasait is el tudja látni. Miután 
Steiner izlésesen és gazdagon berendezte a fiókgyógyszertárat, az 1886. július l-én 
megnyílt.169 

1891-ben lett önálló a gyógyszertár, amelynek a személyes üzleti jogát Erdős Jenő 
gyógyszerész kapta meg. Erdős 1897-ben bérbeadta a gyógyszertárat Mentler Károly
nak, 1901-ben pedig eladta Szentmihályi Gyulának.1701923-ban Sártory Lajos gyógy
szerész bérbevette, majd 1929-ben megvásárolta a gyógyszertárat. Sártory Lajos az 
Országos Gyógyszerész Szövetség megyei egyesületének alelnöki tisztségét töltötte 
be.171 

Balatonszentgyörgy „Őrangyal" gyógyszertár - 1896 

Először Vince Árpád gyógyszerész próbálkozott 1895-ben a gyógyszertáralapítás
sal, de a megyei hatóságok Beke Gábornak adták meg az engedélyt, aki előzőleg a 
szilli gyógyszertár gondnoka volt. A gyógyszertár 1896 óta üzemel. Két év múlva, 
1898-ban Berényi Gábor megvásárolta, majd 1904-ben bérbeadta Fejér János gyógy
szerésznek. Ót követte Sárdi Dezső, mint vezető, 1930-ban pedig Misutta Károly 
tulajdonába ment át. 1938-tól az államosításig Saáry Jenő vezetése alatt működött a 
gyógyszertár .172 

Balatonföldvár „Isteni Gondviselés" gyógyszertár-1910 

A Belügyminisztérium 1909-ben engedélyezte Zsálecz István kőröshegyi gyógy
szerésznek, hogy a nyári fürdőidényre fiókgyógyszertárat állítson feL amely minden 
évben junius l-től szeptember 15-ig üzemelt. Az anyagyógyszertár tulajdonosai 
minden idényben okleveles gyógyszerészeket szerződtettek a gyógyszertár vezetésé
re.173 
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Balatonszemes „Angyal" gyógyszertár-1922 

A gyógyszertári jogot Fábryn~ sz~l. Csutak Edit gyógyszerésznéS kapta meg 1922-
ben. Allandó helyettese férje, Fábry Ödön gyógyszerész volt, aki 1931-téSl a számukra 
engedélyezett balatonszárszói fiókgyógyszertárat vezette.174 

Balatonkiliti „Gondviselés" gyógyszertár-1926 

A gyógyszertárat Sujánszky JenéS gyógyszerész alapította 1926-ban, amelynek 
tulajdonjogát az államositásig bírta. 1933-ig maga vezette a gyógyszertárat, majd 
bérbeadta Gnóth Kázmérnak, 1935- ben pedig Bálits JenéS gondnokságára bízta. 
1947-ben Deák Sándor gyógyszerész bérelte ki a gyógyszertárat.175 

Balatonzamárdi „Magyar Korona" gyógyszertár - 1927 

1926-ban Végh István gyógyszerész kapott engedélyt a gyógyszertár felállítására, 
jóllehet a közgyűlés ellenezte. A gyógyszertár 1927. augusztusában kezdett el üze
melni, pár év leforgása alatt többször is gazdát cserélt. Előbb Wimmer Jenő, utána 
1930-ban Erdélyi Dezső, 1932-41-ig Vitéz Bán Árpád, végül 1941-tól Fodor Mártonné 
szül. Török Gizella voltak a személyes üzleti jog birtokosai.176 

Balatonmária „Segitő Mária" fiókgyógyszertár-1929 

A kéthelyi gyógyszertár tulajdonosa Bolemann Éhn Lajos gyógyszerész alapította 
a fiókgyógyszertárat, amely csak a nyári fürdőidényben működött. Eleinte Bolemann 
volt a vezető, a későbbiekben pedig okleveles gyógyszerészekre bízta a vezetését.177 

Balatonlelle „Boldogságos Szűz Mária" fiókgyógyszertár -
1929 

A fiókgyógyszertárat Sártory Lajos, a boglári gyógyszertár tulajdonosa alapította, 
amely 1939-ig c;:sak a fürdéSidényben működött. 1939-ben önálló lett, a gyógyszertár 
személyes üzleti jogát pedig ifj. Kovács Béla gyógyszerész kapta meg. Ettől kezdve 
egész éven át működött. 1943-ban Csiszár Arpád vette bérbe a gyógyszertárat, 
melynek neve "Ezeréves Magyarország'' -ra változott.178 

Balatonszárszó „Angyal" fiókgyógyszertár - 1931 

(lásd: Balatonszemesnél) 
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Fonyód /1 Angyal" fiókgyógyszertár - 1931 

Gallé Géza gyógyszerész a lengyeltóti gyógyszertár tulajdonosa kapta meg az 
engedélyt 1931-ben a fiókgyógyszertár felállítására, melynek vezetését leányára, 
Gallé Kornélia gyógyszerésznóre bízta.179 

Balatonújhely „Gondviselés" fiókgyógyszertár - 1933 

A balatonkiliti gyógyszertár vezetője Sujánszky Jenő gyógyszerész kapta meg az 
engedélyt a fiókgyógyszertár felállítására 1933-ban, melynek a vezetését is átvette.180 

A megye területén működő gyógyszertárak 

Karád 11Szentlélek" gyógyszertár - 1826 

A település a megye legnépesebb járásában fekszik, a XVIII. és XIX. században 
mezővárosi jelleggel rendelkezett. Földesura a veszprémi iRüspök volt, aki 1817-ben 
országos .vásárok tartására szerzett jogot a mezóvárosnak.1 Az 1825. év végén tartott 
vármegyei nagygyűlésen határozatot hoztak, miszerint Karádon gyógyszertárat kell 
építeni. A település ugyanis mind Kaposvártól, mind a szomszédos megyék városa
itól meglehetősen távol feküdt, ilymódon a gyógyszerek beszerzése nehézkes és 
hosszadalmas volt. A tervet a helybeli földesúr (Kopátsy veszprémi püspök) is 
támogatta, aki házhelyet és építőanyagot ajánlott kevés fizetség ellenében, valamint 
fuvart is. „Ezen jótétemény valóban nagy segitség Gódor Ferenc diplomás patikárius 
umak, aki már az épitéshez is kezdett. Reménységünk van, hogy még a tél bejövetele 
előtt azon vidéken lakó nemeseknek és a szegény adózóknak gyógyítására nagy 
könnyebbséget igéró patika egészen felépitve és készen lesz."182 

1831-ben az Egészségre Ügyelő Bizottság jelentése szerint a karádi gyógyszertár 
kimerült, aminek a kolerajárvány volt az okozója. A gyógyszerészt utasították, hogy 
két héten belül töltse fel a patikáját, ellenkező esetben a személyes jog megvonását 
fogjákindítványozni.183 1832-ben a hivatalos gyógyszertárvizsgálat alkalmával Csor
ba fizikus már rendben találta a gyógyszertárat. Gódor Ferenc 1834-ben, valószínűleg 
kolerában halt meg. A gyógyszertár leltározását Metzger járási sebész végezte el, és 
a sürgősségi ellátást is ellátta addig, amig Csorba főorvos helyettest küldött.184 Előbb 
Malesits Ferencet, majd Hoffman Károlyt, 1839-ben pedig Bisitzky Jánost bizták meg 
a vezetéssel. 1840-ben Gódor özvegye a gyógyszertárat Drabek Károly gyógyszerész
nek adta el.185 
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1843-ban Hamrák megyei főorvos a gyógyszertár vizsgálata során sok rendelenes
séget tapasztalt. Jelentésében a következőket kifogásolta: „A gyógyszerek nincsenek 
betűrend szerint elhelyezve, a fiókok nincsenek rendben, a fenekeken sok a rondaság: 
ugy mint por és pókháló, valamint gyógyszertörmelék találtatott, sőt az egyik fiókban 
nagymennyiségü puskapor van kiszórva. Amikor ezért megdorgáltam, akkor a 
gyógyszerész Ur még kinevetett! Ez az ember ugy látszik nem született gyógyszerész
nek. Ezt az embert meg kell inteni, hogy vagy csinálja rendesen, vafi/' mondjon le a 
gyógyszerészségről, vagy feleljen meg a publikum kivánságának."1 

1851-ben Drabek Károlyt felesége családi perpatvar miatt feljelentette, aminek 
következtében a gyógyszertárat bezárták. A karádi szolgabíró kérte, hogy amíg az 
ügy nem rendeződik, küldjenek egy megbízható gyógyszerészt. Csorba fizikus a 
kaposvári Magyar Korona gyógyszertárból Kégl Nándort küldte a vezetés átvételére. 
Drabek gyógyszerész őrizetbevétele után levelet küldött Hochreiter megyefőnökhöz, 
melyben ecsetelte, hogy feleségének az a szándéka, hogy őt a gazdaságból eltávolit
tassa és a gyógyszertárat haszonbérbe adja. Elismerte, hogy~ hibázott és igérte, hogy 
meg fog változni. Miután a házaspár között a béke helyreállt, Csorba fizikus javasolta 
Drabek további működését.187 

Drabek Károly halála után a gyógyszertár tulajdonjoga az özvegyére szállt, aki 
Slezák László okleveles gyógyszerészre bízta a vezetést. Az 1870. évi gyógyszertár
vizsgálatok alkalmával megállapították, hogy „a gyógyszertár sem felszereltség, sem 
a készletezés terén nem áll olyan szinten, melyre szükség lenne, amiért is a tulajdonos 
és a gondnok kötelezik magukat, hogy a kifogásolt állapotot rövid időn belül meg
szüntetik."188 Ezután Slezák rövid idő mulva otthagyta állását, az özvegy pedig 
Dratnyák Frigyest szerződtette a gyógyszertár vezetésére. 

1873-ban Bemátzky Béla gyógyszerész vásárolta meg az özvegytől a gyógyszertá
rat. A következő években gyakran cserélt a patika gazdát. Igy 1877-ben Rochlitz 
István, 1879-ben Sauer Lajos, 1881-ben Kokas Mihály, 1885-ben pedig Öveges Emő 
voltak a tulajdonosok.189 1888-ban Öveges Emő öngyilkos lett és mivel nőtlen volt, 
igy a személyes üzleti jogositvány haszonélvezetére jogositott örököst nem hagyott 
maga után. Ezért a személyes üzleti jogostívány elnyerésére pályázatot írtak ki, 
amelyet Mentler Károly karádi illetőségű gyógyszerész kapott meg, azzal a kikötéssel, 
hogy a felszerelés értékét hivatalos felbecsülés után a bizottság által megállapított 
méltányos összegben Öveges Emő édesanyjának megtéríti.190 1897-ben Mentler há
rom évre bérbeadta gyógyszertárát Pozsgai Andornak. 1920-ban Körmendy Kálmán 
lett a tulajdonos, akit 1935-től betegsége miatt Menczel Edit, majd Kelei János helyet
tesitettek. 1942-ben Körmendy halála után özvegye, mint a személyes üzleti jogosit
vány haszonélvezője okleveles gyógyszerészeket alkalmazva üzemeltette tovább a 
gyógyszertárat. 1942-ben Vincze Dénes volt a vezető, 1944-ben Kellner Géza vette 
bérbe a gyógyszertárat, de katonai behívót kapott és a vezetést Oszvald Lászlóra bízta. 
1945-ben Villányi Lászlót rendelték ki hatósági vezetőnek, végül 1948-ban dr. Vajda 
Aladárné szül. Baumgartner Erzsébetet nevezték ki felelős vezetőnek.191 
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Nagybajom „Magyar Király" gyógyszertár -1839 

A XIX. század elején már mezővárosi jelle~el rendelkező település több nemesi 
család birtoka volt, 1828-ban 3080 lakossal bírt. 92 1838-ban hirdették ki Mittelmayer 
Károly diplomáját a megyegyűlésen, aki Nagybajomban szándékozott gyógyszertá
rat nyitni. Folyamodványát és a hozzácsatolt bizonyságleveleket véleményezésre 
kiadták. Jóllehet a bizottság nem ismerte személyesen a gyógyszerészt, sőt anyagi 
körülményeivel sem volt tisztában, mégis javasolta letelepedését és a gyógyszertár 
felállítását, mert ezen a helyen jónéhány földesúr lakott és a népesség száma is 
nagyobb volt, mint a környező helységekben. Eléggé nagy volt a távolság a fennálló 
gyógyszertáraktól is. A vármegye megadta az engedélyt, ám amikor a teljesen felsze
relt gyógyszertárat bizottságilag megvizsgálták, Csorba főorvos sok hibát talált. 
Ennek ellenére a bizottság úgy vélekedett, hogy a gyógyszerész gondossága és 
igyekezete me,lett a hibák rövid idő alatt kijavtíhatók, és szigorú felügyelet és gyakori 
ellenőrzés mellett működhet a gyógyszertár.193 Ezen érveket a Helytartótanács is 
elismerte és hozzájárult a nagybajomi gyógyszertár megnyitásához, s egyuttal hivat
kozott az 1827. évi 32747 sz. rendelkezésre, miszerint a megnyitandó gyógyszertár 
tervét előzetesen jelenteni kell és csak az elvi engedély megadása után adhat a megye 
engedélyt a megnyitáshoz.194 Csorba főorvos már a megnyitást követő évben is 
számos hibát talált az ellenőrzés során, többek között kifogásolta a patikaszerek 
helytelen tárolását, a lejárt gyógyszereket, a taxa be nem tartását. Ezek miatt a 
gyógyszerész figyelmeztetésben is részesült.195 Három év múlva a főorvos a gyógy
szertár bezáratását helyezte kilátásba, ha nem keresnek új éP.ületet a gyógyszertár 
számára, mert a jelenlegi annyira tarthatatlan állapotban van.196 Mittelmayer ekkor 
eladta a gyógyszertárat Draskovich Károlynak, aki a kórházi alapból 1000 forint 
kölcsönt vett fel, hogy a patika épületét megjavittassa.197 Draskovich azonban a 
kölcsönt, amelyet a későbbiekben nem fizetett vissza, nem a patika korszerü.sitésére 
használta fel, hanem eldorbézolta. Időközben bérbeadta gyógyszertárát Schrőder 
Imre gyógyszerésznek. 1861-ben, amikor több bejelentés alapján vizsgálat indult a 
gyógyszertár ellen, sok penészes és romlott szert találtak, amelyek mérgezést is 
okozhattak volna. A bérló, Schróder Imre bevallotta, hogy már amikor átvette a 
gyógyszertárat, több romlott anyagot talált. Azzal védekezett, hogy a tetőzet rossz és 
a becsorgó eső miatt romlottak meg a gyógyszerek, neki pedig nem volt annyi pénze, 
hogy az épületet felújíthatta volna, mert gyógyszereket kellett beszereznie. Wehle 
főorvos javaslatára a Megyei Választmány bezáratta a gyógyszertárat, Draskovichot 
pedig csalás, részegeskedés, erkölcstelen és me~ízhatatlan magatartása miatt állásá
ból felfüggesztették és eljárást indítottak ellene.198 

Ekkor a személyes üzleti jog elnyerésére pályázatot hirdettek ki, amelyet három 
jelentkező közül Gróf János nagyatádi születésü gyógyszerész kapott meg, ugyanak
kor arra kötelezték, hogy két hónapon belül olyan állaWJ>tba hozza a gyógyszertárat, 
hogy az előírásoknak megfelelően működni tudjon.1 Mivel a gyógyszerész ezer 
forint adóssággal terhelten vette át a gyógyszertárat, aminek visszafizetésére további 
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haladékot nem kapott, ilymódon kénytelen volt azt eladni Kőrös Lajosnak. Az 1870. 
évi gyógyszertárvizsgálatok alkalmából a következőket állapították meg: „A bizott
ság vizsgálatai alapján a gyógyszertár minden vonatkozásban megfelel az előírások
nak és működése ellen kifogás nem merült fel."200 Kőrös halála után fia, ifj. Kőrös 
Lajos vette át a vezetést, majd 1895-ben, amikor ő is meghalt, ideiglenesen Vasdényei 
Aladár gyógyszerészre bízták a gyógyszertár kezelését, aki utóbb a tulajdonjogot is 
elnyerte. A gyógyszertár reáljogát 1898-ban ismerték el. 1942-ben Vasdényei Erzsébet 
lett a tulajdonos, aki három évre bérbeadta a gyógyszertárat Rónai Dezső gyógysze
résznek. 1945-ben Brassai Béla lett a vezető, aki a gyógyszertárat egy év múlva bérbe 
is vette.201 

Sellye „Arany Sas" gyógyszertár -1844 

A gyógyszertár 1844-ben a mezőváros Fő utcájában jött l~tre. Tulajdonosa Zsiga 
Károly gyógyszerész volt, aki 1842-ben a pesti egyetemen szerezte oklevelét. 

1860-ban elismerték a gyógyszertár reáljogát. A gyógyszerész 1873-ban bekövet
kezett halála után fia, Zsigmond vette át a vezetést. 1891-ben Uvira Ferenc a gyógy
szertár tulajdonosa, majd 1893-ban Bubregh Ignác gyógyszerész tula!donába került. 
Az 1830- as évektől Emil nevű fia vette át a gyógyszertár vezetését.20 

Sellyét 1876-ban csatolták vissza Baranya megyéhez. 

Tab „Igazság" gyógyszertár - 1849 

A mez6város 1847-ben országos és heti vásárok tartására kapott engedélyt. 1849-
ben állította fel a gyógyszertárat Krebs Vilmos gyógyszerész a Fő utca dél-keleti 
oldalán.203 Az évek során több ízben is kifogás merült fel a gyógyszertár működése 
ellen. El6ször 1863-ban, amikor a járási orvos javasolta, hogy indítsanak vizsgálatot 
a gyógyszerész ellen, mert hanyagul kezeli gyógyszertárát. Másodszor 1868-ban, 
amikor a gyógyszertár felszereltségét és a gyógyanyagok minőségét kifogásolták. Ez 
alkalommal a Közegészségügyi Választmány bizottságot küldött ki Svastich főbíró 
vezetésével, akik tizennégy napi haladékot adtak a hibák kijavítására.204 Az 1870. évi 
gyógyszertárvizsgálatok jelentése már megelégedéssel írja a gyógyszertárról: „A 
gyógyszertár mind állaga, mind állománya és felszereltsége tekintetében kifogástalan 
állapotban van."205 1877-ben azonban ismét kifogások merültek fel a gyógyszertár 
felszerelésével kapcsolatban, amelyek „sem a kor kívánalmainak, de a törvényszabta 
kereteknek sem feleltek meg, miért is a tulajdonos szigorúan utasíttatott, hogy hala
dék nélkül a hiányobt megszüntetni siessen. "'206 

1880-ban Krebs Vilmos meghalt, a gyógyszertár vezetésével ideiglenesen Csatáry 
Gromanetz Zoltán lett megbízva, aki mint okleveles segéd dolgozott a tabi gyógy
szertárban. Krebs Vilmos fia Géza, aki időközben gyógyszerészi diplomát szerzett, 
1881-ben átvette a vezetést.207 1888-ban a gyógyszertár haszonélvezője özv. Krebs 
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Vilmosné meghalt. A személyes üzleti jog elnyerésére pályázatot írtak ki, amelyet 
Véssey József gyógyszerésznek sikerült megszerezni. 

1897-ben a gyógyszertár Szenteh Istvánra lett átruházva. 1927-ben a gyógyszerész 
halála után a személyes üzleti jog haszonélvezete özvegyére szállt, aki először Karsai 
Lászlóra, majd Strenge Ágoston gyógyszerészre bízta a vezetést, 1931-36-ig pedig 
bérbe adta a gyógyszertárat Dr Pálvölgyi (Pfeiffer) Ferencnek. 1936-42-~ Menczel 
Edit (Percze Lajosné) volt a gyógyszertár vezetője, 1942-től pedig bérlője. 8 

Somogyszill „Szent István" gyógyszertár - 1860 

A település a XIX. század elején mezőváros volt, de 1871 után kisközséggé hanyat
lott. Gyógyszertárát 1860-ban alapította Drávetz Gyula gyógyszerész a Fő utca nyu
gati oldalán. 1869-ben, amikorDrávetz meghalt, özvegyét Vogronits Kálmán gyógy
szerész fele~l vette, hamarosan a gyógyszertár üzleti jogának az átruházása is 
megtörtént. 1882-ben Vogronits bérbeadta gyógyszertárát Balta Lászlónak, 1885-
ben pedig eladta Beszédes Gyulának. Beszédes halála után özvegye, mint haszon
élvező 1894-ben Beke Gábor, 1896-ban Szigeti Ferenc, 1897-ben Gyöngyössy László 
gondnokságára bízta a gyógyszertárat.210 1898-ban özv. Beszédes Gyuláné eladta a 
gyógyszertárat Breuer Miklós gyógyszerésznek. 1901-ben Breuert Dr Beszédes Imre 
helybeli orvos feljelentette. A hatóságok által elrendelt részletes kivizsgálás után a 
gyógyszerészt felszólították, hogy gyógyszertárát adja el. Az új tulajdonos Farkas 
Dániel lett. A következő években gyakran cserélt gazdát a gyógyszertár. 1907-ben 
Keserü Endre, 1913-ban Bessenyei Ferenc nevére bukkanunk az alispáni iratok között. 
1923-ban Bessenyei fiára, Dezsőre bizta a vezetést.211 1930-ban Bessenyei Dezső 
meghalt, utána özvegye okleveles gyógyszerészekkel kezeltette tovább a gyógyszer
tárat. (Millner György, Kabdebó Ferenc, Gáts Attila, Gáts Lajos, Bessenyei László.)212 

Lengyeltóti „Angyal" gyógyszertár-1861 

Az 1861 augusztusában tartott vármegyei nagygyűlésen jelentették be, hogy Me
riczai Antal gyógyszerész Lengyeltótiban gy6gyszertárat kíván nyitni. Kozma me
gyei főorvos és az Egészségügyi Választmány a kérést megvizsgálva szükségesnek 
nyilvánította a gyógyszertár felállítását. A telepítést a környék 15 ezres lélekszáma is 
indokolta, a községek előljárói is pártolták és a marcali gyógyszerészek sem tiltakoz
tak. A Helytartótanács személyes joggal megadta az engedélyt.213 1870-ben Mericzai 
eladta a gyógyszertárat Zboray Béla gyógyszerésznek. 1875-ben Zboray levelet kül
dött Paray főorvoshoz, melyben arra kérte, hogy a három környékbeli orvosnak 
(Mittler Ignác, Weisz Károly, Trosztler Ignác) tiltsa meg, hogy házipatikát tartsanak 
é~s abból betegeiket ellássák. Tudomása szerint ezek az orvosok nem jogosultak a 
házipatika tartására, ezenfelül a gyógyszereket sem tőle szerzik be, így neki tetemes 
anyagi kárt okoznak. Paray a gyógyszerész kérését továbbította Baán Gáspár szolga
bíróhoz és a BM 1872 január 27-én kelt rendeletére hivatkozva kérte, hogy utasítsák 

60 



a szóban forgó orvosokat, hogy mondjanak le jogtalanul használt házipatikájukról, 
ellenkezd esetben minden alkalommal 100 forint pénzbírsággal sújtsák 6ket.2 4 

Az orvos-gyógyszerész párharc a következd tulajdonos, Steiner Gyula működése 
alatt is folytatódott. Steiner 1875-ben vette meg a gyógyszertárat és még ugyanebben 
az évben megírta panaszos levelét Paray f6orvosnak, aki újra figyelmeztette az 
orvosokat, gyógyszereik elkobzását és pénzbüntetést helyezett kilátásba. Az áldatlan 
helyzet azonban ennek ellenére sem változott meg, amiért is Steiner a belügyminisz
terhez fordult sérelmeivel, mert az orvosok nemcsak bolkottálták gyógyszertárát, 
hanem a betegeiket is más gyógyszertárakba tanácsolták. 15 1886-ban Steiner enge
délyt kért és kapott fiókgyógyszertár felállítására Balatonbogláron. 1901-ben betegsé
ge miatt eladta a gyógyszertárat Gallé Géza gyógyszerésznek.216 1935-ben ifjabb Gallé 
Géza lett a gyógyszertár vezetdje és tulajdonosa, akinek 1949-ben bekövetkezett 
halála után özvegye, - leánykori nevén Barta. Rozália - gyógyszerésznd vezette 
tovább a gyógyszertárat.217 

Nemesvid „Megváltó" gyógyszertár -1874 

Nemesvid mezdváros, valamint a környékbeli községek kérelmezték a gyógyszer
tár felállítását. Paray megyei f6orvos, akinek véleményezésre az ügyet kiadták, szin
tén szükségesnek tartotta nemcsak közegészségügyi szempontból, „de mint egy 
érezhet6 hiány orvoslására törekvéS üdvös szándékot."218 A tervbe vett gyógyszertár 
környékén 11274 a lakosok száma, akiknek nagy része középbirtokos nemes ember 
lévén „műveltségi és vagyoni állapotuk olyan, hogy megbetegülés esetében bajuk 
enyhülését illetéSleg orvoslását csak a gyógyszerekben keresvén a gyógyszertárat 
gyakran igénybeveszik, s így annak fennállását biztostíják."219 

A belügyminiszter megadta az engedélyt és meghirdette a pályázatot a gyógyszer
tári jog elnyerésére, melyet két pályázó közül Kiss István okleveles gyógyszerész 
kapott meg, aki eléSzéSleg Marcaliban volt gyógyszertárvezetéS.220 1883-ban meghalt 
Kiss István, ekkor özvegye mint a személyes üzleti jog haszonélvezéSje provisorokkal 
működtette tovább a gyógyszertárat, majd 1904-ben, amikor fia ifjabb Kiss István 
gyógyszerészi oklevelet szerzett, a gyógyszertári jogot reáruháztatta. 1905- 1912-ig 
Derzsényi Géza bérbe vette, 1912-ben pedig Ádám Pál megvásárolta a gyógyszertá
rat.221 

1931-ben Ádám Pál arzénnel öngyilkosságot követett el, ezután özvegye mint 
haszonélvezéS üzemeltette tovább a gyógyszertárat. 1931-32-ig Vasváry Béla, 1932-36-
ig Kovács Károly gyógyszerész volt a gondnok, 1936-ban pedig az özvegy eladta a 
gyógyszertárat Merkly Belus Lajos gyógyszerésznek.222 
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Kadarkut „Őrangyal" gyógyszertár-1874 

A kaposvári járásban fekvő község lakóinak száma az 1870. évi népszámláláskor 
1832 volt. 187-4-ben Csépán Antal alispán levelében arra kérte a főispánt, hogy 
támogassa Beck Béla okleveles gyógyszerész folyamodványát, aki Kadarkuton szán
dékozik gyógyszertárat nyitni. A megyei f6orvos is pártolta az ügyet, mert a település 
vonzáskörzetében 15238 lélekből álló 20 község van és a környékbeli patikák is elég 
nagy távolságra vannak. 223 

1876-ban Beck gyógyszerész a belügyminiszterhez irt levelében panaszt emelt a 
helybeli orvosra, dr Alaun Károlyra, mert engedély nélkül házi patikát tartott és abból 
látta el betegeit. Többek között különös reklámmal hánytatókat és hashajtókat is árult. 
A vizsgálat során kiderült, hogy a gyógyszerek elavultak és értéktelenek, ezért azokat 
a házigyógyszertárral együtt megsemmisítették.224 

1886-ban Bt;ck eladta a gyógyszertárat Egész Lőrinc gyógyszerésznek, egy év 
múlva Egész továbbadta azt Kiss Pálnak. 1892-ben Óvári Dezső, 1913-ban Mocsári 
Sándor, 1921~ben pedig Popovics Zoltán voltak a tulajdonosok. 1943-ban Popovics 
meghalt, ezután özvegye, mint haszonélvező a gyógyszertár vezetését először Bruck 
Tiborra, utána Marity Zoltáma bízta.225 

Babócsa „Megváltó" gyógyszertár - 1878 

A mezővárosnak 1870-ben 1750 lakosa volt.226 A gyógyszertáralapítást Babócsa és 
a környékbeli községek kezdeményezték, ezért a vármegyéhez folyamodtak engedé
lyért. A véleményadásra felkért Paray főorvos azonban nem javasolta, mert az itt 
lakók nagy része a földművelő osztályhoz tartozott, minek következtében „azon 
múveltségi fokkal és vagyonbeli állapottal nem bír, hogy megbetegülés esetén bajuk 
enyhülése, illetőleg orvoslása végett azonnal orvoshoz fordulnának, hanem részint a 
természet gyógyerejére bizva magukat, vagy pedig ugynevezett házi szerekkel gyó
gyíttatgatnak, s így csak igen sulyos esetekben, nagy ritkán orvosi tanács folytán 
vannak a gyógyszertárra utalva, annak fenntartását nem biztositják. A barcsi patika 
is közel van és jó a vasuti közlekedés is. Tekintve, hogy Babócsa körközpont a leendő 
körorvosnak székhelyéül szolgál, aki házigyógyszertáráb61 a szükséges gyógyszere
ket mindenkor kiszolgáltathatja."227 A vármegye és a Közegészségügyi Bizottság 
azonban indokoltnak tartották a gyógyszertáralapítást és továbbították a kérelmet a 
Belügyminisztériumnak. A gyógyszertári jogositványt Éliás Elek okleveles gyógysze
rész kapta meg, ilymódon 1878-ban megnyílott a gyógyszertár.228 1890-ben Éliás 
bérbeadta a gyógyszertárat Skribanek Kálmánnak, 1902-ben pe~ eladta Draskovics 
Gézának, aki egészen az államosításig vezette a gyógyszertárat. 
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Mernye „Őrangyal" gyógyszertár - 1889 

A település a XIX. században a kegyes tanítórend gazdasági központja volt, 1818-
ban országos vásártartási engedélyt kapott.230 

A gyógyszertár a piarista rend támogatásával jött létre, vezetdje Zsoldos Boldizsár 
gyógyszerész volt. 1933-ban Göbl Nándor lett a tulajdonos, 1940-t61 pedig Dégay 
Zoltánné szül. Pupinszky Mária.231 

Gyöngyösmellék „Isteni Gondviselés" gyógyszertár - 1891 

A szigetvári járásban fekvd kisközség köznemesi családok birtoka volt. Gyógyszer
tárát 1891-ben Nagy Lajos gyógyszerész alapította, 1897-ben pedig eladta Batáry 
Imrének, aki 1905-ben továbbadta azt Krach Imrének. 1928-ban Pichler József ~ógy
szerész lett a tulajdonos és egészen az államosításig vezette ~.·gyógyszertárat. 2 

Ádánd „Őrangyal" gyógyszertár-1892 

A mezőváros 1812-ben országos vásárok tartására nyert kiváltságot. A gyógyszer
táralapítási engedélyt Varga Jend gyógyszerész kapta meg, aki azt azonnal továbbad
ta Posch Imrének. A gyógyszertár 1892-ben, eldzetes hatósági vizsgálat után kezdte 
meg működését. 1896-ban Posch Imre bérbeadta, 1909-ben pedig eladta Bencsik 
Józsefnek. Az 1928-as évtdl Matolcsy István ~~szerész nevét jegyezték fel a 
Gyógyszertárak törzskönyvében tulajdonosként. 

Iharosberény „Isteni Gondviselés" gyógyszertár-1893 

A település a XIX. század elsd felében mezőváros volt, országos vásártartási 
engedéllyel is rendelkezett, a XIX. század végén azonban már mezővárosi jellegét 
elvesztette.234 1881-ben a község és uradalma együttesen folyamodtak a vármegyé
hez gyógyszertáralapítási engedélyért, melynek elnyerésére Vincze Árpád okleveles 
gyógyszerész pályázott. A vármegye a f6orvos javaslata alapján azonban a kérelmet 
elutasította. A fdorvos szerint alapjában nem indokolt a gyógyszertár felállítása, mert 
veszélyeztetné a környékbeli gyógyszertárak forgalmát és anyagi biztonságát. 
Ugyanakkor a környékbeli lakosság nagyrészt földmúvesekbdl áll, „kiknek az orvos 
és gyógyszertár iránti indolentiája eléggé ismert. Nem áll érdekében sem a lakosság
nak, sem az államnak szatócs boltok módjára szaporítani a gyógyszertárakat, szük
séges a nagy forgalom, hogy a szerek folytonos friss, romlatlan állapotban tároltassa
nak.''235 

Egy évtized múlva újra felvetddött a gyógyszertáralapítás terve. A megyei fdorvos 
és az Egészségügyi Választmány ismét ellene foglalt állást, de a fdispán és az Inkey 
család szorgalmazására jóváhagyták. Az engedélyt Hampek László gyógyszerész 
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kapta meg, a másik pályázó Kaliwoda János nagykanizsai gyógyszerész volt.236 

Hampek László 1893-1928-ig volt tulajdonosa és vezetője a gyógyszertárnak, 1928-
ban meghalt, utána özvegye bérbeadta Józan József gyógyszerésznek.237 

Kőröshegy „Szentlélek" gyógyszertár - 1893 

1891-ben Krebs Ödön, Krebs Géza és Niehold Mihály gyógyszerészek pályáztak a 
gyógyszertári jog elnyerésére. A gyógyszertáralapítást maga a község is szorgalmaz
ta, azonban a főorvos és a Közegészségügyi Bizottság nem javasolták. 1892-ben 
Mentler Károly, a karádi gyógyszertár tulajdonosa szándékozott Kőröshegyen vagy 
önálló, vagy fiókgyógyszertárat nyitni. Terve azonban meghiusult, mert a belügymi
niszter Niehold Mihálynak adta meg az engedélyt, aki 1893-ban nyitotta meg a 
gyógyszertárat.238 Niehold a nyitást követően azonnal bérbeadta Zsálecz István 
kőröshegyi illetőségű gyógyszerésznek, majd 1902-ben el is adta neki a gyógyszertá
rat.239 1909-ben Zsálecz engedélyt kért és kapott is Balatonföldváron fiókgyógyszer
tár felállítására. 1910-ben megdöbbentő szerencsétlenség áldozatai lettek Zsálecz 
István gyógyszerész és gyakornoka, a 18 éves Szórádi Sárika. A Radanovics testvérek 
(budapesti gyógyszertártulajdonosok) által készített Cola-coca gyógyborból egy-egy 
pohárkával ittak és megkínálták az éppen ott tartózkodó Eibner József intézőt is, aki 
azonban éppen csak egy kortyot ivott, mert tűl keserűnek találta. Hamarosan rosz
szullét jelei mutatkoztak rajtuk. Eibnernek még volt annyi ereje, hogy a patikából 
kiszaladjon és segítségül hívja az éppen a gyógyszertár előtt elhaladó körorvost. Az 
orvos már csak az intézőt tudta megmenteni hányta tóval és chloroformos narkózissal. 
A másik kettőnél az életmentés hiábavaló volt, néhány perc alatt tipikus görcsök 
kíséretében meghaltak. A boncolás megállapította, hogy rendkívül nagy mennyiségű, 
mintegy hat gramm Strychnin volt az üvegben. Országos vizsgálat indult meg, a 
belügyminiszter is beavatkozott, de nem tudtak a dolog nyitjára jutni, a gyártók és a 
szállítók egyaránt igazolták magukat.240 

A gyógyszertár vezetését Dr. Décsy György gyógyszerész vette át, majd 1912-ben 
bérbevette Zsálecz özvegyétől. 1914-ben az özvegy a bérló tiltakozása ellenére kérel
mezte a gyó~szertár és fiókjának átruházását Pray Valér és ifj. Tanács Gyula gyógy
szerészekre. 1 1927-ben, miután meghalt Tanács Gyula, özvegye mint a személyes 
üzleti jog haszonélvezője okleveles gyógyszerészekkel működtette tovább a gyógy
szertárat. (1928-36-ig Simon Sándor, 1936-38-ig Nádasdi János, 1938-43-ig Gáts Lajos, 
1943-45-ig Késmárky Gyula, 1945-48-ig Tschepen Zoltán)242 
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Igal „Őrangyal" gyógyszertár - 1894 

A település már 1448-ban városi kiváltságokat élvezett, 1463-ban pedig Mátyás 
királytól nyert szabadahnat országos vásárok tartására. A török uralom után a Batt
hyany család birtoka volt, ám a szabadságharc bukása után a kincstár lefoglalta. A 
XVIII. században mez6városi jelleggel rendelkezett, a XIX. században járási székhely 
lett, lakóinak száma 1870-ben 1932 f6.243 

Az Igalban felállítandó gyógyszertár ügyét hosszú vita el6zte meg. A f6orvos és az 
Egészségügyi Választmány a somogyszilli gyógyszertár forgahnának a veszélyezte
tése miatt nem javasolták. Ezzel szemben a f6ispán azon a véleményen volt, hogy Igal 
közigazgatási és kereskedehni szerepének folytonos növekedése miatt célszerű lenne 
a gyógyszertár létesítése. Javaslata szerint a szilli gyógyszertárat kellene Igalba átte
lepíteni, ugyanakkor Szillben pedig egy fiókgyógyszertár maradna. Ebbe viszont a 
szilli gyógyszerész nem volt hajlandó belemenni. Mindezek után a f6ispán úgy 
döntött, hogy megadja az engedélyt az Imlban felállítandó gyogyszertárra. A gyógy
szertári jogot Ballegh Ferenc kapta meg. 1918-ban Magay Kálmán, 1934-ben Csapó 
Zoltán, 1938-tól pedig Szabó Lajos voltak a gyógyszertár tulajdonosai.245 

Böhönye „Őrangyal" gyógyszertár-1894 

Gáthy Endre gyógyszerész szándékozott a községben gyógyszertárat alapítani, 
1892-ben meg is szerezte a Belügyminisztériumtól az engedélyt, ám a vármegye ellene 
volt a tervnek. Hosszas vita után abban állapodtak meg, hogy megadják az engedélyt, 
mégpedig azon néz6pontból kiindulva, hogy mindenki a saját anyagi kockázatára 
nyit gyógyszertárat. Ugy tűnik, hogy az alapító mégsem találta meg a számítását, 
mert egy év elteltével eladta a gyógyszertárat Martin J. Tamásnak. 246 1910-ben Timáry 
Balogh János mepásárolta a gyógyszertárat Martintól és az államositásig bírta annak 
tulajdonjogát.24 

Somogyvár „Szentháromság" gyógyszertár - 1895 

A lengyeltóti járásban fekv6 kisközség hajdani városi jellegét és jelent6ségét a török 
pusztítása következtében elveszítette. 1894-ben Kotsis Kálmán gyógyszerész nyújtott 
be kérehnet a vármegyéhez gyógyszertáralapítás céljából. Megkapta az engedélyt és 
1895-ben megnyílott a gyógyszertár. Kotsis 1943-ig volt a gyógyszertár tulajdonosa, 
amikoris eladta azt Krasznai József gyógyszerésznek. 248 
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Nágocs „Jézus Szive" gyógyszertár-1901 

1895-ben a község kérelmezte a vármegyénél a gyógyszertár alapítását, melyet az 
Egészségügyi Bizottság is támogatott. A pályázó Horváth Antal gyógyszerész volt, 
ám próbálkozása nem járt sikerrel. 1900-ban adta meg a Belügyminisztérium az 
engedélyt Demeter Bélának, aki egy év múlva meg is nyitotta a gyógyszertárat.258 

1926-ban Demeter meghalt, ezután özvegye, mint a személyes üzleti jog haszon
élvez6je, okleveles gyógyszerészek gondnokságára bizta a gyógyszertárat. A gyógy
szertárak törzskönyvébert'sorrendben a következ6 neveket olvashatjuk: Dr. Mészáros 
Béla, Kárpáti Gizella, Kárpáti Sándor, Csikos Ádám, Nagy B. Szilveszter, Dezsd Géza, 
Schweiger Imre, Tscheppen Zoltán, Telkessy László. 1949-.ben, amikor az özvegy 
meghalt, z.alánffy György gyógyszerészt nevezték ki hatósági kezeldnek.259 

Mozsgó „Szent Margit„ gyógyszerj;ár -1905 

1904-ben Gáts Lajos mecsekszabolcsi gyógyszerész folyamodott a vármegyéhez a 
gyógyszertári jog elnyeréséért, melyet a Belügyminisztérium is jóváhagyott. Gáts 
1936-ig vezette a gyógyszertárat, amikoris eladta Pet6 Ödön gyógyszerésznek. 1944-
ben a Belügyminisztérium zsidó származása miatt megvonta a gyógyszerésztől a 
gyógyszertári jogostíványt és Buzás Gézának adományozta. 1946-ban a második 
világháború után hatalomra kerülő új kormány viszont Buzás Gézától vette el az 
üzleti jogot és Berta Kálmánt rendelt~. ki hatósági kezelőnek. A haszonélvezeuog 
pedig a fasizmus áldozatává lett Pető Odön fiára, Dr Petéi Istvánra szállt vissza. 

Csokonyavisonta „Megváltó" gyógyszertár - 1907 

A barcsi járáshoz tartozó nagyközség- amely Erddcsokonya és Visonta egyesülé
sével jött létre-, lakóinak száma a XX. század elején 2000 körül volt. 261 1894-ben maga 
a község indítványozta a gyógyszertár felállítását, sikerült is megszereznie a várme
gye támogatását. Skribanek Kálmán babócsai gyógyszerész felajánlotta, hogy fiók
gyógyszertárat nyit. Ezt azonban a főorvos elutasította azzal az indokolással, hogy ez 
nem egyéb, mint nyerészkedési törekvés. A község földesura, gróf Széchenyi Ferenc 
a fdispánhoz írt levelében pedig a következdképpen vélekedett: „Elvileg mindég a 
gyógyszertárak felállítása ellen vagyok, mert nyerészkedvén az orvos ur ugymint a 
gyógyszerész ur is, a közönségnek tényleg törvényileg jóváhagyott megröviditését 
tapasztalom, mig ha a gyógyszert a gyó~kezelő orvos maga szolgáltatja ki, ez nem 
történhetik meg olyan nagy mértékben." 2 

Levelében mégis arra kérte a fdispánt, hogy ne az 6 személyes véleményét, hanem 
elsdsorban a község érdekét vegye figyelembe.263 A vármegye Beke Gábornak, a szilli 
gyógyszertár gondnokának adta oda az engedélyt, de ő meggondolta magát, ilymó
don a gyógyszertári jogot Szigeti Ferencre ruházták át, aki szintén Szillben volt 
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Szulok „Magyar Korona" gyógyszertár - 1896 

A falut a gróf Széchenyi család telepítette be 1715-1757 között Württembergb61 
származó németekkel. A múlt század végén a nagyközségnek közel 1800 lakosa 
volt.249 

Els6ként, 1883-ban Polatschek Vilmos gyógyszerész tett kísérletet a gyógyszertári 
jog elnyerésére. Az Egészségügyi Választmány azonban szükségtelennek találta, 
ezért elutasító végzéssel terjesztette fel a folyamodványt a Belügyminisztériumhoz. 
1895- ben Szeghy István gyógyszerész kapta m~ a gyógyszertári jogot és egy év 
múlva, 1896-ban megnyitotta a gyógyszertárat. Ezt követ6en rövid id6 alatt a 
Wógyszertár három ízben is gazdát cserélt. 1898-ban Nagy Béla, 1900-ban Pataki 
Arpád, 1902-ben pedig Kelényi Mihály voltak a tulajdonosai, ami arra mutat, hogy a 
nem megfeleld forgalom következtében a gyógyszerészek nem találták meg számítá
saikat. Ezért r;i.em lehetett véletlen, hogy a hatóságok 1906-ban a ~ógyszertárat 
Csokonyavisontára akarták áthelyezni, ám a szulokiak nem engedték. 1 

1907-ben Kovács Dénes vásárolta meg a gyógyszertárat, amelyet 1913-ban Kál
máncsára helyeztek át azon elv alapján, hogy ott legyen a gyógyszertár, ahol az orvos 
van.252 1942-ben Rádai Dezs6 gyógyszerész lett a tulajdonos, 1947-ben a gyógyszer
tárat visszahelyezték Szulokra és egyben a nevét „Aranykalász" -ra változtatták 
meg.253 

Berzence „Szűz Mária" gyógyszertár - 1899 

A csurgói járásban elhelyezked6 nagyközségnek 1870-ben 2686 lakosa volt. A 
település a XVIII. század végén nyert mezővárosi jellegét a XIX. század végére 
elvesztette.254 A Belügyminisztérium 1898-ban engedélyezte May Aladárnak a 
gyógyszertár felállítását. Rövid id6 múlva a gyógyszerész meghalt, a gyógyszertár 
tulajdonjoga pedig fiára, a kiskorú May Aladárra szállt, aki bérbeadta Pillich József
nek. 1905-ben Medveczky Géza gyógyszerész vásárolta meg a gyógyszertárat.2.55 

Medveczky, aki egyúttal kiváló vegyész is volt, mézb61 készített saját gyógyszereivel 
is kereskedett. A méhészetben kiemelkedő szakember volt, s ezért a Földművelésügyi 
Minisztériumtól állami segélyt kapott mintaméhészet kifejlesztésére. Így érthet6 
módon egyre kevesebb ideje maradt a gyógyszerészi munka elvégzésére, ezért 1909-
ben a gyógyszertár vezetését lvánfai József gyógyszerészre bízta, majd bérbeadta 
Wágner Ferencnek. 1915-ben Wágner meghalt, ekkor a vezet6 el6bb Keserü Endre, 
utána Barta István lett. 1927-ben Barta István gyógyszerészt a hatóságok eltiltották a 
gyógyszertár kezelését61. 256 

1928-ban Szigethy József, 1933-ban pedig Kóczián Dezs6 voltak a tulajdonosai, az 
utóbbinak hasonló nevű fia 1937-t61 vezette a gyógyszertárat.2.57 
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Zákány „Szent Terézia" gyógyszertár-1923 

A község gyógyszertárát Erdélyi Géza gyógyszerész állította fel 1923-ban. 1932-
ben Erdélyi Istvánné, szül. Veress Mária gyógyszerésznő vette át a gyógyszertár 
vezetését és ugyanakkor a tulajdonjog is reá szállt. 272 

Gamás „Segitő Szűz Mária" gyógyszertár-1924 

A nagyközségben Kotsis Káhnán, a somogyvári gyógyszertár tulajdonosa nyitott 
fiókgyógyszertárat. A gyógyszertár gondnokai 1927-31-ig Barsi Izidor Imre, 1931-43-
ig Schmied József (Krasznaira magyarosította a nevét) voltak. 273 

Kaposfő (Szomajom) „Szent Vendel" gyógyszertár - 1925 ,. 

A gyógyszertári jogot Mikó Sándor gyógyszerész kapta 1925-ben, 1938-ban Répay 
Lajos lett a tulajdonosa. 1940-ben Répayt katonai szolgálatra hívták be, akit a hadi
fogságból való visszatértéig el6bb Bokor Imre, majd Speck Sándor gyógyszerészek 
helyettesítettek. 274 

Kutas „Egészség" gyógyszertár-1927 

Szabó Zoltán gyógyszerész kapta meg az engedélyt a gyógyszertár felállítására 
1927-ben. A gyógyszerész rövid idő múlva tönkrement, ezért bírói úton zárgondnok
nak nevezték ki 1933-ban Szepsy Szüts Káhnán mátyásföldi gyógyszerészt, majd 
1936-ban Barthos Lehel Géza nagyatádi gyógyszerészt. A tulajdonosnak megenged
ték, hogy a gyógyszertárat továbbra is vezetheti. 1943- ban a gyógyszertár személyes 
üzleti joga Hajnal Gyul~;W'ógyszerészre lett átruházva, aki az államosításig vezet6je 
volt a gyógyszertárnak. 

Somogyjád „Remény" gyógyszertár - 1927 

A gyógyszertárat Glós Ottó gyógyszerész alapította 1927-ben. 1937-ben Glós meg
halt, utána özvegye, mint a személyes üzleti jog haszonélvezője, okleveles gyógysze
részeket alkalmazott a gyógyszertár vezetésére. Ezek sorrendben a következők vol
tak: Bottyán Borbála, Swebler Mátyás, Weiss Béla és Blum Sándor. 1947- ben Weidin
ger Istvánné, szül. Boksay Klára vette bérbe a gyógyszertárat.276 
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gondnok.264 Azonban a Belügyminisztérium engedélye még hiányzott, amit valószí
nűleg utólagosan kértek meg, ezért nem járult hozzá a gyógyszertár felállításához, 
hanem azt javasolta, hogy a szuloki gyógyszertárat helyezzék át. Ez ellen viszont a 
szulokiak tiltakoztak. Véleményük szerint 6k el tudják tartani a gyógyszertárat, 
különösen akkor, ha drogériaszerű árukat is tart. 1906-ban végre a Belügyminisztéri
um megadta az engedélyt, a gyó~zertár személyes üzleti jogának tulajdonosa pedig 
Hajnal József góygyszerész lett. 5 1911-ben Hajnal eladta a gyógyszertárat Bálint 
Jenőnek, aki 1925-ben továbbadta Tóth Józsefnek. 1930-ban, Tóth halála után özvegye, 
mint a haszonélvezeti jog birtokosa, bérbeadta a gyógyszertárat I<réter Endrének. 
1942-ben Tomcsányi Em6, 1943-47-ig Szónyi Ferenc vezették, 1947-től pedig Rysavy 
Valéria gyógyszerésznő vette bérbe a gyógyszertárat.266 

Kéthely „Segitő Mária" gyógyszertár-1914 

A marcali járásban fekvő nagyközség lélekszáma 1914-ben 4071 volt.267 A község 
előljárói már 1895-ben kérvényezték a vármegyétől a gyógyszertár felállítását. Később 
az is felvetődött, hogy a balatonszentgyörgyi gyógyszertári jogot fogják megkapni. A 
gyógyszertáralapítás ügye továbbra is napirenden maradt, újabb és újabb pályázók 
ostromolták kérvényeikkel a vármegyei hatóságokat és a Belügyminisztériumot. 
1904-ben a községben telepedett le dr Jandi Jenő, a Hunyadi uradalom orvosa, aki 
magánkórházat és kézigyógyszertárat rendezett be, ami egy időre visszavetette a 
nyilvános gyógyszertár felállítását.268 

1913-ban azonban engedélyezte azt a Belügyminisztérium Hübner József gyógy
szerésznek, aki egy év múlva 1914-ben meg is nyitotta. 1926-ban Hübner eladta 
Bolemann Éhn Lajos gyógyszerésznek, aki az államosításig tulajdonosa és vezetője 
volt a gyógyszertárnak. Bolemann engedélyt kért a Belügyminisztériumtól, hogy 
Balatonmárián fiókgyógyszertárat nyithasson, amit 1929-ben meg is kapott.269 

Felsősegesd „Szent László" gyógyszertár-1914 

A Belügyminisztérium 1913-ban engedélyezte Felsősegesden a gyógyszertár felál
~tását, melynek személyes üzleti jogát Vida Ödön gyógyszerésznek adta. 1937-34-ig 
Ecsy Zsolt, 1934-42-ig Albert Gábor, 1942-tól pedig Acz~l Margit gyógyszerésznő volt 
a gyógyszertár tulajdonosa és vezetője.270 

Nagyberki „Őrangyal" gyógyszertár-1923 

A személyes üzleti jogot Skopál Sándor flYógyszerész kapta meg, aki az államosí
tásig tulajdonosa volt a gyógyszertárnak.2 
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Toponár „Három Királyok" gyógyszertár - 1938 

A gyógyszertári jogot Gáspár Géza gyógyszerész kapta meg, aki az államosításig 
vezet6je volt a gyógyszertárnak. 282 

Németlad „Szent Antal" gyógyszertár-1941 

A gyógyszertár alapí~a Lázár Dezső gyógyszerész volt, aki az államosításig 
vezette a gyógyszertárat. 
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Nemesdéd „Szeretet" gyógyszertár-1930 

A gyógyszertárat Pataki Kornél gyógyszerész alapította 1930-ban. 1941-43-ig Sá
voly Lajos volt a vezet6je, 1943-ban pedig Hatflánosra lett a tulajdonjog átruházva, 
aki az államosításig vezette a gyógyszertárat.2 

Lábod „Isteni Gondviselés" fiókgyógyszertár-1931 

Gyöngyössy Géza gyógyszerész, a nagyatádi Szent István reáljogú gyógyszertár 
tulajdonosa kapott engedélyt 1930-ban a fiókgyógyszertár felállítására, melynek ve
zetését Szikora Miklós gyógyszerészre bízta.1932-ben a Török-Labor gyógyárunagy
kereskedés bírói úton az anyagyógyszettárral együtt lefoglaltatta és László Aladárt 
nevezte ki zárgondnoknak.1934-ben Faller Ádámné megvásárolta és mint tulajdonos, 
a vezetését okleveles gyógyszerészekre bízta. Ezek sorrendben a következ6k voltak: 
1934-36-ig Gyöngyössy Géza, 1936-ban Csuka Irén, 1937-43-ig Simon Sándor, 1943-
48-ig Braunberger Imre. 1948-tól pedig Sávoly Lajosné, szül. Ferenczy (?) volt a 
gyógyszertár bérlője. 278 

Törökkoppány „Szent Antal" fókgyógyszertár-1933 

Özv. Demeter Gyuláné a nágocsi gyógyszertár haszonélvezeti jogának birtokosa 
alapította a fiókgyógyszertárat, melynek vezetését okleveles gyógyszerészekre bízta. 
A gondnokok nevei időrendben a következ6k: Dr Mészáros Béla, Bertha Kálmán, 
Reiner Sándor, Páskuj Antal, Puhó Margit, Kiss István. A tulajdonos kérésére 1942-
ben megszüntették a gyógyszertárat.279 

Mezőcsokonya „Csodaszarvas" gyógyszertár - 1934 

A gyógyszertár személyes üzleti jogát Inkey Percze István gyógyszerész kapta meg 
1933-ban, aki egy év múlva, 1934-ben megnyitotta és az államosításigvezette.280 

Lakócsa „Páduai Szent Antal" gyógyszertár-1934 

A községben Brantner Antal gyógyszerész alapította a gyógyszertárat, aki testvé
rét, Brantner Ottót bízta meg a vezetésével, mert egy év múlva, 1935-ben Drávafokon 
egy fiókgyógyszertárat nyitott.281 

Drávafok „Páduai Szent Antal" fiókgyógyszertár-1935 

lásd: Lakócsánál 
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Sor- Alapítás Alapítás Gyógyszer-! Jognyertes 1 Jogviszony Engedély 
szám éve helve tár neve neve száma 

17. 1874 Kadarkut Őran!lVal Beck Béla személvi folZÚ 

18. 1874 Nemesvid MeRVáltó Kiss István személyi folZÚ 1873/49610 

19. 1878 Babócsa MeRVáltó Éliás Elek személvi ioeú 1877/44758 

20. 1883 Szi2etvár Zrinvi Miklós VisySándor szeméyi jogú 1882/65767 

21. 1889 Mernye Őrangyal Zsoldos személyi jogú 1888/54836 
Bo.ldizsár 

22. 1891 Balatonboglár Boldogságos ErdósJenó személyi jogú 1891/21529 
SzüzMária 

23. 1891 Gyöngyös- Isteni Gond- Nagy Lajos személyi jogú 1891/5186 
mellék viselés 

24. 1892 Ádánd ŐranRVal Varga Jenó személyi jogú 1891/46048 

25. 1893 Iharosberény Isteni Gond- Vincze Árpád személyi jogú 1893/40587 
viselés 

26. 1893 Kóröshegy Szentlélek NieholdMi- személyi jogú 1893/76063 
hály ·• 

27. 1893 Barcs MeRVáltó SütóLajos személyi folZÚ 1893/21174 

28. 1894 Igal Őrangyal Ballegh Fe- személyi jogú 1893/96652 
renc 

29. 1894 Böhönye Őran!lVal Gáthy Endre személyi folZÚ 1894/45399 

30. 1895 Somogyvár Szenthárom- Kotsis Kál- személyi jogú 1894/89987 
ság mán 

31. 1896 Kaposvár AranyKe- KellauerGá- személyi jogú 1895/45210 
reszt bor 

32. 1896 Szulok Magyar Koro- Szeghy István személyi jogú 1896/17240 
na 

33. 1896 Balatonszent- Őrangyal Beke Gábor személyi jogú 1896/115645 
2VÖl'll'V 

34. 1899 Berzence SzüzMária May Aladár személvi folZÚ 1898/93850 

35. 1901 Nágocs JézusSzive Demeter Béla személyi fogú 1900/98614 

36. 1905 Mozs2ó Szent Marltit GátsLalos személyi iolZÚ 1904/81831 

37. 1906 Nagyatád Turul Vasdényel személyi jogú 1905/92469 
Elemér 

38. 1907 Csokonyavi- Megváltó Hajnal József személyi jogú 1906/103614 
sonta 

39. 1908 Kaoosvár Kl!lVÓ Folly Antal személyi jogú 1907/68895 

40. 1910 Balaton föld- Isteni Gond- Zsálecz István személyi jogú 1909/118615 
vár viselés 

41. 1914 Kéthely Segftó Mária Hübner József személyi fogú 1913/116560 

42. 1914 Fels6se2esd Szent László Vida Ödön személyi jogú 1913/95008 

43. 1919 Csurgó Szabadság Bolemann Mi- személyi jogú 1918/164458 
hály 

44. 1919 Kat>O!!Vár Igazság Piatsek Gyula személyi jolZÚ 1918/163519 

45. 1922 Balatonsu- Angyal Fábryné Csu- személyi jogú 1922/46645 
mes tak Edit 

46. 1923 Nagyberki Őrangyal SkopálSán- személyi Jogú 1922/94080 
dor 

47. 1923 Marcali Remény MünnlchRu- személyi jogú 1922/83587 
dolf 
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A GYÓGYSZERT ÁRI HÁLÓZAT 
FEJLŐDÉSÉNEK VIZSGÁLAT A 

A hálózat fejlődésének statisztikai adatai 

A gyógyszertári hálózat fejlődésének vizsgálatához szükséges adatokat tábláza
tokban foglaltam össze. Az alábbi táblázatban a gyógyszertári hálózat fejlődésének 
adatait az alapítási év, hely, elnevezés, jognyertes neve és a tulajdonviszony szerint 
mutattam be. 

A gyógyszertári hálózat kialakulása és fejlc'Sdése (1760-1950) 

Sor- Alapítás Alapítás Gyógyszer- Jognyertes Jogviszony Engedély 
szám éve helve tár neve neve száma 

1. 1760 Kaposvár HIT eng.nél-
kül. 

2. 1763 Andocs szerzetesrendi 

3. 1769 Se2esd szerzetesrendi 
4. 1784 Kaposvár Arany Orosz- Pyrker József reál jogú 1855/221113 

lán 
5. 1797 Marcali Szenthárom- Dulinszky Já- reáljogú 1856/13131 

sál!: nos 
6. 1808 Szigetvár Magyar Koro- Pintér Mihály reál jogú 1897/1780 

na 
7. 1821 Csurgó Megváltó SchwarzFe- személyi Jogú 1820/ 

renc 
8. 1826 Karád Szentlélek Gódor Ferenc személyi lo~ 1826/20750 
9. 1833 Nagyatád Szent István Lukács Laios reálio2Ú 1858/45338 

10. 1834 Kaposvár Magyar Koro- Csallay Imre reál jogú 1893/105301 
na 

11. 1839 Nagybajom Magyar Ki- Mlttelmayer reálogú 1898/10700 
rály Károly 

12. 1844 Sellye Arany Sas Zsh~a Károly reálio2Ú 1844/71460 
13. 1849 Tab IgazsáJl; KresbVilmos személvi io~ 1949/1864 
14. 1860 Somogyszill Szent István Drávetz Gyu- személyi jogú 1860/160095 

la 
15. 1861 Lengyeltóti Angyal Mericzai An- személyi Jogú 1861/26137 

tal 
16. 1865 Barcs I2azsá2 Kohut Sámuel személyi io~ 1864/36096 
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Sor- Alapítás Alapítás Gyógyszer- Jognyertes Jogviszony Engedély 
szám éve helve tár neve neve száma 

48. 1923 Zákánv Szent Terézia Erdélvi Géza személyi imzú 1922/92301 
49. 1924 Gamás Seg!t6Szúz Kotsis Kál- személyi jogú 1923/133503 

Mária mán 
50. 1925 Kanrn:fó Szent Vendel Mikó Sándor személvi foltÚ 1925/23895 
51. 1926 Balatonkiliti Gondviselés Sujánszky Je- személyi jogú 1926/61431 

níl 
52. 1926 Kaposvár Megváltó YetterAmb- személyi Jogú 1926/41556 

rus 
53. 1927 Kutas E2észsé2 Szabó Zoltán személvi ioru 1927/32957 
54. 1927 Somo<>viád Reménv GlósOttó személyi foltÚ 1927/']JJ779 
55. 1927 Balatonza- Magyar Kora- Végh István személyi jogú 1926/135672 

márdi na 
56. 1929 Balatonmária Seg!t6 Mária Bolemann La- személyi jogú 1928/152218 

ios 

57. 1929 Balatonlelle Boldogságos Sátory Lajos személyi jogú 1929/39779 
Szűz Mária 

58. 1930 Nemesdéd Szeretet Pataki Kornél személvi ioru 1930/38604 
59- 1931 Lábod Isteni Gond- Gyöngyössy személyi Jogú 1930/41170 

viselés Géza 
60. 1931 Balatonszár- Angyal Fábryné Csu- személyi jogú 1930/30046 

szó tak Edit 
61. 1931 Fonvód AnmTal Gallé Géza személyi ioru 1930/39461 
62. 1933 Balatonujheiy Gondivselés Sulyánszky személyi jogú 1933/212904 

Teníl 

63. 1933 Törökkop- Szent Antal özv. Demeter személyi jogú 1932/224616 
oánv Béláné 

64. 1934 Mezílcsoko- Csodaszarvas Percze István személyi jogú 1933/2Wl06 
nva 

65. 1934 Lakócsa Páduai Szent Brantner An- személyi jogú 1933/210262 
Antal tal 

66. 1935 Drávafok Páduai Szent Brantner An- személyi jogú l 934 /2544411 
Antal tal 

67. 1938 Toponár HáromKirá- Gáspár Géza személyi jogú 1937/240128 
lvok 

68. 1941 Németlad Szent Antal LázárDezsó személvl it>2Ú 1941/ 461259 

A megye gyógyszertári hálózatának számszerinti fejlődését bemutató táblázat 
adataiból az alábbi megállapításokra jutottam: 

a./ A XVIII. században a megyében mindössze öt gyógyszertárat alapítottak, 
melyek közül kettő szerzetesrendi házigyógyszertár volt és nyilvánossági joggal is 
rendelkezett. A század végére azonban közülük három - többek között a két szerze
tesrendi - megszűnt. Tehát ebben a században a megye gyógyszertárakkal való 
ellátottsága elégtelen volt és messze elmaradt az országos átlagtól. 

b./ A gyógyszertárak további alapítására a megyeszékhely Kaposvár és a mező
városok fokozottabb fejlődése következtében került sor. Ezenfelül nagy szerepe volt 
még a megyei úthálózat kibővítésének és korszerűsítésének. Ebben a korszakban 
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Kaposváron és a járási székhelyeken jött létre egy-egy gyógyszertár, számszerint 
nyolc. 

c. / A szabadságharc bukása és az abszolutizmus kora nagymértékben akadályozta 
a gyógyszertári hálózat fejl6dését, így négy évtized alatt mindössze nyolc gyógyszer
tár nyílt meg. 

d. / A XIX. század végén a gazdasági fellendülés, a demográfiai növekedés, vala
mint a közegészségügyi törvény életbelépése és a Magyar Gyógyszerkönyv megjele
nése egy dinamikus fejl6dést indított meg, mely a XX. században is folytatódott. 
1890-1950-ig összesen 47 gyógyszertár jött létre a megyében. Tehát Somogy ekkorra 
már behozta lemaradását az országos viszonyokhoz képest, sót túl is szárnyalta azt. 

e./ A gyógyszertárak tulajdonviszonyait vizsgálva a következ6 képet kaptam: a 
megye területén 7 reáljogu és 58 személyi jogu gyóP.'szertár működött. 

A következ6 táblázat adataiból, amely a 100 km területre és 100 ezer lakosra esd 
gyógyszertárak számát mutatja be, az alábbi következtetésekre jutottam: 

a./ 1760-1820-ig a népesség növekedéséhez viszonyitva,nem növekszik, hanem 
inkább csökken a 100 ezer lakosra es6 gyógyszertárak száma, ami a két szerzetesrendi 
és egy polgári gyógyszertár megszűnésével magyarázható. Csak az 1820-as évek 
kezdetét61 vehetünk észre egy kismértékben, de fokozatosan növekv6 tendenciát, 
amely az 1900-as évt61 kezdve felgyorsul. A gyógyszertárak száma 1910-ben éri el az 
optimálisnak tartott szintet,az utána következ6 növekedés már nem értékelhet6 
pozitívan. 

b./ A 100 km2-re jutó gyógyszertárak számának vizsgálatánál is a fejlődés lassan 
indul, átmeneti visszaesést is tapasztalhatunk, de az utána következ6 fejl6dés már 
lendületes. 

100 km2 -1 é 100 1 k 6 ó rtá k á teru etre s ezer a osra es l?V< ll?VSZe ra sz ma 

IdcS Lakosság Gyógyszer- Terület 100 km2te- 100 ezer la-
száma So- tárak száma km2 rületre es6 kosra eslS 
mogyme- gyógyszer- gyógyszer-

2Vében tárak száma tárak száma 
1760 130274 1 6675 0,015 0,8 

1770 138548 3 6675 0,045 2,2 

1780 163500 3 6675 0,045 1,8 

1790 166124 2 6675 0,030 1,2 

1800 177156 2 6675 0,030 1,1 

1810 - 3 6675 0,045 -
1820 171521 3 6675 0,045 1,7 

1830 191456 5 6675 0,075 2,6 

1840 209142 8 6675 0,120 3,8 

1850 241720 9 6675 0135 37 

1860 252694 9 6675 0,135 3,5 

1870 289555 12 6675 0,180 4,1 

1880 307443 15 6675 0,225 4,9 

1890 328022 17 6675 0,255 5,2 
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kasz a vizsgált korszak egynegyedét teszi ki és a gyógyszertárak száma az előz6höz 
képest háromszorosára növekedett. Ez a fejlődés azonban nem volt egyenletes. 

Különösen gyors fejlődést tapasztalhatunk az 1890-1900 és 1920- 1930 közötti 
években, amikor egy évtized alatt 13 gyógyszertár létesült. 

4./ A lelassuló s:zakasz (1940-1950) 
Ez a szakasz egy évtizedet foglal magában, melyben csupán egy gyógyszertárat 

alapítottak, azt is 1941-ben a második világháború kitörése előtt. 

A hálózat területi eloszlása 

A gyógyszertári hálózat területi eloszlásának vizsgálatánál döntő jelent6ségúnek 
látszik az adott terület földrajzi adottságain túl az utak és vasutak kiépítésének iránya, 
a népsűrűség és a gyógyszertárak vonzáskörzetének nagysága. 

A 7-es számú mellékletet tanulányozva megállapíthatjuk,, hogy 1850-ben minden 
járásnak volt egy gyógyszertára. Ezek legtöbb esetben a járási székhelyeken helyez
kedtek el, melyek egyben közigazgatási és kereskedelmi centrumok is voltak. 

A 8-as számu mellékleten, amelyen már a megye vasúthálózatát is feltüntettük, 
észrevehet6, hogy a gyógyszertárak zömmel a vasútvonalak mentén találhatók, ezzel 
is igazolva a közlekedés fejl6désének fontos szerepét, a gyógyszertárak számának 
növekedésében. 
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Id6 Lakosság Gyógyszer- Terület 100 km2te- 100 ezer la-
száma So- tárak száma km2 rületre es6 kosraes6 
mogyme- gyógyszer- gyógyszer-

ovében tárak száma tárak száma 
1900 345586 30 6675 0450 87 
1910 365961 35 6675 0,525 9,5 
1920 368486 40 6675 0,600 10,8 
1930 385635 53 6675 0,795 13,7 
1940 - 63 6675 0,945 -
1950 363939 63 6675 0,945 17,3 

A fenti megállapítások és adatok azt mutatják, hogy az ország politikai, gazdasági, 
társadalmi és egészségügyi eseményei jelentdst hatást gyakoroltak a megye gyógy
szertári hálózatának kialakulására is. 

A hálózat fejlődési szakaszainak 
meghatározása 

A feltárt adatok és az elkészített táblázatok tanulmányozásakor a gyógyszertári 
hálózat fejlddésében négy különbözd típusu fejlődési szakaszt különböztettem meg: 

1./ A gyógyszerészet megjelenésének szakasza (1760-1850) 
Somogy megyében a gyógyszerészet megjelenésére utaló legrégebbi források a 

szigetvári várban lévő katonai kórházzal kapcsolatosak, melyek azt igazolják, hogy 
ott katonai házigyógyszertár is létezett. Ez azonban a XVIII. század közepére meg
szünt. Az ezután következő nyom az 1760-as évre esik, amikor az első nyilvános 
gyógyszertárat Kaposváron megnyitották. Ezért az 1760-as évet veszem a gyógysze
részet valóságos megjelenéseként számításba. 

Ez a kezdeti szakasz, amely 1850-ig tartott és a vizsgált korszaknak majdnem a felét 
teszi ki. Ebben az intervallumban létesített gyógyszertárak tulajdonformái vegyesek: 
kettő szerzetesrendi, hét reáljogu és három személyi jogu. Egy gyógyszertárnak pedig 
nem volt engedélye. 

2./ A lassu fejlődés szakasza (1850-1890) 
Ez a szakasz mindössze 40 évig tartott, s ezalatt 8 személyi jogu gyógyszertár jött 

létre. 
3./ A dinamikusan fejlődő szakasz (1890-1940) 
A kiegyezést követd kedvezőbb gazdasági és politikai viszonyok következtében a 

kisebb helységekben is megnyílt a lehetőség gyógyszertárak felállítására. Ez a sza-
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anyagok tárolására szolgált és valószínűleg a laboratóriumban helyezkedett el, míg 
az 1869. évi jegyzőkönyvben ezeken kívül még pince és szerkamra is szerepel a 
helyiségek felsorolásában. 

A szükséges helyiségek kérdésében igen sok elnézést tanusítottak az ellenőrzések 
során. Kifogás nélkül elnézték például, hogy a háztartás használatában lévő konyha 
egy elkülönített része szolgáljon laboratóriumul, azt, hogy herbáriumként a padlások 
szolgáljanak, vagy az anyagkamra egyben az alkalmazottak szálláshelye is volt. 
Lénye~ helyiségek tisztasága és rendje volt, aminek hiányát sohasem hagyták szó 
nélkül. 7 

b./ A gyógyszertárak berendezése és felszerelése 
A gyógyszerkészítő eszközökre vonatkozóan nem találunk utalást a jegyzőköny

vekben, csupán a mérlegek és a súlyok kerültek szoros ellenőrzés alá. Az 1869. évi 
jegyzőkönyvben már megemlítik a kémszerek szekrényét is, mely a gyógyszervizs
gáló eszközöket és a reagenseket tartalmazta és a laboratórit~mban nyert elhelyezést. 
Ennek valószínűleg az volt az oka, hogy 1934-ig rendeletileg nem szabályozták a 
gyógyszertári laboratórium felszerelését a gyógyszerkészítő eszközök, készülékek és 
edények vonatkozásában. Késdbb pedig a rendelet egységes végrehajtásának a tulaj
donosok anyagi helyzete szabott gátat. 

A gyógyszertárak berendezésére csak általános megjegyzések utalnak. Pl.: „A 
körös-körül felállított állványok, emelvények és szekrények czélszerüen elosztvák. 
Az edények tiszták, a gyógyszerek betürendben elhelyezvék és tisztán olv~ható jellel 
el látvák. "288 

A tárgyi feltételek vizsgálata során megállapítottam, hogy a vizsgált időszakban a 
megye gyógyszertárai rendelkeztek az alapvetően szükséges gyógyszertároló és 
gyógyszerkészítő eszközökkel. A gyógyszertárak felszerelése nem volt egységes, 
melynek egyik oka, hogy a szakmai követelmények nem kívántak meg egységes 
elvárásokat, másrészt a gyógyszertártulajdonosok anyagi helyzete is különböző volt. 

2./ A személyi feltételek vizsgálata 
Az 1791. évi gyógyszertárvizsgálati jegyzőkönyvben a tulajdonos nevén kivül 

oklevelének származási helye és ideje is fel van tüntetve. Az 1869. évi jegyzőkönyv 
ezenfelül még a gyógyszertáralapítás idejét is tartalmazza és azt, hogy a gyógyszerész 
mióta tulajdonosa a gyógyszertárnak. Mindkét jegyzőkönyvben szerepelnek viszont 
az alkalmazottakra vonatkozó adatok. 

A gyógyszertárban a tulajdonoson kívül, akinek gyógyszerészi oklevéllel kellett 
rendelkeznie - kivéve a reáljogu gyógyszertárakat - még a következő alkalmazottak 
dolgozhattak: 

gondnok (felügyelő, kezeld) - a tulajdonos által szerződtetett okleveles gyógysze
rész, akire rábízta a gyógyszertár vezetését. 

okleveles gyógyszerészsegéd - önálló gyógyszertáralapításra is jogosult okleveles 
gyógyszerész 
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GYÓGYSZERT ÁRVIZSGÁLATOK A 
TISZTIFŐORVOSI JEGYZŐKÖNYVEK 

ALAPJÁN 

Az intézménytörténet kutatás egyik fontos kérdése, hogy a vizsgált intézmények, 
jelen esetben a gyógyszertárak, a kor színvonalához viszonyítva milyen szakmai 
feltételek mellett, hogyan fejtették ki működésüket. A vizsgálathoz a tisztifőorvosi 
jegyzőkönyvek nyújtanak lehetőséget, ugyanis a gyógyszertárak felügyeletét a min
denkori vármegyei fóorvosok látták el. Feladatuk volt a teljeskörű ellenőrzés, ami 
kiterjedt a gyógyszertárat birtokló és annak alkalmazásában dolgozó egyének szemé
lyét érintő kérdések vizsgálatától a készletek mennyiségi és minőségi ellenőrzéséig 
mindenre, ami bármely kapcsolatban volt a gyógyszerellátás kérdésével. 

A gyógyszertárak szakmai működésének vizsgálatakor először működésük felté
teleit vizsgálom. Ezek egyrészt tárgyi feltételek: helyiségek, berendezés, felszerelés, 
másrészt személyi feltételek: gyógyszerészek, gyógyszertári segédszemélyzet, mint 
szakmai munkát végzők. Mindezeket két különböző korszakból (1791és1869) szár
mazó tisztifőorvosi jegyzőkönyv alapján végzem, melyeket összehasonlítva lehető
ség nyílik a különbségek feltárására is.284 (9. és 10. sz. melléklet) A jegyzőkönyv 
szerkezete az idők folyamán megváltozott, tartalmilag bővebb lett, mivel a gyógysze
részet fejlődésével párhuzamosan új szempontokat is figyelembe kellett venni. 

Például a régebbi jegyzőkönyv nem tért ki a gyógyszertár helyének pontos meg
határozására, ezzel szemben az 1869. évi pontosan meghatározta azt. "A gyógyszertár 
nagy Atádon Somogy me~ében Babócsai járásban a vásártéren éjszaknyugatnak 
fekvő sarokházban létezik." 5 A patikát magába foglaló épület helyének megválasz
tásánál döntő szempont volt, hogy az olyan helyen legyen, ahol napközben a legtöb
ben megfordulnak. Ez a hely a településeken belül a központot képező templomok 
és vásárterek közvetlen környéke volt. A házakat, amiben a gyógyszertárat berendez
ték, kezdetben bérleményként használták a gyógyszerészek, később, ha anyagi hely
zetük lehetővé tette, meg is vásárolták azokat, vagy újakat építettek. 286 

Az 1869. évi jegyzőkönyv a gyógyszertár jogviszonyát is tartalmazza. 

1./ A tárgyi feltételek vizsgálata 

a./ A gyógyszertárak helyiségei 
Az 1791. évi jegyzőkönyvben csak három helyiség neve szerepel: az officina, a 

füpadlás és a laboratórium, megemlíti még a cellariumot, ami az erős illatú és bűzös 
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edények szignálását, betűrend szerinti elhelyezését. Az 1869-ből származó jegyző
könyv a gyógyszeralapanyagok beszerzési helyét is megjelöli, ugyanakkor kitér arra 
is, hogy milyen szaktudományi kiskönyvtárral rendelkezik a gyógyszertár, vagy 
járat-e szakfolyóiratot. 

A gyógyszerek minőségi ellenőrzésekor az egyszerű és összetett gyógyszerek, 
kemikáliák, drogok minőségi vizsgálatát végezte el a főorvos. A készletvizsgálat 
minden egyes szer-félére kiterjedt, amelyeket a jegyzőkönyvben féleségenként cso
portosítva minősítettek. Minden készleten lévő anyagnak a megkívánt minőségi 
jellemzőkkel kellett rendelkeznie. Vagyis frissnek, tisztának, kellemes illatunak és jó 
izűnek kellett lenni. A rosszakat azonnal meg kellett semmisíteni és azok pótlásáról 
a gyógyszerésznek haladéktalanul gondoskodnia kellett. Külön ellenőrizték a saját 
készítésű szereket, az alkaloidákat pedig vegyileg is megvizsgálták. Az 1791. évi 
jegyzőkönyvből aztis megtudhatjuk, hogy abban az időben, mely csoportban, melyek 
voltak a hivatalos gyógyszerek és hogyan értékelték azokat. (hona, optimi, recens, 
valent, rancida ejecta =jó, nagyon jó, friss, hatásos, romlott) ,. 

Megállapíthatjuk tehát, hogy a vizsgálatok a teljes gyógyszerészi tevékenységre 
kiterjedtek; a gyógyszertár helyére, címére, a tulajdonosra, annak végzettségére, a 
gyógyszertárak helyiségeire, felszerelésére, ügyvitelére, szakkönyveire, a gyógysze
rek minőségi és mennyiségi ellenőrzésére, a mérőeszközökre, az árszabály és gyógy
szerkönyv ellenőrzésére, a reagensekre, a gyógyszeranyagok beszerzésére. A jegyző
könyv záradékában a hatósági személynek (tiszti főorvos, járási főorvos, esküdt, bíró) 
nyilatkoznia kellett a gyógyszertár közhírét, árszabását és kiszolgálását illetően. A 
záradék a gyógyszerész emberi magatartását, előljáróihoz és a közönséghez való 
viszonyát is tartalmazta. Néha elismerő, ritkán elmarasztaló bejegyzéseikkel, a hiá
nyosságok feltárásával és azok kijavíttatásával a jobb gyógyszerellátást szolgálták. 
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provisor - a gyógyszertár önálló vezetésére még nem jogosult okleveles gyógysze-
rész 

nem okleveles segéd - az előírt gyakorlati id6 és azt követő vizsga letétele után 
gyakornok- a megkövetelt számu gimnáziumi osztályok elvégzése után 
A gyógyszertárak kivették részüket a gyakornoktartásból, a gyakorlati oktatómun

kából és az utánpótlásnevelésb61 is. A gyógyszerkészítés munkáját gyakorlatilag a 
segédek végezték, akik sűrűn cserélődtek. A gyógyszertárban alkalmazottak száma 
szorosan összefüggött az adott terület gazdasági helyzetével, a gyógyszertár forgal
mával és nem utolsó sorban a tulajdonos anyagi helyzetével. Volt olyan gyógyszer
tártulajdonos, aki gondnokra bízta gyógyszertára vezetését, vagy bérbe adta azt. 
Volt, aki segédet és gyakornokot is alkalmazott. De a többség, főleg a kisebb közsé
gekben egymaga látta el a gyógyszerkészítés és az állandó készenlét nehéz feladatát. 
A gyógyszerész a város, a falu vezető értelmiségéhez tartozott, vezető szerepét csak 
részben köszönhette végzettségének, inkább a jómódú polgár társadalmi súlyának. 
A gyógyszerészek magánéletük olyan megnyilvánulásaiért is felelősséggel tartoztak, 
amelyek gyógyszertárak működésére károsan hatottak. Dolgozatomban öt olyan 
esetről írtam, amikor a gyógyszertár vezetésében, illetve a gyógyszerész magatartá
sában olyan hibákat észrevételeztek, aminek következtében a tulajdonjogot megvon
ták, illetőleg a tulajdonost jogai elvesztésének kilátásba helyezésével bírták köteles
ségének teljesítésére. Volt olyan gyógyszerész is, aki kis forgalma és tőkeszegénysége 
miatt nem tudta a megfeleld gyógyszerellátást biztosítani. Nagyon fontos volt az is, 
hogy az orvos és a gyógyszerész közötti viszony jó legyen. Nem egy esetben okozott 
súlyos gondot, ha egymás hatáskörét keresztezték. Például, ha az orvos engedély 
nélkül házigyógyszertárat tartott és abból látta el betegeit, ami a gyógyszerésznek 
súlyos anyagi kárát okozta. Vagy ha a gyógyszerész orvosi rendelvény nélkül, saját 
elgondolása szerint készítette el a gyógyszereket és ezeket árusította a hozzá fordu
lóknak. 

Az el6z6eket összefoglalva tehát megállapítottam, hogy a megyeszékhelyén, Ka
posváron és a központi fekvésű nagyobb helységekben a tulajdonosok foglalkoztat
tak segédeket, gyakornokokat, mig a kisebb forgalmú helységekben a tulajdonosok 
maguk vezették a gyógyszertárat. 

3./ A gyógyszertárak gyógyszerellátó tevékenységének vizsgálata 
A gyógyszertárak gyógyszerellátó tevékenysége magában foglalja a gyógyszerek 

beszerzését, készítését, kiadását, a gyógyszertárak szakmai működésének adatait. A 
levéltári források e tekintetben a legszegényebbek. Ennek oka a gyógyszertár magán
tulajdon jellegéből fakad. A nyilvántartások, pénztárkönyv, méregkönyv, defektus
könyv, számlák, receptek a tulajdonosnál maradtak, amelyek idővel megsemmisül
tek. Így csak a gyógyszertárvizsgálati jegyzőkönyvek adataira támaszkodhatunk. 

Mindkét jegyzőkönyv nagy súlyt fektet a hivatalos gyógyszerkönyv, a gyógysze
rárszabás, a defektuskönyv meglétére, a mérgek és heroicus szerek tárolására, a 
mérlegek és a súlyok hitelességére. Fontosnak tartják ezeken kívül a gyógyszertároló 
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28. Bodosi Mihály- Franki József: Somogy jeles orvosai. Kaposvár, 1982. 18-20 L 
29. Magyarország vármegyéi és városai. Somogy vármegye. szerk. Csánki Dezs6 Bp. 1914. 225 

1. 
30. Bodosi Mihály: Somogy egészségügytörténetének adattára. 
31. Magyarország vármegyéi és városai. Somogy vármegye. szerk. Csánki Dezs6 Bp. 1914. 226 

1. 
32. u. o. 229-230 1. 
33. u. o. 229 L 
34. u. o. 230 L 
35. u. o. 230 L 
36. Bodosi MiMly: Somogy egészségügyének adattára. 
37. Magyarorwg vármegyéi és vúosai. Somogy vármegye. szerk. Csánki Dezs6. Bp. 1914. 

2251. 
38. Bodosi Mihály: Somogy egészségügyének adattára. 
39.u.o. 
40.u.o. 
41.u.o. 
42. Magyarország vármegyéi és városai. Somogy vármegye szerk. Csánki Dezs6 Bp. 1914. 224 

1. -
43. Andrássy Antal: A vúos az ellenforradalmi rendszer idején. Várostörténeti tanulmányok. 

Kaposvár, 1975. 3861. 
44. SML Kgy jkv. 1918 698/28281 
45. Bodosi Mihály: Somogy egészségügytörténetének adattára. 
46. Andrássy Antal: A város az ellenforradalmi rendszer idején. Várostörténeti tanulmányok 

Kaposvár 1975. 385 1. 3871. 
47. P. Takács Ince: Szent Ferenc fiai Veszprém egyházmegye területén a XVII-XVIII. század-

ban. Veszprém 1948 113 L 
48. SML Kgy jkv. 1763 211. 
49. Monumenta Romana Episcopatus Vespremiensis 1-IV kötet Bp. 1896-98 12761. 14151. 
50. Blázy Árpád: A gyógyszerészet megjelenése és fejl6dése Zala megyében 1711-1847 Zalai 

Gyújtemény 1. sz. Zalaegerszeg, 1974. 281. 
51. SML Kgy jkv 1769 5741. 
52. SML Kgy jkv 17811381. 
53. SML Kgy jkv 1781 6491. 
54. u. o. 649 L 
55. u. o. 651 L 
56. SML Kgy jkv 1782 507-5091. 
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99. SML alispáni iratok 1885 98 sz. 876 sz. 
alispáni iratok 1889 6011 sz. 

100. SML Gyógyszertárak törzskönyve 1936 21. 
101. SML alispáni iratok 1880 4055 sz. 6911 sz. 
102. SML alispáni iratok 1880 57766 sz. 15677 sz. 

alispáni iratok 1881 573 sz. 
103. u. o. 
104. SML alispáni iratok 1882 10557 sz. 
105. SML alispáni iratok 1882 10645 sz. 

SML Megyei Hiradó 1882 34 sz. 
106. SML alispáni iratok 191315937 sz. 

Gyógyszertárak törzskönyve 1936 3 l. 
107. SML alispáni iratok 190310808 sz. 

alispáni iratok 1905 9279 sz. 
főispáni iratok 1903 789 sz. 

108. SML alispáni iratok 19061049 sz. 
Kgy jkv 1907 572/17074 sz. 
Kgy jkv 1908 515/16515 sz. 

109. SML alispáni iratok 191315937 sz. 15681 sz. 
110. SML Gyógyszertárak törzskönyve 1936 41. 
111. SML alispáni iratok 1913 2.53 sz. 

Somogyvármegye 1913 ápr. 2. júl. 2. 
112. SML f6ispáni iratok 1917 6. sz. 7. sz. 

alispáni iratok 1932 3467 sz. 
Kgyjkv.19201326 sz. 

113. SML Gyógyszertárak törzskönyve 1936 51. 
114. SML alispáni iratok 1932 3467 sz. 
115. u. o. 
116. SML Gyógyszertárak törzskönyve 1936 6.1. 
117. Magyarország vármegyéi és városai. Somogy vármegye. szerk. Csánki Dezső Bp. 1914. 157 

1. 
118. T. Mérey Klára: Városiasodó településtipusok a századfordulón Somogy megyei példák 

alapján. Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv, Kaposvár, 1987. 313, 3141. 
119. SML Kgy jk.v 18081411 sz. 
120. SML Kgy jkv. 1825 48 sz. 
121. SML Kgy jkv. 1831 2282 sz. 3266 sz. 

megyef6nök.i iratok 1850 264 sz. 526 sz. 
122. SML Kgy jkv 1832 1588 sz. 262.5 sz. 
123. SML Kgy jk.v 1836 2014 sz. 
124. u. o. 
125. SML Kgy jkv 1841 425 sz. 
126. SML Kgy jkv 1848 246 sz. 
127. SML Kgy jkv 1848 1356 sz. 
128. SML alispáni iratok 18711048 sz. 1332 sz. 
129. SML Kgy jkv 1901493/33670 sz. 

Somogyvármegye 1901 34 sz. 
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57. u.o. 5091. 
58. Bácskay Vera: A város és társadalma a XVIII. ~adban. Várostörténeti tanulmányok. 

Kaposvár 1975. 1391. 
59. I<állay István: Kaposvár 1703. évi vásárprivilégiuma. Somogy megye múltjából. Levéltári 

évkönyv Kaposvár, 1975 711. 
60. Szili Ferenc: Kaposvár 1848-49-ben. Várostörténeti tanuhnányok. Somogy megye múltjá-

ból. Levéltári évkönyv, Kaposvár 1975. 1821. 
61. SML Kgyjkv 1768122-1241 
62. SML Kgy jkv 1757-59 8221. 
63. SML Kgy jkv 1768 1221. 8441. 
64. SML Kgy jkv 177612211. 
65. Kanyar József: Harminc nemzedék vallomása. Kaposvár 1%7. 1481. 
66. SML Kgy jkv 1768 122-1241. 
67. Csorba József: Somogy vármegye ismertetése Kap«0vár, 1857 1091. 
68. SML Kgy jkv. 17811491 
69. SML Kgy jkv. 1782 691 l . 
70. Csorba József: Somogy vármegye ismertetése. 1'aposvár 1857 1091. 
71. SML Kgy. jkv. 1785 1931. 
72. Kanyar József: Harminc nemzedék vallomása, Kaposvár 19671481. 
73. SML Kgy jkv 1827 297 sz. 
74. SML Kgy. jkv 1834 862 sz. 
75.u.o. 
76. SML Kgy jkv 1833 2266 sz. 
77. SML Kgy jkv 1836 2955 sz. 
78.u.o. 
79. Bereck Sándor: Kaposvár története Kaposvár 1925 171. 
80. SML álispáni iratok 18701968. sz. 2411 sz. 
81. SML álispáni iratok 1879 2993 sz. 2496 sz. 
82. Genthon István: Rippl-Rónai József Bp. 1958 71. 
83. SML Kgy jkv 188210773/m 1883 939/m 3296 sz. 3611 sz. 
84. SML Somogy hetilap 1879 nov. 18. 
85. SML álispáni iratok 1879 9714 sz. 
86. SML Kgy jkv 1880 4751 sz. Somogy hetilap 1888 febr. 14. 
87. SML Megyei Hiradó 1882 34 sz. 
88. SML Gyógyszertárak törzskönyve 193 21. 
89. SML Kgy jkv 1827 297 sz. 
90. SML Kgy jkv 1833 3265 sz. 
91. SML Kgy jkv 1833 1172 sz. 
92. SML Kgy jkv 1833 1172 sz. 1835 186 sz. 
93. SML Kgy jkv 1837 3604 sz. 
94. SML álispáni iratok 18711048 sz.1332 sz. 
95. SML Kgy jkv 1875 2961 sz. 
%. SML Kgy jkv 1880 4261 sz. 

alispáni iratok 1879 9467 sz. 
97. SML KGB iratok 1880 413 sz. 
98. SML Kgy jkv 1881. febr. 6. 

Bereck Sándor: Kaposvár története. Kaposvár 1925 121. 
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f6ispáni iratok 1894 755 sz. 
f6ispáni iratok 191216 sz. 23 sz. 

158. SML Gyógyszertárak törzskönyve 1936 371. 
159. Magyarország vármegyéi és városai. Somogy vármegye. szerk. Csánki Dezs6 Bp. 1914107 

1. 
Horváth E.: A 700 éves Marcali. Kézirat. Kaposvár 1975 SML. 

160. SML Acta congregationem 1800 Il. 313 sz. 
161. SML I<gy jkv 18191208 sz. 
162. SML alispáni iratok 18701968 sz. 2411 sz. 
163. SML Somogy hetilap 1873 márc. 30. 
164. SML alispáni iratok 1894 1805 sz. 

Vármegyei Közlöny 1900 48 sz. 
Kgy jkv 1903 346/ 17920 
Gyógyszertárak törzskönyve 1936 441. 

165. SML KGB iratok 19241422 sz. 
1923 20355 sz. 

166. SML Gyógyszertárak törzskönyve 1936 451. 521. 1021. 
167. Kanyar József: A Dél-Balatoni fürd6kultúra kialakulásának történeti korszakai. Somogy 

megye múltjából. Levéltári évkönyv, Kaposvár 1978-79139-1411. 
168. SML alispáni iratok 1880 3545 sz. 

1879208sz. 
169. SML I<gy jkv 1885 316 sz. 
170. SML Kgy jkv 1898 5024/ a. 

alispáni iratok 1901 4250 sz. 
171. SML Gyógyszertárak törzskönyve 1936 551. 
172. SML f6ispáni iratok 1895 951 sz. 

Kgy jkv 1896 15718 sz. 
Megyei Hiradó 1896 máj. 21. 
Megyei Hiradó 1898 febr. 23. 
Kgy jkv 1904138/11009 sz. 
Gyógyszertárak törzskönyve 1936 49 1. 

173. SML Kgy jkv 19091/1978 sz. 
Kgy jkv 1910 204/8392 sz. 
Gyógyszertárak törzskönyve 1936 691. 

174. SML Gyógyszertárak törzskönyve 1936 571. 731. 
175. SML Gyógyszertárak törzskönyve 1936701. 741. 
176. SML Gyógyszertárak törzskönyve 1936 711. 
177. SML Gyógyszertárak törzskönyve 1936 511. 
178. SML Gyógyszertárak törzskönyve 1936601. 621. 
179. SML Gyógyszertárak törzskönyve 1936 611. 
180. SML Gyógyszertárak törzskönyve 1936 741. 
181. Magyarország vármegyéi és városai. Somogy vármegye szerk. Csánki Dezs6 Bp. 1914 88 

1. 
182. SML I<gy jkv 1826 1287 sz. 
183. SML I<gy jkv 1831 2282 sz. 
184. SML I<gy jkv 1834 2795 sz. 
185. SML I<gy jkv 1838 3832 sz. 
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130. SML alispáni iratok 1864 3645 :;z. 
alispáni iratok 1897 2999 sz. 

131. SML Gyógyszertárak törzskön}'le 1936201. 
132. T. Mérey Klára: id. m. 3211. 
133. SML Kgy jkv 1882 320 sz. 

1883 5 sz. 
Gyógyszertárak törzskönyve 1936 211. 

134. Andrássy A. - Szili F.: A barcsi és a nagyatádi járás községtörténeti lexikona. Kaposvár, 
1983. 64-65 1. 

135. SML Kgy jkv 1818 1843 sz. 
136. SML Kgy jkv 1833 2245 sz. 
137. SML alispáni iratok 18711048 sz. 1332 sz. 
138. SML alispáni iratok 1879 2993 sz. 1 2496 sz. 

SML KGB iratok 18881031 sz. 
SML alispáni iratok 1921 6685 sz. 
Gyógyszertárak törzskönyve 1936 281. 331. 

139. SML főispáni iratok 1895 689 sz. 
alispáni iratok 1895 94/2414 sz. 94/5570 sz. 
alispáni iratok 1897 95 / 5528 sz. 
alispáni iratok 1906 2139 sz. 

140. SML Gyógyszertárak törzskönyve 1936 291. 
141. Andrássy A.-Szili F.: id. m. 9-101. 
142. SML alispáni iratok 18701968 sz. 2411 sz. 
143. SML alispáni iratok 1867 3470 sz. 

18721551 sz. 1903 sz. 
144. SML Kgy jkv 1913 296/8323 sz. 

Gyógyszertárak törzskönyve 1936 821. 
145. SML Gyógyszertárak törzskönyve 1936 831. 
146. Andrássy A. - Szili F.: id. m. 49-511. 
147. SML Kgy jkv 1820 2375 sz. 

1821 2165 sz. 
148. SML Kgy jkv 1827 297 sz. 

1829 2181 sz. 
149. SML Kgy jkv 1833 2245 sz. 

1835 300 sz. 
150. SML Kgy jkv 1845 385 sz. 
151. SML Kgy jkv 1847 2415 sz. 
152. SML Kgy jkv 1851 3212 sz. 3578 sz. 4345 sz. 
153. SML Kgy jkv 1852 5074 sz. 
154. SML alispáni iratok 18711048 sz. 1332 sz. 104 sz. 
155. SML KGB iratok 1891 97 sz. 

alispáni iratok 1901 5011 sz. 
156. SML alispáni iratok 1907 20162 sz. 

1912 20111 sz. 
Gyógyszertárak törzskönyve 1936 361. 

157. SML alispáni iratok 1894 4574 sz. 
alispáni iratok 1912 7531 sz. 
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212. SML Gyógyszertárak törzskönyve 1936 78-791. 
213. SML alispáni iratok 1861 946 sz. 656 sz. 1260 sz. 
214. SML alispáni iratok 18711048 sz. 1332 sz. 

Kgy jkv 1875 777 sz 999 sz. 
215. SML Kgy jkv 1875 4956 sz. 3572 sz. 
216. SML Megyei Hiradó 1886 22 sz. 

alispáni iratok 19015561 sz. 
217. SML Gyógyszertárak törzskönyve 1936 541. 
218. SML Kgy jkv 1873 159 sz. 
219. SML alispáni iratok 1874 2183 sz. 
220. SML u. o. 
221. SML Megyei Hiradó 1883. máj. 13. 

alispáni iratok 190411009 a. 
alispáni iratok 1905 25857 sz. 

222. SML Gyógyszertárak törzskönyve 1936 461. 1001. 
223. SML főispáni iratok 1874 46 sz. 
224. SML alispáni iratok 1876 707 sz. 
225. SML alispáni iratok 1887 2512 sz. 

alispáni iratok 19121158 sz. 
alispáni iratok 1913 84 sz. 
Megyei Hiradó 1892 39 sz. 
Kgy jkv 1913 296/8323 sz. 
Gyógyszertárak törzskönyve 1936121. 

226. Andrássy A. - Szili F.: id. m. 71. 
227. SML alispáni iratok 1876 6630 sz. 
228. SML Kgy jkv 1877 69 sz. 

alispáni iratok 1878 1425 sz. 
KGB iratok 1890 53 sz. 

229. SML Kgyjkv. 1902 493/36469 sz. 
Gyógyszertárak törzskönyve 1936 841. 

230. Hajdó Lászlóné-Takács Eva: A kaposvári járás községtörténeti lexikona. Kaposvár 1984 
511. 

231. SML KGB iratok 1888 2036 sz. 
Gyógyszertárak törzskönyve 1936 551. 

232. SML Megyei Hiradó 1892. márc. 5. 
alispáni iratok 18974250 sz. 
Kgy jkv 1905 565/25857 sz. 
Kgy jkv 1927 462 I 23648 sz. 
Gyógyszertárak törzskönyve 1936 23 1. 

233. SML Megyei Hiradó 1892. szept. 22. 
Megyei Hiradó 1896. máj. 21. 
alispáni iratok 1909 Kgy szám 194/9040 sz. 
Gyógyszertárak törzskönyve 1936 671. 

234. Magyarország vármegyéi és városai. Somogy vármegye. szerk. Csánki Dezső Bp. 1914 78 
1. 

235. SML Kgy jkv 1881 78 sz. 
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186. SML Kgy jkv 1843 59 sz. 
187. SML Kgy jkv 1851 220 sz. 376 sz. 371 sz. 
188. SML alispáni iratok 18711048 sz. 1332 sz. 
189. SML főispáni iratok 1872 136 sz. 

Kgy jkv 1881 266 sz. 
alispáni iratok 1874 414 sz. 
alispárú iratok 1879 4751 sz. 

190. SML KGB iratok 18881779 sz. 2736 sz. 
191. SML Kgyjkv 1898 5024/a. 

Kgy jkv. 1900 493/33670 a 
Gyógyszertárak törzskönyve 1936 66 l. 951. 

192. Magyarország vármegyéi és városai. Somogy vármegye. szerk. Csánki Dezső Bp. 1914. 115 
1. 

193. SML Kgy jkv 1838 1280 sz. 
1839 2619 sz. 1314 sz. 3848 sz. 

194. SML Kgy jky 18401789 sz. 
195. SML Kgy jkv 18401427 sz. 
196. SML Kgy jkv 18431289 sz. 2466 sz. 
197. SML Kgy jkv 1844 3282 sz. 

1851 2423 sz. 
198. SML Kgy jkv 1861 461 sz. 

alispárú iratok 1861 436 sz. 
199. SML Kgy jkv 1862 1815 sz. 
200. SML alispárú iratok 18711048 sz. 1332 sz. 
201. SML alispárú iratok 1897 6321 sz. 

Gyógszertárak törzskönyve 1936111. 
202. SML alispárú iratok 18701968. sz. 2411 sz. 

alispáni iratok 1876 8348 sz. 
SML alispáni iratok 1860 6286 sz. 

203. SML alispáni iratok 18701968 sz. 2411 sz. 
204. SML alispárú iratok 18631908 sz. 

Kgy jkv 1868 189 sz. 508 sz. 311 sz. 
205. SML alispárú iratok 18711048 sz. 1332 sz. 
206. SML KGB iratok 1877 268 sz. 
207. SML KGB iratok 18801010 sz. 
208. SML Gyógyszertárak törzskönyve 1936. 65 l. 92 l. 
209. SML alispárú iratok 18701968 sz. 2411 sz. 
210. SML Megyei Hiradó 1882 13 sz. 

Megyei Hiradó 1885 25 sz. 
alispárú iratok 1897 2874 sz. 
Kgy jkv 1898 5024 sz. 

211. SML Kgy jkv 1898 5024/ a. 
1901 4066 sz. 
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alispárú iratok 19021415 sz. 
alispárú iratok 1907 4980 sz. 
alispáni iratok 1913 9935 sz. 
alispárú iratok 1923 18639 sz. 



236. SML alispáni iratok 1891 3304 sz. 
alispáni iratok 1892 5830 sz. 
f6ispáni iratok 1892 502 sz. 
Megyei Hiradó 1892 szept. 22. 

237. SML Gyógyszertárak törzskönyve 1936401. 
238. SML alispáni iratok 1891 3846 sz. 

Kgy jkv 1893135/12082 a. 
Megyei Hiradó 1893 21 sz. 

239. SML alispáni iratok 1916 810 sz. 
Kgy jkv 1893135/12082 a. 
Kgy jkv 1902 493/36469 sz. 

240. SML alispáni iratok 19101436 sz. 
alispáni iratok 1916 810 sz. 

241. SML alispáni iratok 1914 459 sz. 
242. SML Gyógyszertárak törzskönyve 1936 721. 911. 
243. SML Hajdó Lászlóné - Takács Eva: id. m. 301. 
244. SML f6ispáni iratok 1891 532 sz. 

f6ispáni iratok 1893 727 sz. 
Kgy jkv 1894 321 /22030 sz. 

245. SML Gyógyszertárak törzskönyve 1936 771. 
246. SML alispáni iratok 1891 6159 sz. 

alispáni iratok 1892 10448 sz. 
f6ispáni iratok 1894 138 sz. 
Megyei Hiradó 1895 43 sz. 

247. SML Gyógyszertárak törzskönyve 1936 481. 
248. alispáni iratok 1894 3858 sz. 

alispáni iratok 1895 12635 sz. 
Gyógyszertárak törzskönyve 1936 561. 

249. SML Andrássy A. - Szili F.: id. m. 401. 
2.50. SML Kgy jkv 1883 366 sz. 

f6ispáni iratok 1895 745 sz. 
MegyeiHiradó 1895 43 sz. 

2.51. SML alispáni iratok 1898 895/ 4343 sz. 
alispáni iratok 19061678 sz. 
Kgy jkv 1901332/23984 sz. 
Kgy jkv 1902 493/36469 sz. 

2.52. SML Kgy jkv 1907 572/17074 sz. 
Somogyvármegye 1913. okt. 9. 

2.53. SML Gyógyszertárak törzskönyve 1936 861. 
2.54. Magyarország vármegyéi és városai. Somogy vármegye. szerk. Csánki Dezs6 Bp. 1914 47 

1. 
2.55. SMLKgyjkv 1898 56/419 sz. 

Kgy jkv 1906 2139 sz. 
Megyei Hiradó 1898 43 sz. 
Megyei Hiradó 1906 7 sz. 

2.56. SML f6ispáni iratok 1907 26 sz. 
Kgyjkv 1909194/9040 sz. 
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Kgy jkv 191611903 sz. 
Kgy jkv 1927 462/23648 sz. 669/35224 sz. 

257. SML Gyógyszertárak törzskönyve 1936 381. 
258. SML főispáni iratok 1895 845 sz. 

alispáni iratok 1901 2924 sz. 
259. SML Gyógyszertárak törzskönyve 1936 681. 741. 811. 
260. SML főispáni iratok 1904 51 sz. 

Megyei Híradó 1904 46 sz. 
Gyógyszertárak törzskönyve 1936 381. 

261. Magyarország vármegyéi és városai. Somogyvánnegye. szerk. Csánki Dezső Bp. 1914. 60 
1. 

262. SML főispáni iratok 1894 883 sz. 
főispáni iratok 1906 51 sz. 

263. u. o. 
264. SML főispáni iratok 1894 883 sz. 

alispáni iratok 1897 891 /3614 sz. 
265. SML Kgy jkv 1905142/11136 sz. 

Kgy jkv 1906 25200 sz. 
Megyei Hiradó 1905. máj. 4. 

266. SML alispáni iratok 192518858 sz. 
Gyógyszertárak törzskönyve 1936 85 1. 971. 

267. Magyarország vármegyéi és városai. Somogy vármegye. szerk. Csánki Dezső Bp. 1914 93 
1. 

268. SML alispáni iratok 1895 890 / 5016 sz. 
alispáni iratok 1898 5528 sz. 
alispáni iratok 1901 895/5628 sz. 
Kgy jkv 1904 3/2566 sz. 
Megyei Hírlap 1905 7 sz. 

269. SML Kgyjkv 19141/245/9369 sz. 
Megyei Hírlap 1914 20 sz. 
Gyógyszertárak törzskönyve 1936 471. 511. 

270. SML Kgy jkv 1913 860/1914 sz. 
Gyógyszertárak törzskönyve 1936301. 

271. SML Gyógyszertárak törzskönyve 1936141. 
272. SML Gyógyszertárak törzskönyve 1936 391. 
273. SML Gyógyszertárak törzskönyve 1936 581. 
27 4. SML Gyógyszertárak törzskönyve 1936 15 1. 941. 
275. SML Gyógyszertárak törzskönyve 1936 311. 
276. SML Gyógyszertárak törzskönyve 1936 591. 981. 
277. SML Gyógyszertárak törzskönyve 1936501. 
278. SML Gyógyszertárak törzskönyve 1936 321. 
279. SML Gyógyszertárak törzskönyve 1936801. 
280. SML Gyógyszertárak törzskönyve 1936161. 
281. SML Gyógyszertárak törzskönyve 1936 241. 871. 
282. SML Gyógyszertárak törzskönyve 1936171. 
283. SML Gyógyszertárak törzskönyve 1936 88 1. 
284. SML Alispáni iratok 18701968 2411 sz. 
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