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A ZENTAI
GYÓGYSZERTÁRAK
TQRTÉNETE

GRA Đ A

ZA
MONOGRAFIJU
SENTE
Senta 61 1966. godine prostaviti 750 togodiš п Jicu.
Narodni Odbor Opštine ) е na inicijativu grupe javnih radnika, dana 28. okt. 1961•
godme pod bro ) em 05 - 7597i1 rešio da se tim povodom izda MonograflJa Sente. Za ruko•
vođ enje radovima oko ove ediciJe Savet za kutturu Je imenovao stede č i Urediva č ki odboe
ERDÉLYI lstván gtavni urednik, Danito BRANOVA Č KI, dr BURÁNY 8é1 а , KATONA P đ t,
dr SZE L 1 lstván, TÓTH HORGOSI Рđ 1, Nestor VUKOV č tanovi uredništva.
Oseć aju ć i odgovornost pred Javnoš ć u i ond uspomenom vetikih Sen ć ana, uredništvo

Je prístupilo poslu i rezultate svog vada na pnkuptJanJu materijata koJe ii osnova pripremtjene monografije, objaviJuje u ovi m brošurama.

Mr. Hus ~ ágh Lás ~ 1ó

A zentaí gyóg'yszertáral г
története

G.RA Đ A
~

Z А

MONOGRAFI'U

Senta се 1966. godine proslaviti 750 tog п dišnjicu.
Narodni Odbor Opštine Je na inícijativu grupe javnih radnika, dana 28. okt. 1961•

godine pod broJem 05•7597/1 rešio da se tim povodom izda MonografiJa Sente. Za rukovodenje radovima oka ove edicije Savei za kulturu ii imenovao slede č i UreBiva č ki odbor:
ERDÉLYI lstván glavni urednik, Danilo BRANOVA Č KI, dr BURÁNY Béla, KATONA P3I,
dr SZEL ' fstván, TÓTH HORGOSI Pál, Ne s tor VUKOV č lanovi uredništva.
Oseć ajuć i odgovornost pred javnoš ć u i ored uspoménom velik г h Sen ć ana, uredništvo

Је pristupilo poslu i rezultate s ~ og vada na prikupljanju materijala koje Је osnova pripremfjene monografije, objavlJuJe u ovim brošurama.

Mr. Hus ~ ágh Lás ~ 1ó

A zentaí gYógYszertáral г
története

Amikor a gyógysze гtáг ak történetébe bepillantást
akarunk nyerni, vissza kell menni jó pár évsz đ zaddal, ami
kor az orvos és a gy6gysze гész egy személy volt. Egy forrásból eredtek, együtt fed ődtek, s amikor ez a fejl ődés
és a felgyülemlett tudomány olyan magas fokot ért el,hogy
egy személy nem volt képes ellátni, - szét váltak.A gy6g ~
szerészet olyan id ő s mint az emberiség kultúrája. Kezdete az elöidök ködében vesz el, amikor az ember bizonyos
növények gyógyerejét megismeri és a betegségek ellen alkalmazni kezdi. A régi korszak gy6gyszertá гаinak kinézéséг öl csak a régi rajzok nyomán túdunk fogalmat alkotni,
emlitésre méltó berendezések maradtak ránk, amelyek élénk
képet nyújtanak aггб l a jelentékeny szeгepгöl, amelyet a
gyógyszertár hajdanátan játszott. Ezek a tiszteletremélt đ
gy6gyszertá гаk jellemz ő гéŠzei városaink képének is.
ko
rok épi'tészeti szokásai, a tájékok sajátosságai, müvészi
érzék jut bennűk кif ejezésгe. Ébren tartják a rég elmult
đllapotokгa val б emlékezést, városunk történetének egy da
rabját testesitik meg. A történeti jelentöségü gy бgyszert ггak éгdemesek.arгa, hogy gyógyszerészi körön kivül is
ismertekké váljanak. Mint értékes müvelödési emlékeket
kell őket tekinteni, de nekünк még többet jelentenek. Ben
nük ment végbe az a hosszú f ejlödési folyamat, amely a
gyökéгárúsokt6l, a mai modern gy б gyszerészeti üzem tevékénységéhez vezetett. Tele van izgalmas lapokkal ez a tör
ténelem, és amikor városunk kiemelkedő gyógyszerészeinek
életrajzát adjuk, ezt úgy ki kell böviteni, hogy egyszersminá összeállitsu к a zentai gy бgyszertá гaк monog,^áfiáját.
,

3•

Minden gyógyszerész-egyesületnek kötelessége hagyományait leszögezni, a mint dokumbntumait, összegyüjtenf
és megörfznf, a gy бgyszerészek tudomгnyos, társadalmi,
vagy müvészf tevékenységét értékelni. Ez adott impulzust
annak, hogy szerte a világon megalakultak a gyógyszerész-.
történeti szekcíók, a nemzetközi gyógyszerész-történeti
társulat szekciói. A Németországban tartott nagy kongresz
szus után 1950 . december. 9- én és 10- én Zágrebban gyűltek
össze Jugoszlávia egyes föderácf бf gyógyszerész-történeti
szekcióinak delegátusai és a következ ő határozatokat hozták: "Szükséges, hogy a Savez farniaceutskih udruženja
FNRJ szakosztályokat alakitson a gyógyszerésztörtén г t ápo
lására és öšszegezze minden föderáció е téren kff ejtett
munkáját
Szükséges hogy a Savez a Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti Társulat tagja legyen iáz állami és városi
lеvéltáг akban igen sok adat áll rendelkezésre a gyógyszerészet történetét illet ő en és első sorban szükséges ezeknek a felkutatása és összegy űjtése Legsűrgösebben össze
kell gyű jteni mindannak a bibliográffai adatát, amit a ju
goszláv gyógyszerészet történetébő l eddig napvilágra hoztak. A mű , az irб , a forrás és egyéb bibliográfiai adatok
mellett közölni kell a publfkácf бk rövid rezüméjét is.
...iksze kell gyű jteni a muzeumok é s a magánosok adatait,
amely a gyбgyszerésztö г ténet tanulmányozása szempontjábб l értékesek. Ezek lefényképezend ők, eredetük és multjuk
kikutatandó Az egyes кUztáгsaságok cseréljék ki egymás
között a fényképeket és az összegy űjtött adatokat. Az egyetemeken minél еlöbb tanfttassék a gy бgyszerészt őrténet
és az ethika négy szemeszteren át. ... El őmunkálatok végzendők gyб gyszerésztörténetf múzeum megalapitására Beogradban, Zagrebban, Ljubljanában és esetleg Sa гajevбban.
Bizonyos нzámű gyб gyszerész specializálja magát gyógysz ег é ѕztörténetb ő l külföldi egyetemeken és gyógyszerésztörté
neti intézetekben."
.
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Idöszámitásunk el ő tt mit sem tudtunk a g ~ б gyszerész еtrđl. Az első értesülésünk idösz б mitásunk utáni 7544.

b 6 1 ered, amikor Bagdadban gyógyszertárat állitottak fel.
1224-ben a budai Jog:önyv megirja, hogy a gyб gy вzerészek
mást, mint gyógyszert nem árulhatnak. Ugyanebben az évben
jelent meg Nicolaus Praepositus Gy бgyѕ zerkönyve. A XIV.
és a XV. században különült el véglegesen az orvosi és a
gy6gyszeг észeti palya egymástól és ezzel egyidöben jelennek meg nagyobb számban a gyógyszertárak Európa - szerte.
Igy Dubrovnikban 1317-ben, megelözve legtöbb európai nagy
várost. Ljubljanában 1590-ben, Novomeston 1571-ben,Celjen
1670-ben, Varaždinban 1775-ben, Splitben pedig 1740-ben
állitottak fel gyógyszertárat.
Vajdaságban tudomásunk szerint a legrégebbi az
1771-ben alapitott Novi•Sad-i Szentháromság Gyógyszertár,
A szuboticái Korona Gyógyszertár 1784-ben , a zrenjanini
Vági Gyógyszertár 1784-ben, a zombori Városi Gy бgyszeгtáг
1786-ban, a zombori Arany Oroszlán Gy бgyѕz еrtár 1790-ben,
a panč evoi Živanovi6 Gyógyszertár 1792-ben és a becsei Ud
vözitö Gyбgyszeгtáг 1798- ban alakult.
X

1723-ig a gyógyszerészet szabad ipar volt. ária
Terézia rendeletekkel szab б lyozta a jogviszo nyokat és a
gyógyszerészképzést . 1725- ben vezették be a gyógyszertárak időnkénti vizsgálatát az akkori Magyarországon. 1745ben jelent meg az u.n. Pozsonyi taksa, amely gy бgyszertá
ri elöirásokat tartalmaz. 1752-ben Mária Terézia felhivta
a váгmeyéket arra, bogy legalább egy-egy gy бgyвz ertárat
állitsaлak fel. A nagyszpmbati egyetemen 1769-ben indult
meg a gyógyszerészek egyetemi képzése. 1857-ben és 1871ben kelt rendeletekkel a gyógyszerészetet légy gimnáziumi előképzettséghez és egyetemi kiképzéshez kötötték.1871
ben jelent meg az els ő magyar gyбgyszeгkönyv , amely gramm
suly-rendszer alapján készült. 1872-ben jelent meg a "Nor
ma Pauperum", az ólcs б gy б gyszeг szabás vénymint ókkal.
X

Az 1850 előtti gyógyszertárak, mint reáljog ado-

mányoztattak. Ez azt a jogot jelentette, bogy a gyógyszer

5.

tárak szabadon adhatók és vehetők, öгökölhetđk és adományozbat бk, magánjogi szerz ődések tárgyává tehet ők, tehát
гeálvagуont képeznek. 1850 után kegyből néhány jogot reál
jog.ositottak,.di 1876 óta egyáltalán nem adható reáljog.
Az 1853 -ban kibocsátott helytartótanácsi rendelet alapján
az akkor müködésben levő összes gy
yógyszeгtáгnak be kellett mutatni az igazoló okmányokat. A helytartótanács az
1850 elő tt alapitott gyógyszertáraknak általában elismerte a reáljogúságot.
A reáljog'1 gy бgyszeгtárakkal szemben a kés őbbiek
személyi jogúak. Az 1876. XIV. t.c. 131. paragrafusa szerint a gyógyszertár üzleti joga, a gy б.gyszertári jogositvánnyal felruházott személyhez van kötve. Az ilyen jogositvány el nem adható s nem hagyományozhatd, a jogositvány le nem foglalható (csakis a szerek és a szerelvények
de ezek is csak az erre rendelt szabályok megtartásával).
A magyar kir. belügyminiszter azonban a jog át гuházást
Oly okieveles .gy б gуѕz егбѕzге , aki törvényszabta képesités
sel bir, mindkét fél kérelmére engedélyezheti. A. gy6gy вze
rész elhunytával a személyes gy бgyszerészeti jogositvány
haszonélvez ete az özvegyre száll; haazöz-

vegy gyermekei kiskórúsága alatt újra férjhez megy, vagy
elhal, a iogositvány haszonélvezete a gyermekeké a nagykordságukig. Az đ zvegy is és a kiskord gyermekek gyámja
is кöteles okleveles kezelő t tartani.
IIj gy6gysze гt г felállitás ббг t folyamodhatik valamely község, vagy okieveLes' g убgуѕz егбѕz,ьа az dj gyógy
szertár felállitása sz űkségesnek nyilvánittatik és ennek
felállitásáéг t a község folyamodott. A jogra pályázat hir
dettetik. A felterjesztett pályázok személyére vonatkoz бan a belügymxni в zter határoz. A jogot nyert gy б gyszeгész
a gy бgyszertáг at egy év leforgása alatt tartozik felállitani. Teljes anyagi és e гkölcsi.felelösség, feddhetetlen
élet és г átexmettség kellett, bogy valaki megkapja a jogi
sitványt gyб g"zertáг nyitáshoz.

A GYdGYSZNRT ~NYITÁSRA VONATBOZd II,SU ADATCK
Zentai gyđ gyвzertárra vonatkozó adatot 1816—ból
találjuk.
Bács Bodrog vármegye törvényhat6sága Zomborban
1816. dacember 16—án megtartott közgy űlésének 3424. ѕz. a.
Ј egyzö
tárgybam tartott jegyzökönyvéböl tudjuk hogy a
,

könyvvezet ő felolvasta Sarnonity J бzs еf volt бbecsei lakos

gy6.gyszerész kérelmét, melyben egy zé tán megnyitandó
gyógyszertár feldllitására kér engedélyt. A következ ő határozatot hozták a törvé лyhatб sági vármegyei hatóságnak
nincs semmi kifogása az ellen hogy Zentán egy gyógyszertár felállitta ѕв ék azonban utasitja kérelmez őt 'arra,
hogy ebben a tárgyban forduljon az itteni batóságokhoz.
Végeredményben városunk mégiscsak 1818 baг kapta
az els ő gyógyszertárat A budapesti Országoš Levéltárban
folytatott kutatás eredményekésen ІіLegállapithatjuЖ , hogy
Zenta elsđ gyбgyszerésze Hölbling J бzsef volt 1818. janu
árjában kezdte kérni az engedélyt. Ugyanez év Karácsony
havának 14. napján a "Szabad Királyi Zombor Városában tar
tott kőzgyiilésen Bát в és Bodrogh törvényesen egyesitett
varmegyéknek közön вége egy helybenhagyási könyörgést" intézett irásban a Felséges. 0rökös Császári Királyi Fe đ
Herczeg Nádor Ispán úr, Feö і'і élt бságú Мagyar Király Helytartó Tanág Kegyelmes urának" cimezve amelyben azért kđ
nyörög, hogy "Széntha. és Нб dsák мezzđ Városokban ujj Apothékákat állit ѕ anak fel"."Minemü fontos okokra hivatkozva
a megyebeli orvosoknak véle шΡényei és illet ő uradalmaknak.
két rendbeli nyilatkózataib бl kivehétöen." Az. engedélyt
"annál is inkább" kéri, mert egy helyi engedély alapján
az Apothékák az illet ő Apothekáriusok által már tökélyeA kérés dátuma Szent András ha
sen felállitva lennének
:
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va 17-e, s"ma pedig 3812.) A megkapott engedélyt Bácsmegye 1819. január 19-én adta ki. (1.)
Ezen gy бgyszertár helyének meghatározását illet ő
en a következ őket találtuk.
Hölbling J бzsef patikárius.kérelemmel fordult a
községhez helyiségek meghatározása céljáb бl gy б gyszertára
részére, "illendő árenda fizetése fejében". A kérést a
Község 1818. julius 15-én tárgyalta és az erre vonatkoz б
69. számú határozat az 6 Hitü (pravoszláv) iskolában találhatб kihasználatlan szobában és konyhában határozza
meg a gyб gyszertár helyét és természetesen intézkedik az
ezzel kapcsolatos anyagi kérdésekr ől is. Ezek szerint. az
első zentai gyбgyszertár a mai Stevan Sгemac utcában, a
gimnáziummal szemben volt.
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A Heís2ler-Míxtum címkéje.
A2 eredeti klisér ő l késs ű lt lenyomat.

Mr. jovanovíć Vojislav a gyógys2ertára el őtt.

(А els ő oldalon:)
Éli egyik legrégibb gyógyszertárt ő rténetí okmányunk facsíniílé ј C.

AZ ELSű GYOGYsZERTAR
Az elsö zentai gy ~ gyszertár kifejlödéše a Heiszler család nevéhez kapcsol бdik. Valószinüleg 1827-ben vet
ték meg az 118-ban alapitott patikát.
Heiszler Ferenc gyб gyszeгész nevével elsöizben
1827-ben találkozunk a Conscriptio Dicalis (vagyonösszeivás) lapjain, ahol mint 359 . házszám alatti lakost említi. Ekkor már, mint a zentai "Fekete Sashoz" ci таzett
gy6gyszeгtár tulajdonosa szerepel. (2.)
•
Ez a gyógysze гészcsalád apar6l fiúra örökölte és
négy generáci бn át vezette v á гosunkuan a legnagyob tradi
ciókat kiépitö reáljogú gy б gyszertárat. A családbai. hagyo
mány volt a Ferenc rév; egymást követ ő en négy Ferenc volt
gy6gyszeгész. Városunk történetében midig kimagasló egyé
niségek voltak, nemcsak mint gyógyszerészek, hanem mint
kulturális és politikai шnnkások is. (3•)
heiszler (els ő ) Ferencгöl tudjuk a Bács Bodrog
vármegye törvényhat б sági bizottságának Zomborban 1842.
augusztus 22-én megtartott ülése jegyzökönyvéböl. bogy pa
naszt nyííjtott.be a ke гeskedökre, hogy azok a Kir.Helytar
tб rendelete ell.énére továbbra is orvosságokat árulnak
. jogtalanul és ezáltal vesžélyeztetik a јбгásban és Zenta
városában az ottani polgárok egészségi állapotát. Eevben
kérte helyszint vizsgálat megtartását Zentán, Adán és Iúiobolon.
A vizsgálatot még az év okt бber 2-án meg is tartották és erг öl a Zentai Jarasi Föszolgabi гб ság 4888/1843
szám alatt jelentést küldött a vármegyének és e szerint
sehol nem találtak semn і féle gyбgyszert igy Heiszler pana
szót tárgytalannak nyilvánították.
1862. szept. 6-án Heiszler. (máso 3ik) Ferenc 13958.sza. be9•

terjeszti jelentését a zentai gyógyszertár felülvizsgála tárбl. 1863. május 5-én a Kir. Helytartótanács értesiti a
zentai gy б gyszerészt arról, hogy megszünteti az 1861-ben
jóváhagyott 20% járulékot. 1863. május 19-én 5080. sz. a.
a Városi Tanács felterjeszti a megyei hivatalnak a hisz
ler-féle számlákat átnézésre. 1880. november 1-én 13074.
szám alatt Zenta város Tanácsa el őterjeszti a Heiszler
gyбgуszertár utolsó tiz év alatti átlagos forgalmát.1881.
május 8-án 6760. sz. a. Kupkai bérl ő beterjeszti az itteni kórháznak kiadott gy бgyszerekröl sz бl б számlákat.1881.
julius 21-én Kupkai bérlő felterjesztést tesz a vármegyei
hivatalnak az Z tteni kórház részére kiadott gyógyszerek
ről. 1883. augusztus 13-án a Kir. Helytartótanács kivánsá
gára a városi Tanács 14151. sz.a. felterjesztést tesz a
gyógy szertárak számáról.
A századf оrdulбn még gyermeteg cipőben járt a
gyбgyszerspecialitás fogalma. A legtöbb receptet, maga a
gyб gyszerész készítette el alkalomról alkalomra.(magistra
lis receptura). Heiszlerék országos viszonylatban is elsők között szerepelnek házilag elör вgyártott külö дlege в sé
giikkel. Ezek között kiemelend'á a "Heiszler I&ixtum", ami ö
se.a mai nap is használatos mixtumnak , vagy . kombinált por
nak. (4). De más specialitásaik is voltak és ezeket, kitti
nő üzleti érzékkel, a legmodernebb módon propagálták. A
tizes években nagyszámú kész gy бgyszereikröl DOKTOR KONYV
cinien reklámfüzetet adtak ki. (A jelen tanulmány külön
mellékleteként ebb ől.részleteket közlünk.)
ieiszler (harmadik) Ferencet agyai nagyapja gyur
gyevбi Gyurgyovanszki György 1907-ben adoptálta és ekkor
nemességet szerzett és felvette a Gyurgyovánszki nevet is.
Ezzel együtt egy jelentő s birtok tulajdonosa is lett 5.)
Negyedik Ferenc, aki szintén gyбgyszerész volt
világháború
áldozata lett s igy öccse, Aurél lett
az első
a gy бgyszertár tulajdonosa. N ővére Irén férjhezment Hack
Jenő gyógyszerészhez, aki 1914-ig vezette a gyб gyszertárat. Amikor apjuk (harmadik) Ferenc átadta Aurélnak a
gyógyszertárat, Zentár б l a Komárom melletti Bő s-re k61tSz б tt és élete v бgéig ott is maх adt.l б .)
(

ii.

Hei ѕzlerék helyezték el a gyógyszertárat azon a
helyen, ahol most az üj, modern Népgy бgyszeгtár épű1.1918
ra, az els ő zentai gy бgyszertár centenáriumára már felvetették é s el is készitették egy modern gyógyszertárépület épitésének tervét , de azok a háborús körülmény еk kőzött nem voltak kivitelezhet ők.
Heiszler Gyurgyovánszki Aurél 1896-ban született
Zentбn. Gyбgyszerészi oklevelét 1921-ben szerezte Budapea
ten és azóta vezette a családi gy бgyѕzertárat . Fiatalon,
48 éves korában halt meg. Kedvenc ѕz бrakozáвa áz agyagg$
lamb lövészet 7.) áldozata lett, mert egy Balatonfüredi
versenyen felhevülten megfürdött és tüdögyulladás kapott
A betegséget egy darabig talpon búzta, de a beállott .szivgyengeség ágybadöntötte a hatalmas fizikum embert. Csont
tá soványodva halt meg 1944. január 29-én.
rézen a helyen kell megemlékeznünk Kocsis János
gyбgyszerész-segédröl is, aki a Heiszler családot több
mint fél évszázadon át szolgálta. Sok késöbbi gyбgyszerész gyakornokoskodott kezei alatt és neki köszönheti,
hogy megszerette a gy б gyszerészi pályát. ![unkabirását bizonyitjá, bogy egyszerre öt gyakornokot tanitott. A család elbeszélése szerint ötvenéves munkássága alkalm đval
nagy ünnepséget rendeztek , amelyen az egész вégűgy számos
tagja jelen volt, élükön dr. Glü бksthal Adolf föorvo ѕsal.
Igazi gyбgyszerészbalála volt. Ott esett össze a patikában és halt meg 1922-ben, 7? éves korában. .
Heiszler Gyurgyovánszki Aurél betegeskedése alatt és halála után Gottfrid đárol vezette a gyбgyszertá
rat. 1945. március 23-án a V/2600. szám alatti végzéssel
megnyilt a Népgyб gyszertár (8.). Igazgatója Fehér Illés,a
helyettesigazgat б Csik Gyula gyб gyszerész lett (9.).
,

-
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A'MÁSODIK GYbGYSZERTAR

A mult század hetvenes éveiben csak a Heiszler
féle gyógyszeгtár állt Zentán és az egyre népesedő városban felvetődött még egy gyógyszeг tár felállításának lehető sége, illetve szükségessége. Az ezzel kacsolatos viták .
szépen követhetők a hivatalos okmányokban. Ezekben látszik az egyre nyilvánvalóbb szükségesség, valamint a kérelmezők ostroma (Mutsi Meиyhéгt 1876. szept. 29. - III.
96. sz.; Grosz Imre 3486/ 1878. már ć ius 31.; Jo б Károly .
5987/ 1880. aprilis 25.; Glázer Adolf 13246/1880. szeptem
ber 5:; Jo б Kázmér 14114/1880. szeptember 21.; Királyi Fe
renc 4003/1881. március 21.; Klein Мátyás 12911/1881, augusztus 16.; Vojnich László, Glázer Adolf és Nagy Sándor
1036/80-1882.május 27.).t ќбsгбszt követhet ő az. ellenállás
is újabb gyógyszertár megnyitásával szemben, aminek a hát
terében feltételezhet ő en a meglevő gyógyszertár érdekei
vannak.
A kérdés hivatalos részének f őbb fordulópont:iai

a következ ők voltak:
Az illetékes minisztérium már 1fí78-ban (10952
szám alatt) értesíti a Városi Tanácsot arról, hogy megindult az еlözetes eljárás a második zentai gyógyszertár
felállítása ügyében.
1880. december 20-án Bács-Bod гogh váгmegy e közgyűlést tartott Zomborban, amelyen a jegyzökönyvvezetö
591. szám alatt éгtesitette a közgyűlést arгб l, bogy a i~íi
nisztérium folyó év október 25-én kelt 47410. számu rendi
lete értelmében megállapitand б a zentai gy б gyszeгtáг kön~
vii.átvizsgálásával a forgalom. Ez az átvizsgál бѕ meg
kell, bogy áll аpitsa az összes bevételt és a kiadást, azután a vármegyei közgy űlés újra vegye tárgyalás alá Glá12 .

zer Adolf és Vo,jnich László diplomás gy бgyszerészeк ké
relmét a Zentán felállitand б II. számú nyilvános gy бgцszertárral kapcsolatbah. A közgyülés határozatot hozott
arra vonatkozóan, hogy kérjék ki a kérdésr ől a vármegyei
fő orvos és az egészségügyi bizottság véleményét.
A vármegye f ő orvosa, dr. Rátai, 6588. szám alatt
1881. május 5-én az egészségügyi bizottság elnöke, Vojnich Dávid pedig 14276. szám alatt terjeszti el ő véleményét.
A város képviselötestiilete 14012. szám alatt
1882. julius 30-án hoz pozitiv határozatot a megnyitúsr б l
amire a képvisel ők egy része augusztus 3 ár' 142 72. szám a
latt fellebbezést nyújtanak be, amit még ugyanazon a napon iгásban visszavonnak. 1882. augusztus 16-i 1532P.szám
alatt szerepel dr. Hável József városi tiszti orvos pozitiv véleményezése a tárgyban. 1883. március 1 én pedig .
4635. szám alatt a városi Képvisel ő testület ismételten ké
ri a Мinisztériumot pozitiv határozat kiadására. (10.)
Ennyi huzavona után az engedély végre megszüle
tett és "Városi gyógyszertár" néven 1883. április 6. és
21. közötti valamelyik napon megnyílt a második gy бgyвΡzertár Zentán (11.). Az új patika első évei nem voltak
zöxк enömentesek. Heiszlerék fellebbezést nyújtottak be az
engedély megadása., valamint az elnevezés ellen. мindettöl
-

-

ftiggetlentil a gyógyszertár napjainkig fennáll, és id őnként

jelent ős szerepet játszott városunk egészségügyében.
A patika els ő tulajdonosa Mutsi цΡQenyhért volt, a
ki Zentán született 1852. október 31 én. Diplomáit Budapesten, meghalt Zentán 1896-ban. A gy бgysz егtárat diplomá
lágya után fia és örököse, ;utsi Boldizsár vette át. ű is
Zentán született 1892-ben, oklevelét a kolozsvári egyetemen szerezte. Apjához hasonlóan ő is fiatalon, alig 26 éves korában halt meg.
Mutsi Menyhért halála után a gyógyszertárat kosz
szú időn át provizorok és bérl ők vezetik (12.). 1935. ju
lius 5 én Herraana Lajos gyógyszerész tulajdonába megy át
(13.), majd ebb ől alakul meg az u.n. V. Pépgyógyszertár.
-

-

13.

A K~ SCBBI ZENTAI GYбGYSZ Е&TARAK

A harmadik gyógyszertár felállitása iránti kérelem nem váratott magára sokáig. A kérelmez ő Gallé Titusz
gyбgyszerész volt. Kér$sével kapcsolatban (14.) feltíjultak áz alig nél-öt éve elcsittult viták.
A probléma ismét a Városi Tanács elé került és
sz újabb gyógyszertár felállitását elutasitották (15.) az_
zal az indokkal, hogy fennállása a másik két gyógyszertár
létezését veszélyeztetné. Ыіegállapitják, hogy a meglevő
két gyógyszertár a közönséget még a járványos betegségek
alatt is (!) "mindenkor gyorsan, pontosan és a legfokozot
tabb egészségügi körülményeknak megfelel ően" szolgálja
ki. Továbbá, hogy a Temnyosiak és a Csantavériek,valamint
a es бkai gyб gyszert_'r fennállása đ ta Szanád, Kis (!) Szt.
M9klб s és Padé lakoss6ga sem jár Zentá гa gyб gyszerért. A
közegészségügyi viszonyokra jellemz ő , hogy megúllapitják,
hogy a lakosság a kuгuzsl е ,.t sikeresebb redményü л ek tart
ja a tudományos alapon,nyugvć orvosi segélynél.
A következ ő kérelmez ő , Chyzer Kálmán beadv`nya a
zonban 1894-ben már jobb belátásra bi г ja a városatyákat.
Iuiebkapta az engedélyt a harmadik zentai gyógyszertár fel. 11 і t4 ѕ4га (16.), de nem sokáig vezette a gyógyszertárat,
mert már a következ ő évben Jovanović Vojislav vette azt
át.

Jovánovi ć Vojislav 1873-ban született
Sremski
Karlovcin, diplomáját Bécsben szerezte meg (17.). Zentára
költözésével kapcsolatban külön érdekesség, hogy
kérvényeznie kellett lakosítását. A város, miután beszerezte
Bremski Karlovciról az okmányt, bogy Jovanovi ć kifogástalan egyéniség, azt meg is tették.
14.

A századforduló gy бgyszerész-életének egyik prob
lámája a kórház gyбgyѕzerrel való ellátása volt. A Jelentő s fogya ѕztб megszerzése komoly bevételi tételt Jelentett, amiért most már három gyбgyszertár versengett. Természetesen kompromisszumot kerestek és találtak, és val бezinüleg közös erővel találták meg a módját annak is,hogy
a városi képviselötestUlet 24 szavazattal 23 ellenében el
vesse a közösség részére legkedvez őbb javaslatot, t.i.azt
bogy a korház•г észére árlejtés útján szerezze be á
szert. T4egegyezésük ‚igy szólt, hogy a három gyógyszertár
megállapított sorrendben, évenként váltakozva szállítsa a
gyб gyszert a kórháznak (18.).
A gyбgyszertáгat Jovanovi ć Vojislav 1929-ben átadta Glücksthal dórnak (19.), ő pedig Panč evora költözött
és ott is halt meg 1934-ben.
Az űj tulajdonos, Glückshal Mбr Zentán szilletett
1880. november б-án. Budapesten diplomált 1911-ben. 1944ben a zsidóüldözés áldozata lett.
X

A negyedik gyбgyszertár felállítási jogát a minisztérium (20.) 1911-ben Bánffy Gyula okleveles gy бgysze
részmester, basahidi lakosnak adományozt б . A gyógyszertár
lokációját az Ovoda utca az éjtemplomtér és a Hold utca
közé eѕö részében állapitja meg és a "Remény gy бgyвzertáí'
elnevezést kapta. A minisztérium kötelezte Bánffyt, hogy
a gyбgyszertárat egy éven belül adja át a forgalomnak.
Bánffy Gyula 1865-ben született Csépđn. 1890-ben
diplomált Budapesten. Bejárta az akkori Magyarország nagy
városait, mert az akkori viszonyok szerint úgy fejleszthette.a tudását a legjobban, ha minél több gy бgysz ertárat
és gyб gyszerészt ismert meg. Nagy tapasztalata birtokában
önállб sitotta magát és Basahidon telepedett meg, majd a
fentvázolt körülmények között Zentára került. 1925-ben
halt meg. A gy б gyszertáгat fia. Bánffy Boldizsár dr vette
át. (21.)
15.

X

Zenta ő töс ik gyógyszertárát 1922-ben alapitotta
Tolovic Zvonimir ('22.) aki ezt a mai Petöfi Sándor utca 5a
szám alatt szerelte fel. Tolovic a gy6gyszeгtárat ~9~ 9-iB
vezette, de ekkor családi problémái miatt elköltözött Zen
tár6l. Viroviticán'hait meg 78 еves korában.
A gyógyszerurat töle Huszágh László vitte át,
(23.) aki ezt már a következ đ évben áthelyezte a mai helyére a Narodne Eevolucijé 25,. szám alá. A gy6gy ѕzeг tár a
"8zent Antalhoz" elnи vezéв t viselte.
S

A hatodik zentai gyógyszertárat 1938-baи alapította Popov 0bra a, (24.) aki 1903 -ban Zentán azületett,
1929 ben Zágrebban diplomált és 1965-ben Zentán balt meg.
á11t és a
Ciy6gyвzertára Lenjinova utca 8. azám alatt
"Csillaghoz," elnevezést viselte.
A gyб ryszertáг jogosítványát a mpgszá116 hatóságok 1942-ben Aeák 0гbánгa ruházták (25.), meld a Népbirбság 1945-ben Popov Obrád'ak ismét engedélyezte a gyбgyszertál megnyitását (26.).
-

tieís ~ ler Gy. Ferenc; Mutsí Menyhért; Bánffy Gyula —
Dr Bánffy 13oldí=_sár -Heís ~ ler Gy. Rurél; Mutsí Botdíssár
cksthál
Mór.
Gl ű
;

Hus ~ ágh László Herman Lajos Popov Obrad —
S6п Ferenc Garaí Ferenc Csornai Richárd —
Kolofon Károly.
;

;

;

;

A PGYбGYSZERTчRAK SZERVЈЛ ESI VALTOZ ~ SAINAK иTTEKгNтЁSE
iLi nt már a Heiszler féle gyó у szertár tárgyalása

kor megállapitottuk, 1945-ben megalakult az Elsö Népgy бg~
szertár Zentán. Az államositás további folyamata a következ ő volt. 1949-ben a Svetoza г Miletic utca 18. szám alatt (volt Bánffy féle gyógyszertár) megalakul a második,
amelynek igazgatója mr. Teodorescu Jovan lett. A Lenjinova u. 8. szám alatt (volt Popov gyógyszertár) megalakult
a harmadik gyógyszertár, amelynek igazgatб ja mr. Húszágh
László lett. A Negyedik Népgy6gyszeгtár a Narodne Revolucije 25. šzám alatt alakul (volt Huszágh féle gyб gyszertár), amelynek igazgatója mr. Popov Obrad lett. Végezetül
a Petar Drapsin 12. szám alatt megalakul (a volt Herman
féle gyбgyszertár helyén) az útödik Népgyб gyszertár,amely
nek igazgat б ja mr. Csik Gyula lett. Mind az öt gy б gyszertár önáll б intézmény volt, amelynek külön igazgatbbizottsá
ga és tanácsa volt.
1963 -ban egyesült az őt gyógyszert ár. A második,
harmadik és az ötödik megsz űnt dolgozni és a megmaradt
kettő mellé egy kirendeltség létesült a Harmadik Lakótestület területén. Az egyesitett Népgy б gyszertár igazgat б ja
mг . Fehér Illés lett, helyettese pedig mr. Csik Gyula. Az
első kirendeltség f őnöke mr. Hermann Lajos, a másodiké mn
Bánffy Boldizsár, a Harmadik Lak б testület területén levő
kirendeltségé pedig Nagy Klára technikus. Felsöhegyen,Tor_
nyoson és Bogarasban kézi gy6gyszertárak létesültek az
ott dolgozó orvosok mellett.
Az elsó kirendeltség még 1963-ban átköltözött a
volt i3tödik Népgyógyszertár helyére és annak helyén elkezdték az épül ő új épülettömbben egy nagy, korszer ű pati
ka felállitás',t.
17.

JEGYZ Е fiE K

( 1.) A kérdésre vonatkozó okmányok a következ ők:
"A Civil ügyek Revizorsága, a Koronatanács
és a Tiszai Korületi Tanács tagjainak 1818.januá г
én inneр élyesen megtartott ülésének protokollumábó
92. szám. Vettük Höbling József és Szamanich József
két becšei gyб gyszeг4sznek kéгб s б t,hogy nekik, mint
alázatosan kéroknek engedjék megg,bogy Bzenta városá
ban gyógyszeгtđг t nyithassonak.Es ezeknek a kérése
nek megvizsgálása után meghallgatták a Tiszai Kerület nagyon kiváll б vezet ő jének Stephanus Dorichot,
aki úgy nyilatkozott, hogy olyan nagy v đгosban,mint
amilyen Szenta, már a közosség te гvszerü benépesité
sére való tekintettel is egyáltalán hasznos lenné
egy gyógyszertár, de mégis legjobb lenne, hogy mihelyt a gyógyszertár müködését megkezdi, orvos is
lenne ott azonnal, ezen nyilatkozat megtörténte u
tán minthogy 8zamanich József a becsei y бgyszertár
tбl visszaté гö, ami az egész kerület elott isme гЕ
dolog, ezt jelentenie és azt más valakinek el kéllett volna adnia, ezenkivül Halason meg lett volna
a lehet ő sége gyб gyszeгtáг létešitésére és hogy ennek megtörténte utón ott telepedjék meg, ezek miatt
az ő kérésének nem lehet eleget tenni. a visszatér ő
H'ölblin Józsefnek, vizsgázott gуб gyszerésznek,mint
teгület і;nkгđl.val б fiúnak engedtessél; meg,hogy Szen

tán gyб gyszeгtáгt alapithasson azzal a mebontoláš
sal is, bogy az ő apja đ llami hivatalnok volt, szép
érdemeket szerzett és mint ilyen az évek hosszú sorozata alatt a haza hasznára volt. Felolvastatott
és kiadatik Joane нΡ Joannovits kerületi f ő jegyz ő áltag- s.k. Pecsét."
Az engedélyt 819. szám alatt keaélték be a Lepartementum Sanitas 5. részében C.59• Helytartótanács 5.
Fontes I. et II. Positiones.
"I. Pia Batsiensis Cottus:Apothecarium exa
minatur Josenhi Hölbling a Joseph Samanich reconven
tiі.цm pro neocreatione in o ђpido: Szentha it Hoa
zsak lbl admittenda in mártias comendat. Indultun m
peгse edem admissum ratihabeni orat. II. Pos. Batsiensi Cotturi:Erga pos jus intuitur.pr гΡcopoliva in
Szenta it Hodzsak exectionem. 19. jan. 1825."
A. 1614. Grszágos levéltári sz б m, i3p.
Ј

.

A "Fekete Sas " nemcsak névleg szerepelt, hanem val б
ban ott diszelgett egy kitömött fekete sas a gyógyszertár legfeltünöbb helyén.Késöbb azonban niuzeumba
került a gy6gyszertárat diszitö mitológiai szobrokkal együtt és csupán a bejárat mellett,mint legtöbb
gyógyszertárл ál, látjuk Aesculap és Hygieia reliefjét. Ez kűlönben úgy hozzá tartozott a város képéhez, mint az a pad is amely évtizedekig a gyógyszertár elő tt állt és a zentaiak rendes találkozó
és beszélget ő helye volt.
,

Ј6tékonykodásaikr6l is ismertek voltak, sziv űkön vi
selték a szegénysorsú gyermekek megsegitését és sok .
гászorul6hoz juttatták el nemes adományaikat, (Harmadik) Ferenc tanyájára vezet ő utat "patikáros dülönek" nevezték el. Ez is mutatja, hogy milyen rokonszenvet élvezett a lakosság el ő tt. Mindenki egyszerűen csak Ferus bácsinak titulálta, mert rendkivül közvetlen modorával szivébe zárta öt. illem egyszer fordult el ő , hogy amikor hazajött a Kaszin б bб l
a nyereményt szétosztotta a gyakornokok között.Nagy
pipás ember hirében állott, sohasem hiányzott a tag
tékpipa a szájából. Odahaza büsz кén mutogatta pipatoriumát, amelyben nem is egy volt száz évnél idősebb. Ez mellett kitüл ö üzleti érzéke volt, amit az
is bizonyit, hogy a gyógyszertáron kiv űl Budapesten
üzleti irodája volt VII. Bosnyák utca 11. s:am. alatt, ami gyógyszertárak és drogériák e l adásával és
zentai
béгbéadásával foglalkozott. Az övé volt a
szóda у г is. — 1865—ben született, 1889—ben diplomáit és 1928—ban halt meg.
Ennek népszerűségét mi sem bizonyitja jobban, mint
az hogy abban az időben az egyik budapesti gy ő gyszeг tárban is kapható volt. A hagyományok szerint
Tisza István miniszterelnök egy izben személyesen
rendelt 100 darab "valódi" Heiszler І lixtumot, amit
különösen becsült.
( 5.; A nemesi oklevél a zentai Történelmi Levéltár birto
20

kábán van. A hatalmas pecséttel ellátott m űvészi ki
vitelű okma'nyt I. 1'erenc Јбzsefrrta alá. Ugyanott
meötalálható (harmadik) Ferenc. diplomája 1889--b ő l
és apjáé 1855-bö1.
A koncesszio atvitetett a BBB osztály 1922 . decemHeiszler
ber 12 - i 6741. szám alatti engedélyével
Gyurgyovánszk3 Aurélra reáljoggal . Regszám 1933•
november 27- én 272 szám alatt UA pot.kom. 1933• no
vember 16-án 6423 . szám-alatt 117. oldal 686.
.

Elsöraugü sportember volt , ami az ő ideј ében
még
szokatlan volt . Már kora fiatalságában гendѕzereѕ en
sportolt: evezett, teniszezett, majd t.. 1l в iј*ekezettel a céllövést választotta fö-sportjának. .ezen
a területen sok dicsöség koronázta buzg аLmát. Mint
az Országos Gala гblövö Egyestilet tagja pedig nem;ke
vesebb mint 160 sportdijat nyert. Több izben nyert е
meg a jugoЂszláv Іај nokságot is galamblövészetben és
elsö lett egy búlgariai veraenyen is.Beutazta egész
&xгópát észszak-Afrikát és a világlátott, bö tapasztalatú gyб gy вzerészek közé küzd'átte fel magát.
Mint vadász is kiválб volt

.

Sark értékes trofea di-

szitette lakását . Nagy vadász-szakkönyvtára volt.Ena
lítésremé1t4 hires pointer vadáѕzkutyakennele is.
Az idevonatkoz б további okmányok : Senta Јбгб si.Népbir ~ ság 1946 . j univa 6-i végzése a кonfiszkáciorбl,
V. 7 312 / 46. é8 V. 8138/1946. julius 11. - A GIOAPV
elnökв égének 1947. január 1 6-i 853 szám alatti vég
z ё se a "Prva Narodna apoteka " megalapitásár б l.
.

Fehér Illés gyбgysz егбвz 1905- ben született Temerin
ben, 1930+t an diplomalt Zágrebban , 193ц- бta, kisebb
megszakitásokkal Zentán él. Munkássága elismeréseképрen "savetnik" rangot nyert. Csik Gyula 1911-ben
szilletett Stanišićon , 1942 -ben Szegeden diplomált.
1946 бta Zentán dolgozik.
Városi
(10.) A kérdés részleteire vonatkoz бan lásd még
Képviselötestületi з egyzökönyvek 20/1877, 161/1877,
:

21.

és 21/1883. Ez az anyag, valamint a kérdéssel kapcsolatos többi beadvány a személyeskedést sejtetö u
talásokon kžvül értékes anyagot szolgáltat vámosunk
demográfiai kérdéseit, egészségž valamint által đban
közállapotait žlletöen. Az anyagból a legé гdekesebbeket a következökben ždézzük:
"Tekintetes városi képvžselötestü?eti
Bács Bodrog v. 1. váгmegу ék bizottság ínak
1877 • évž mártius 22 én Zomborban tartott 75-ik s:ó•..
mú határozattal utasitva lett ezen vá гoвž
tar ~i•vs„
hogy a Zentán felállittatnž kért második gy đ g.yv• еx-

tár ügгében a városi közegészség ügуi

bizotts д r; г ~ '.,

valamint a tiszti f ő orvosnak részletes és indokolt
irásbeli véleménтét is kžkéгvén, nden ide vonatkozó és megfeleld egyéb adatoknak

~ .gyel4mbe vételé

vel olyan žrásbelž indokolt véleményt terjessze;
•városi ké visel ő-testület elé, шelynek alapjá тз
hozzáadásival mindazon alapos adatoknak és žndokok-nak, melyek még netán a kénviseleti közgyülésen egyesek által el ő adatni s jegyz őkönyvbe vetetni fog
nak - a vármegye közönsége képesitve leg уen a kémedé
see II-ik
gy6gytáг felállžtásának szukségességе
avagy feles eges volta iránt a helyi viszonyoknai~
lelkiismeretes számba vételén alapul đ indokolt véle
ményét a Nagyméltósággá Belügymžnisztériumnak el őadni.
Ennélfogva egybegyüjtván az ide vonatkozó
adatokat, melyeknek besze.rzése lenetséges volt így
szintén bekéretvén a tiszti f ő orvosnak valamint az
egészségiigyž bžzottságnak véleménye is - mely ut đbbi dr. Révаy János városž fő orvos által a közegészségügyi bžzottsá nevében 2721/k-ig 1877. szám alatt terjesztetven - mai napon tartott teltes tanács ülésünkben ezer adatoknak beható egybevetése
és a f еnnforg б, viszonyoknak komoly megfontolása u--•

tán a következ ő véleményt terjesztjük részünk гöl a
mélyen tisztelt képvž ѕ elö testület elé:
Z,enta vároš 6 2/3 :: mt földnyi területén,
a legutolsó népszámlálás szerint 19.938 lelket szám
lál, kiknek egy része állandóa л a város belterületén, egy része pedig a szállá okon állandóan lakik.
Az 1877. évi ad бkivetés alapjául szolgált hivatalos
összežrás szerint, - minthogy az ide ./. alatt hajlitott hiteles kimutatás tanusitja - az összes zentai adóz бk száma 8239 , kik közül 5747 állandóan a
város belte гü.letén; 1666 a fels őhegyi és kőzéDszállásokdn 827 pedig a tornyosi - likasi szállásokon
lakik. Ha az összes lélekszámot az ad бz бk ekként
felosztott számához aгányitjuk, иgy akkor megközeli
töleg tudni fogjuk, hogy az összes 1 9.958 'élekszám
b бl a város belterületón 13.905 a felsöhegyž és.kizépszállásokdn 4301, a tornyosi - likasi szálláso22,

kin pedig 2002 lélek lakik.
Zenta város határoltatik: O Kanizsa, Csantavér, Topolya, Moholy és Ada bácsmegyei községek
és a Tisza folyón túl C ѕб ka, s zanád, Padé, Török sz.
Мti kl б s és Jázova községek által.
O Kanizsa, Topolya, Moholy és Ada külön-kü
lön gyб gytárгal birnak; Csantavéren pedig a községi
orvosnak van kézi gyógyszertara.
Zenta lakosságanak е gуy jelentékeny része
főleg a toгчosi és likasi szállasokon lakó 2002 lé
lek, kik közott aránylag több na ~y obb birtokú tehetösb lakos van, csak ritkán Zentáról és legtöbbnyire a hozzájok sokkal közelebb f ekvö Csa в tavérгöl és
Topolyáг 6l szerzik be betegülések esetén az orvosi
segélyt és gyógyszereket. Söt még mi több az ujdon
szülötteket is nagyobbára Csantavéren keresztelik,
mint ahogyan ezt az éventei ujjoncz állításhoz megkivántat б s Csantavér гöl évante beérkez ő születési
anyakönyvi kivonatok tanusitják, Jelesen az 1877. é
vi ujonczállitáshoz beküláött születési anyakönyvi
kivonatok szerint zentai szülött volt összesen 522
férfi kik közül 53 vagyis mintegy 1/9 Csantavéren
kereszteltetett.
A tiszántúli szomszéd kz ѕб gеk,ugушиnt Csб
ka, Szanád, Padé, Török szent iiikl б s és J zova. melyekгöl a 2/. alatt idehajlitott egészséóügyi bizottsági vélemény akként emlékezik meg, hogy azok,- nem lévén körükben gyógytár - a zentai gy б gytárra utalnák, ugyanezen községek elöl јбгб inak ide 3/.
4/., 5/., 6L, 7/., alatt hajlított hivatalos bizonylatai nem Zentáról hordják gyógyszereiket, hanem Csdka, melynek községi orvosa rendes kézi gy6
tárral van ellátva, szükség esetén T.Kanizsá гб l:Sza
nád; hol szintén községi orvos kézi gy б gytárгal van,
szintén T. Kanizsáról; Padé, hol szintén községi or
vos kézi gy б gytá ггal van szükség esetén Adá гб l; Jázova pedig majd IЈоkrinbб l, majd N. Kikindú гб l látja .
el magát gyógyszerrel és csak azon kivételes esetek
ben visznek a zentai gyб gytérbbl orvosszert amikor
a beteg gy б gykezeléséгe zentai orvos vitetik Jázová
ra. T.szent мiklóson szintén van községi orvos, š
szükség esetén a T.Kanizsai gy б gytárhoz fordulnak.
Az edái ieket röviden eybefo lalva kit űnik, hogy a zentai gy đ szeг táгnak vidki fogyasztói nincsenek; lei lévén sz бmbavehetö azon néhány e
set, melyben zentai orvos vitetvén vidékre; vidékгöl haza érkezte után ugyanazon alkalmatossággal,
mely öt haza szállitá küldi nieg betegének id'ákimélés végett is a zentai gyszertárb ~ l az orvosszert. De s ő t kit űnik az eddigi constatáltakb б l az
,

is, hogy a zentai lakosságnak egy nevezetes része

t.i. a távolabbi szállásokon föla: a tornyosi és li
kasi puszt бn latrák, a v гostoli távolságuk miatt ű
zentai gy б gyszcг táг t б l legnagyobb részben elesnek.
i

г t a varos belterületén kivall lak б egyénekcsak

ából
oly ritkán viszik az orvost óтб gykezeles czélj
száll б sгa, hogy az e téren el ćforáuló esetek száma
2).

alig felemlité еre méltó. Fordulnak ellenben gyéren
oly esetek is el ő , hogy a jelzett szállásokon megbe
tegült egyének a városba hozatnak gy бgykezelés " végett.
Fö és kizárólagos figyelmet érdemel tehát
ez alkalommal .a mozgalomnak kellő számbavétele,mely
a lefoly években megbetegülések alkalmával a város
belterületén lakó 13.905 lélek által igénybe vett
orvosi segély és gyógyszer felhasználás tekintetében mutatkozott.
Hogy városunk lakosságának kulturális álla
pota még mindig alacsony fokon áll, arra nézve,hoy
a megbetegülteknek csak kevés hányadagybgy зzerelts;
ti magát, - az igen tisztelt képviselb testület által igenis tudva van. Hogy azonban ezen körülmény
szembetűnjék felemlittetik itt, hogy az 1877.évi ja
nuár 1- tđ1 junius 30-ik terjedb félévben elhalt 32T
egyén közül - amiként az az ide 13/. alatt hajlitott s a halott kémi esetr ő l esetre beterjesztett a
közegészségügyi törvény szabványai szerint szerkesz
tett s a gyógykezel ő orvost is kitüntetni elhalálozási bejelentés alapján k"llitott hivatalos b zonx
lat tanusitja - csakis 41 állott orvosi gyб gykezelés alatt, vagyis az elhaltaknak 1/8 része.
Hegy a közönség lakosságunknak az orvosi
segély ig& ~гbevétele iranti c ѕ ek€l hajlamát ismeri
kitűnik a kdvetkezökböi is: négyév elő tt a mikor is
Zenta város jelenlegi hatósága szerveztetett, mid őn
a városban dr. Révay Jánoson kivül - ki már akkor
az orvosi téren bemutatott ügyességénél s
magasb
képzettségénél fogva úgy a vidéken mint
helyben
szép hírnévnek örvеndett - más számba vehet ő orvostudor nem működött, a közönség belátva azt,hogy egy
jobb min őségű orvostudor még ha egyedül áll is e té
ref Zentán magán ргaxisból annyit nem kereshet,
hogy rangjuhoz illd modorban megélhessen, amiért is
a már hason javadalmazással el őbbi időben szervezve
volt tiszti fő orvos részére a közpénztárból 1000
forint évi fizetés uj б lag megállapítatott. Ugyan ik
kor t őrfent, hogy a közönség tekintettel arra, hogy
ezen egyetlen orvostudor megbetegedése esetén e
nagy..kiterjedésü várost orvos nélkül hagyni czélszerutlen volna tekintve továbbá, hogy Zentán egy
második orvos tudornak önkénytea megtelepedése az
adott viszonyok között és a tett tapasztalatok fyomán váгhat6 nem volt; még egy tiszti orvosi állomást 800 frt fizetésre creált, nem mintha a már létezett egy orvos a tiszti fuлkti бt elvégezni elégte
len volna, hanem kizárolagosan azon meggyözödés'áI
tal vezéreltetve, hogy a zentai magány praxis a má=
sod orvos tudornak olyan subsistentiát nem nyujthat,
mely képes lehetne öt varosunkhoz bilincselni. Ugy
szintén dotáltatik a városi sebész ki egyúttal kór
házi gondnok és a kórházi ápolásr б i is gc ~ doskodni
köteles 600 frt évi fizetéssel.
Ezen eddig felemlitetteken kívül létezik
24 .

még városunkban legujabb idö óta egy orvostudor,kit .
a helybeli izraelita hitközség azon tekintetb ől,
mert izraelita fiu és. mert magát mint ügyes szorgal
sas orvos mutatta be, felkarolt, ki azonban
ennek
dacára saját nyilatkozata szerint csak teng ődni képes, a városunkat odahagyandja, mihelyt neki bárhol
is tér nyilik.
A városi másod orvos tudor - ki tudományos
képzettségénél és a bécsi kÖZ kб гházakban tett
és
szerzett ismereteinél fogva nem egyszer vivott ki
magának Zentán is elismerést - szintén csak olyan
anyagi állapotban van, hogy azon esetre ha a város
kóz5nsége t őle - kinek eltesz éven át hivatalos funk
tiб ja a himl ő oltást kivéve nincsen, vagy csak kivZ
telesen van - a 800 frt évi fizetést elvonná képtelen volna egyéb orvosi ke гesményéböl illő en itthelyt megélni.
Ez itt utóbb elő adott tényeknek megvilágitására szolgáljanak az ide 8/., 9/., 10/., 11/, és
.12/. alatt hajlitott a három zentai orvostudornak
és két sebésznek az 1877 évre vonatkozó
ј tvedelдΡai
bevallási ivei, mely іkböl kitűnik, bogy az egyik se
bész 20 frtot a másik. sebész gyedig 60 frtot az orvostudor 200 frtot a városi masodorvos 150 frtot és
végre a tiszti 8öo гvos 600 frtot összesen pedig együttvéve 1030 frt évi jövedelmet ismertek be.
Ha már most az orvosoknak és sebészeknek e
zen itt jelzett évi keresményéb ől levonadjuk azon
részt melyet ezek nem бggyyszerek гendeléseéгt, hanem kéjhöl gy ek vizsgálatáért, halottkémlelésé гt,lát
leletek kiállitásáér.t és más effélékért vesznek be,
ú у akkor az amúgy is csekélnek mondható együttes
jovedelmüknek csak egy . része nevezhet ő orvosszerek
rendeléséért befolyt jovedelemnek.
Az itt felvetett kérdés megf'ejtésénél,hugy
t.i. Zentán ez idö szerint egy másik gy бgytáг felállithat б-e a nélkül, hogy ezáltal a közegészségügyi törvénynek intenti б ja el ne mellöztessék,nem a
gyógyszerésznek életmódja vagy pedig más üzletágakbб l nyert jövedelme, hanem kizárólagosan az elárusi
tott gyб gyszerekböl erédö tiszta jövedelme veendő
zsinór - mértékül. .
azon
Minthogy köztudomású a törvénynek
rendelvény
szabványa, hogy a gy бgyszeг ész orvosi
nélkül orvosszert betegek használatára ki nem szolgálhat - ennél fogyva logicai consequentiával mondha
tб , hogy a gyógytar forgóima szoros conn ехi бban álТ
a rendel ő orvosok jövedelmével. Olyan viszonyok között pedig, hol egy városban a magány' •_gyakorlatb б l
eг edö haszon vagyöveáelem két orvosnak nem képes
éveken át biztos l б tet nyújtani, hanem az orvosokat
a kđzpénztáгbбl kell nagyobb összegekkel fizetni,
hogy megélhessenek, ott a gydgysze гtáгnak nem lehet
gyógyszerek eladásából oly nagy forgalma hogy ezen
forgalomnak megfelezése által a már fennalló gyógy=
tár Tétele ne veszélyeztetnék. .
25.

A helyi viszonyoknak meg bövebb.illuszt гбlása végett fölemlíttetik itt, hogy a helyben reáljoóú gyógytár forgalma olyan, boy egy egyén a közönség kiszolgálására elégségesnek bizonyult és
bogy helybeli gyógyszerész ellen a legközelebb lefolyt é vekben panasz ezen hatóságnál soha sem volt
pontatlanságáéi sem hanyagságáért nem emeltetett.
Nem hagyható itt szó nélkűl a Közegészségügyi bizottság n еvében beterjesztett, ez ügyre vonatkoz б 2/. alatt hajlitott írásbeli vélemény. і legdöbbentö hatást szül , ha az é rintett bizottság mint
az első fokú hatóság szakközege véleményének olvasd
skkor már az elsö a). pont alatt foglaltakat oly
annyira eltér őnek találjuk szemben az itt bemeliékelt és eddig már felsorolt hiteles adatokkal, miszerint kénytelenítettünk belátni, hogy a bizottság
írásbeli véleményében foglalt dolgok tisztán légbő l
kapott, adatokkal nem támogatott mebizhatlan tapogatózás mely minden reális alapot nelkülöz.
Szóban levő irásbeli vélemény d). pontjának második bekezdésében foglalt azon indokolatlan
állítás, hogy a zentai 'rvosok által évente kezelt
betegek száma ötször 365 vagyis a korházi betegekkel együtt 2180-ra tehetö, elveszti minden hitelességét, ez szintésí légb ől kapott állitásnak fog feltűnni, ha az ide 14/. és 16/. alatt hajlitott 1877.
évi I. és II. évnegyeden közegészségügyi föorvosí
kimutatást egybe hasonlitjuk az itt felemlitett és
13/. alatt hajlitott hiteles kimutatással, mert tapasztalni fogjuk, bogy a negyedéves kimutatása most
lefolyt f élévben meghalt 321 egyén közül nem 41-et- mint a halottkémi j еlentésböl Kit űnik, - hanem
majdnem négyszer annyira teszi azok számát, kik orvosi gyógykezelés alatt állottak és ezen állitását
mivel sem igazolja és adatokkal nem támogatja.
De egyébként sem tehetö fel, hogy egy kevés kézműiparral és némi kereskedéssel , arán~гlag pe
dig még kevesebb inteliigenti бval bíró földmuves v~
rosban, mely 13.905 lelket számlál, évente 2180 egyén vagyis az összes lakosságnak 1/6 része gy б gyke
zeltette magát orvosilag, mert ha ez igy állana ugyan hány léleknek kellene itt helyt évente megbete
gedni , tekintve , bogy az érintett kimutatás az elhaltaknak csak 1/8
gyб gykezelés alatt.
Ha más szempontból vesszük is ezen álli°;ást bonckés alá ugy akkor ismét csak ilyen eredményre jutunk . Ha három orvostudor 2180 beteget Vagyis levonva a korházban ápolt 365 beteget - 1815 e
gyént orvosol , úgy akkor mindegyik orvosra jutna
605 beteg évente. Nlöre bocsátva itt, hogy a fizetés-képtelen betegek, kiknek számára gyógyszer nem
rendeltetik , a kórházban ápoltatnak s igy a kórházon kivül kezelt betegek nem fizetés képtelenek.
Feltéve , bogy minden egyes orvosilag kezelt beteg az alapszabályilag megállapitótt dijat
az orvosnak megfizeti , s hogy minden beteg egyre
másra felgyógyulása után csak 4 frtot fizessen or-
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vosának, íígy akkor mindegyike ezen orvosoknak orvos
szErek гendeléséböl (nem szánLitva a más úton bevett
jövedelmet) 2420 frtot vehetnek be s nem fordulna
az az eset e1 6 , hogy a jövedelemadó kivet ő bizottság ellen - mid őn ez a bevallott 150-200 irt. jövedelmet az adókivetés alapjául csekélynek vélvén 500
400 frt jövedelem után veti ki az adót. Oly lamentá
bilis folyamodványok adassanak be, mint a milyenek
ide 16/. és 17 /. alatt hajlitva bemellékeltetnek és
nem fordulna el ő , hogy a város közönsége a közpénz=
tárból 2400 frt fizet két orvostudornak és sebésznek.
Ilyetén viszonyok között a gyб gytárak feletti felügyeletet gyakorló államhatalom intentiájá
nak valamint a helybeli közönség érdekének szem előtt tartásával nem ajánlhatja ezen városi tanács
egy második gyбgyszeгtárnak ez időszerinti felállítását mert azon er ős meggyőz ődésben él, hogy egy
új 7 gytárnak felállitása általa már fennálló reál
jogu gyб gytá г létele (tekintve azon kötelezettsége=
kit melyek az állam által a gy б gytárakra ruháznak)
veszélyeztetnek.
Kelt Zentán 1877 évi augusztus 11-én tartott tanács ülésb ől.
Löveg Mátyás egy 10 képvisel ővel aláirt e

tárgyra vonatkozd javaslatot nyújtott be felolvasás
végett.
elnök nem tartván e tárghoz tártozónak a
véleményes javaslatot kívánván az ügyrendet megtartani; hivatkozván a törvényre, ho gy ha valaki sérté
sekkel élne az azonnal megtorlandó, rig ellenben ha
az írásban foglaltatik az ilyennel az nem történhetik. - мlihálykovits István hivatkozván arra, hogyha.
az Országházban megvan engedve, ho г valaki véleményét irásban adhassa be, mért nem tórténhetnék ez
meg Zentán is; annál is inkább minthogy ez a t đrvényekkel nem ellenkezik, és a javaslata a tárgyhoz
tartozik. Elnök mindamellett az irásbeli véleményt
vissza utasitotta.Felhivatnak elnök úг által a képvisel ők e
tárgyban hozzászollani. Iffjabb Papp Antal legelsđ szólván e tárgyhoz kéri felolvastatni a к épvise1'áknek i гásban benyújtott szabályszer űen ellátott
véléményes javaslatát.Elnök nin engedi meg.-Mire Lövet' iátyás vissza veszi az

általa

benyújtott véleményes javáslatot.Tesits Sándor óhajtja felolvastatni a közséekhez a gyбgyszertár ügyben intézett átiratot mi
utan mayán uton megg убzodott, hogy az illet ő községek rosszul informáltattak.
Dr. Révay János városi tiszti i богvos,a vá
több
ros által beterjesztett véleményes javaslat
beterpontjában, az egészségügyi bizottság által
jesztett vélemenyes jav з slatt б l égészen elt бг6 hi-
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vatkozá ѕokat találván kénytelennek érzi magát azok
ellen felsz б lalni, úgymint:
"A városi tanács a város lakossága számát
1 9.93 8 lélekre teszi" Hogy 1869 év vége felé megejtett népszámlálás alkalmával annyi volt, beismerazóta a lakosšág azonban, az ujbб l idetelepedetteket nem is számitva, az általa I. II. III. alatt be
cšatolt hiteles anyakönyvi kivonatok tanúsága szerint, csak születésútján szaporodott a rom. kath.
292 lélekkel, a hébereknél 104 és a görög keletieknél 28-al. Ezekhez hozzáadván az id őközönként távol
lev e zentai illetöségü 270 egyént, úgy Zentána~
jelenlegi lakossága tesz 20632 lelket.
Folytat б lag a Tanácsnak azon állítása ellen érvel melyben az állíttatik, hogy a sžállásoа
lakб gazdakat és családjaik gy бgykezelés tekintetéből Topolyára és Csantavérre utaltatnak, a bánáti
községeket a zentai gyб gytárra csak kis mértékben
reflektl6nak mutatja. - F ~ гe vonatkoz б lag oda nyilatkozik, miszerint általa a szállási gazdák f ~yilatkoz4tra fclhivа tván tömegesen oda nyilatkoznak,
hogy komolyabb bajaikban Zentán orvosoltatják magukat. - h vidékiekre nézve, az orvosok már a közegészségügyi gyüllés alkalmával szerinte elég begyözöen nyilatkoztak, mely nyilatkozatok részbeni
kiegészitéseül még a vidéken is igénybe vett állat
orvosnak IV. alatt csatolt E.rtesitését mutatja fel.
Továbbá. azon tétel ellen polemizál j melyben a zentai orvosoknak 1030 frt ad б alá esd évi jö
vedelmet bevall б hiveket emliti fel, a helybeli
gyб gytár jövedelme csekélységének kimutatására.Kérdi hogyan állhat az orvos jövedelme. Szoros connexi
oban a rendelő orvos jövedelmével
llúikor a gy бgyszeг ész tdmérdek
gyб
szert szolgáltat ki orvosi rendelvény nélkül az
nevezett kézi eladás útján.Mikor bebizonyitott tény hogy egy és ugyanazon vevény útján - az orvos mellöztével - szám
talar egyén a vénynek kikölcsönzésével és a gyógy
táг bani megcsináltatásával látja el magát gy б gyszer
rel.Mikor egy és ugyanazon család a nála
náбг egyszer hatékonynak bizonyult vényt, az orvos
kikerülés tehát a neki fizetend ő dij meggazdálkodáhatszor megcsináltatja a gy бgytár
sa által ötször
ban.Mikor az orvos a korházban saját házáenál, és a városban az illet ők házánál, számos
gyént vagy) sert mondhatni egész testületeket ingyen vagy oly honoráriumért gy бgyit, mely csak jelzése annak és nem tiszteletdij. Ellenben a gy бgysze
rész senkinek sem ad ingyen огvоѕѕб gоt sőt a közgyбgyвzeegéšzségügyi törvény 127 paragrafusa a
részt a hitelezési kötelezettségt ő l is felm nti.Végül a javaslat azon részét iparkodik megg
czáfdlni melyben mondatik, hogy a gy б gykezeltek szđ
?j

-

,
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ma mily csekély? mire nézve hivatkozik a halottkémlesi jelentésekre s egyúttal megütközését nyilvánít
ja azon különbözet felett, mely a gy б gykezelteket
kitüntető halottkémlési és f ő orvosi e tárgyban iilentésben eszkQzölhetö. fen.különbözetnek szerinte
oka abban keresendő , hogy a halottkém a haláljelentést a hallott környezet bemsndásához képest készité, s ha az orvosa beteget halála bek ővetkezéséig
nem kezelé a halottkém a kirult beteget az itt V.
alatt csatölt bizonylat szerint mint gy бgykézelés
nélkülit szerepeltette, rig ö a hatásköréhet tartoz б dolgokban oly éber figyelemmel lévén minden mozzanatra mint a rendör; a magáéra; a javaslatban ész
re vételezett különböz.etre szolgáltatott alkalmat
jelentéseivel; mert ő hiteles a gyógykezelést vezető orvostól nyert tudomás vétel alapján jelentéseiben oly..kimult betegeket is mint jelzett, kink a halál bekovetkezte el ő tt talán egy vagy két h ~etig már
nem orvosoltattak a bántalom gyb gy ithatlans~ága folt'
tán; de azért ezeket mint nem gyógykezelteket szere
pelteti jelentéseiben, nem találta a való tény állá
dékkal összee у eztethetönek. Mind ennek alapján ké=
ri a képviselotestületet a tik. tanács javaslatát
elejteni és a közegészségügyi bizottságét elfogadván, a masodik gy бgyszertar szükségességét kimondani. Itt felolvastatik a városi tanácsnak a sz6
ban forgó községekhez a gyógytár ügyében intézett
átirata.М:ih б ykovits István el őtte szólónak néz еtét teljes mértékben osztja, és a tanács által beterjesztett javaslatnak személy pontjait,kivánja a
valóságnak megfelel ő en leszállítani nevezetesen a
hatodik bekezdésben foglaltak nagyon is részre haj16 állitás, a melyet egy kissé gondolkozni tudó is
átlát, hogyha kivételképen vannak is egyének kik ve
szélyes betegség esetén közelség г zempontjáb6l Csan
tavért vagy Topolyát veszik igénybe; minden esetre
több ilyen kivétel van és lesz Csóka, Szanád és Szt
Miklós községeiben, melyek lakossai elvit з zbatlanul
Zentárб l, mint hozz б juk legközelebb fekv ő gyógyszer
tárral bíró városból viszik szükséges gyógyszerei=
kit. Ezen kivül felhozza hogy Csóka mezd városban
több év óta orvos nincs, annál kevésbé birhatnak az
ott levő k kézi gyógytár fölött rendelkezni.- Ami
pedig a községek által kiállitott azon bizonyitványokat illeti, melyekkel a városi tanács kimutatni
iparkodik, hogy az ottani lakosok gy б gyszereiket
nem Zentárб l hanem Kikinda Mokrin vagy T. Kanizšáról nyerik, megjegyzi bogy jelen ügy nepi lévén a
községek közigazgatási ügye, arr б l nem is adhattak
bizonyitványt, s ha adtak az hatóságilag figyelembe
nem vehet ő .- Mit igazol az itt 1/' 2/. бs 3/. alatt
csatolt nyilatkozatokkal, melyeken az illet đ községek legelókelöbbjei és értelmesebb polgárai vannak
saját kez ű leg aláirva.- Azonfelül megengedi, bogy
.
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T'ornyo; - likasi szállásokon 1/10 tehát 200 lélek
daczáró annak, hogy csakis hetenkint a zentai piacczot, legalább kétszer meglátog а tјбk - levonassék a
zentai kerületi létszámból azonban ez fényesen p бtoltatik Cs б ka, Szanád és T. azt. Мikló ѕ körülbelül
10 ezeret tev ő lélek számával. A zentai gy бgytáг ke
rüieti létszámot tehát bátran 30 ezerre lehet tenni.
A II-ik orvosi állomás rená ѕ zeresitése mel
lett felhozott érveket szintén nes helyeselheti,
mert 1-sz őr közönsébünk részére olcsó dij melletti
~rógykezelést akartunk biztositani. 2-or azért hogy
a városi közegészségügyi műtétek kezelésével megbizott orvost annyira igénybé veszik, miszerint annak
лia,n,rakoгlatokr6l lemondania kellene. 3-o г hogy
'__enzett fő orvosunkon az orvosi fáradalmak és te
enaö гΡc ,aegosztásával könnyits њk.- 4-er mert az váró

sunk nagysága kiterjedt határa népessége és nagy ér
telmiségének igényei nagyon megkivánják.- A gyбgysz rész elleni panasz nem e шelés гi megjegyzi,hogyha
a betegnelc a gy б gytári kiszolgáltatás ellen panasza
van 2 gyakdrlatból tudatik, hogy az illet ő azzal nem
a кdzigа zgatási hat б s б got hanem a gyб gszert rende1ö orvost térheli, ki azután vad maga megy a gyógy
szert elkészíteni vagy ha az idd és körülmények en
gedik elküldeti v е nyét más városba megkészíttetés
végett és szerinte valószinüleg hogy ezen kö гü1né6nyek l еnyeges okok voltak arra hogy a városi orvosok a ma'sodik gyógytár felállitásának szükségességét önzetlenül kimondták.
'dérül a javaslat azon 'ontjában foglaltra
melyben felhozatik, hogy a második tyógytár felálli
tósa által a jelenleg fen 6 116 reáljogú gy б gyszertár létele veszélyeztetve lesz, határozottan tagadásba veszi, mert 20 év б ta Zenta lélek száma legalább is G ezerrel legalább 50 izraelita családdal,
30 s ő t több tanitv а l, 10-12 tagb б l álld járásbirós6al, 5-6 ügyvéddel, orvosok mérnökök terjedtebb
köru adóhivatal a volt elöljár6s
б g helyett minte г
25 ta;b бl álló rendezett tanáccsal szóval minden kó
rülmények között gyógytárt igénybe vevő 100 inteligins családdal szaporodott.En okdkbб l és különösen azért mivel a
Tik. Tanács az egészségügyi bizottság által beterjesztett véleményt, mint a második gзтб yszeгtár fel
állitás б nak szükségére vontkdzó indokokat meg nem
czáfolhatta, kéri a képvisel ő testületet a Tanács ja
vaslatát elejteni és helyette a városi f ő orvos által el ő terjesztett és általa és felhozott indokoknál fogva az egészségügyi. bizottság által beterjesztett s minisen tételében indokolt javaslatot el
fogadni és azt hatú г dzattá emelni.
Mely inditvány a jelen levő képvi ~ alök által minden ellenvetés nélkül egyhangúlag elfogadtat
ván.
30 •

Határ
ztatik :
A városi tik. tanács által f.évi
aug. hб 11 én tartott taдácsűlés
ben - a tettes megyei bizottság
f., évi mártius h б 22-én 75 száma
alatt hozott határozata alapg jáL
készitett a felállittatni 'szándé
kilt második тт 6gyszertárra vod~

-
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natkoz б véleményes el őterjesztés
tudomásul vétivén; a fent előadott indokokn đl fogva az elejtetik és a közegészségügyi bizottságg által e f. évi m б jus h б 13ikán hozott és e képviselá testület elé a mai naivon bemutatott
javaslat - miután e mostani
gyб gyytár fennállási egy második

. felállitásával veszélyeztetve

nincs, sőt annak alakitása által
a város, a haza, az emberiség és
ezzel a közegészségi ügy csak
nyer és bogy az nem csak kivánatoe, hanem szükséges is - ennél
fogva az egész terjedelmében iifogadtatik.
a~
Végül jelen határozat két példányban
összes ez ügyre vonatkoz б iratok kancsában, - továb
bi eljárás végett a tettes megyei tórvényhat бsághóz,
mielőbb felterјje.sztetni rendeltetik.Az idd elöhaladottsága folytán elnökl ő pol
gármester úr a gyülést felfüggeszti és annak folyta
_
tósára a jelenlevő képvisel őket d.u. 3 бrára meghiv
,
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A Belügyminisztériumi engedély száma 17081, kelte
1883 m'reius 23. (Reg. 272/1883. nov. 27. Kés őbbi
engedély 6 425/1933• nov. le. 118. old. 689.sz.) Az
еngedélyt a vármegyei közigazgatási bizottság ápr.
6-án (6161 sz.a.) adta ki,április 21-én pedig (7105
sz.a.) a városi Tanács érte ѕiti az illetékes hat бsá
gokat arr бl,hdgy megtörtént a második zehtai gy бgyszertár megnyitása. Tehát a megnyitás napja e két
dátum között keresend ő .

.

A gyб gцszertár kés őbbi vezetői a következ ő szemé
lyek voltak:
1897. II. 1.
1909.II.1.
Mezei Elek, bérl ő
1909. II. 1.
1911.%I.28. dr.Glücksthal'Zoltán
. bérlő
1911. XI. 28. 1916.X. 12. d г .Glüć ksthalZo2tán
provizor
31..

1916. X. 12.

1918. I. 6.

ivíutsi Boldizsár

1918. Iv.15.
1921. IV.15.

1921.IV.15.

Hoffmann Егnö,

1930. Iv.15.
1930.XII.15.

1930.XII.1.
1932.XII.1.

Glücksthal Mór
berlö
Csornai Richard,bérlö
Salamon Zoltan, bérlő
Kolofon Károly, bérl ő
Hermann Lajos, bérlő

tulajdonos

1930. iv. L5.

1932.XII. 1.

193 4 . V. 1.

1.

1935.VII.5.

1934. V.

bérlő

Hermann Lajos 1900. szeptember 23-án született Bácson. 1924-ben diplomált. lüa is Zentan dolgozik.
Gyбgyszertára működésére a következ ő okmanyok vonat
koznak: М,SPNZ 23684/1935. szept. 7.; Reg. 232/1935.
okt.5.; Apot. Kora. 4267/1935. szept. 30. 152. old.
895.; V. 6090/1945. szept. 15.

A к érvényt a Cuíinisztérium továbbitotta a varoshoz
13361. sz. a.
A IчΡlinisztérium 24777 sz. leirata kapcsán.
MIvIUD 358/1894, 35. old. 554.; Vár о si

7egуzökönyv

418/1895. szerint a minisztériumi engedélyt a város
továbbra is ellenzi.

Később a Szent Sava rend IV. osztályú é гdemrendjével
.
lett kitüntetve.
A korház gyб gyszeг ellátásának dokumentumai ebb ől az
idöb51 a következ ő levéltari anyag : 517/189 7. 920/
1898. é s 131/1899. jkv. valamint a 3232/1897, 7709/
1897, 18385/1898 és 2134/1898. sz.

A patika átruházása ISP N9, 42914 sz. a. 117.o1d.685
alatt 1929 . szepc. 1-én hagyatott jóvá.
A negyedik gyógyszertár megnyitására vonatkozó okmanyok: 170353/VII.e.1911.; 1251. jkvi 1639 kig.
1912.; 28521/1912.
G

A g 6gу
y zertár 1925 -évi átvételének QkmАnyai:52091/.
1925. dec. 15.; Reg. 1933• nov. 27. - 272. sz. a.;
Ap. Kora. br. 6421%1933. nov. 16. 117. old. 687.
BBB egészségügуi osztály 5213/1920. (Hivatalos lap
198. sz. 1921. szept. 7.
32.

Gotfrid КгоЈ y; Toiiiasich jen ő ;. Teodorescu Jovan
Dr Gl ű cksth á l Zolt á n; Halmos M á ría; Fehér.Illés
Csfk G y ula.

(

---.

Gveríć Ra ~ úinenlza; Símonyí Piroska; Dctki Margit
1g n} áiovíć Milanka; L đ 1íć Мігјаіа ; Ádám Er ~ sébet
ВаІаѕѕа М • і a'
-

-

-

-

Huszágh Lász16 (ezen tanulmany ir б ja) Zent6n született 1898-ban, 1923 ban diplomált Budapesten,
ma
-

дущ;дгјав , Zentán 1.
A gy6gyszertárra vonatkoz б ökm!nyok: liú8PNZ 42175/
1929.

szept . 5. Reg. 272/1933. nov. 27. 119. о 1д . б88.

BUDB VI. 437/68. sz. - KRBUDB VI. 28524/37.

Reg.

295/1938. dec. 24. - Ар . Кот . 5106/1938. dec.16. 182.
old. 1072.

1'дІagyar Gyđgyszerészek Lapja 1942. nov. 21. - &i.n.sz.
288832/1942.

GIOAPV

5228/ 1945,

nov. 13. - У . br. 13.

Az eddig emlitetteken kivül a zentai gy6gyszeгtárzkban
1965 - ig a következ ő gyógyszerészek és technikusok dolgoztak még :

mr. Kdám Erzsébet
mг . лrpasi János

1964-65.
1932 -34.
1937

ni. Bakai Erzsébet 1936 -38.
1941
mr. Balassa Wária 1965 mr. Branova č ki Angelina
1933-34.

mr. Bernstein 3ámuel
1916-18.
mг . Bubola Tibor 1934-35.
1941.
rir. Csik Jenö
mom. Czirfusz Ferenc
1887-88.
1958nix. Detki мargit
mr. Fischer Rб zsi 1925-30.
1919-21.
ni. Garai Ferenc
1928-32.
шr. Gveri ć Razumenka

mr. Halmos Мária

1919-21.

1932-33.
mr. Hubacsek Kálmán 1923-24.
mr. Király Gabriella
1942.
mr. Klein József

1929 VI.

mr.
mr.
mr.
mr.
mr.
mr.
mr.

Komlб s Eva
1959-60.
Lali ć L9irjana 19631928-30.
Mtiller Klara
Pavlovi ć 01gá 1946.
Pivarev Radovan 1914-18.
Pucsai Kálmán 1930.
Simonyi Piroska 1955 -58.

mr.
mг .
mr.
mr.

Sб ti Ferenc
1929-34.
Tomasich Jenö 1926-28.
Vartus Gyula
1919-21.
Veress árpád
192122.

1963-

1952-55.

Technikusok:
Csincsák Lajos
Gyetvay Ferenc

34.

1929-31.
1929-31.
19451946 -47.

Ilijašev Alexander
Wolf Lenke

1949-53.

Muller Zsuzsa

1950-60.

Rбnai Eгnö
Rozgonyi Géza
Rózsa Erzsébet
Rudic s ít4ih á ly

1933-44.

Szokд la (тizella

1954-

'

1919-20.
1965 (magüsszakképesítéssel)
-

1926-28.
1947-64.

POTLKBOK

Heiszler (második) Ferenc 1833-ban született Zen
tán és 1855-ben diplomáit Budapesten.
Heiszler (negy еdik) Ferenc 1892-ben
született
Zentán és 1914-ben diplomáit Budapesten.
Mutsi Fenyhértnek alapitványa volt a gimnásiumban, több helyi társadalmi egyesületnek volt alanit б tagja. Jelentös mag'nkönyvtára volt. BB vm. Fonográfiája.
II/551).
.
Bánffy Boldizsár dr. 1900-ban született Zentán,
1923-ban diplomáit Budapesten, 1934-ben Budapesten jogi
doktorátust szerzett. Ma, nyugdijas, Zentán él.
‚
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A k6rnáz fejlödése szükségessé tette önáll б kбrházi gy бgyszertár létesitését. Ennek vezet ője 1960 -t61 mn
Ignjatovi ć Milanka osztályf őnöki minő ségben.
Jelen tanulmány irása közben történt meg a zentai egészségügyi intézmények szervezeti átépitése, amеlynek föeгedménye-képpen megalakult a "Dr. Geгö István Egészségügyi Központ". A gyб gyszertárak is ennek a részét
képezik.
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Doktor könyv — részlétek

IV1r. Huszágh I,ász16: A zentai gy бgyszertárak története (Is
torijat sen ć anskih apoteka). Rukopis. 500 primeraka. For—
fiat 13/5, strana 40 i 6 strana priloga na kunstdruk harti—
ji. Gradja za monografiju sente. Tehni čki saradnik Hatala
Irén. Ltampa i rotoprínt— offset Udarnik — senta, april
1966.

