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A GYÓGYSZERÉSZET MEGSZÜLETÉSE 
ÉS FEJLŐDÉSÉNEK ÚTJA.

Irta: BÁRSONY ELEMÉR.

A gyógyszerészet történetírójának feladata az, hogy visszamen- 
jen a honalapításnak szinte misztikus ködéig, amely sokszor még a leg
nagyobb eseményeket is nehezen átvilágítható lepellel takarja  el elő
lünk és összeszedje a mai napig mindazokat az adatokat, amelyek a 
magyar gyógyszerészet kezdetének, kialakulásának és fejlődésének ú t
já t jelzik.

Az ember élettartamát véve alapul, ezer év maga a végtelenség. 
E tenger időben sok nagy dolog parányivá zsugorodik vagy teljesen el 
is vész, kis eseményeket pedig óriássá és ragyogóvá formál az egyre 
jobban távolodó idők meséket szövő és legendákat teremtő ereje.

A történetíró feladata, hogy a misztikumot elválassza a valóság
tól; hogy ezer év omladékai közül kiássa azt a magot, amiből a ma
gyar gyógyszerészet sarjadt, s hogy felkutassa azokat a szerte heverő 
adatokat, amelyek régi fóliánsokban, kézzel írott feljegyzésekben, sok
százéves megsárgultlevelű könyvekben, hét lakat alatt őrzött levéltá
rakban s más mindenhol várják a feltámadást.

Ezt a feladatot próbálták e könyv írói elvégezni. M unkájuk nem 
okmánytár, nem rideg adathalmaz, hanem ezeknek eseményekké való 
formálása, ahol az események a történelmi fejlődés ú tjá t m utatják. A 
cél tehát a történetírás formájában dolgozni fel minden olyan adatot, 
amely a magyar gyógyszerészet kialakulását m utatja, annak közegész
ségügyi jelentőségét kidomborítja, s helyét a közegészségügy fejlődés- 
történetében pontosan meghatározza. Célja ezenfelül, hogy örök emlé
ket állítson a legkiválóbb magyar gyógyszerészeknek, tehát azoknak, 
akik akár tudományos kutatásaikkal, eredményeikkel vagy művészi 
alkotásaikkal lettek díszeivé hazánk tudományos vagy művészi életé
nek, akár pedig csak a szorosan vett gyógyszerészet terén fejtettek ki 
olyan munkásságot, amely, mint a kőbe vésett betű, nem tűnhet el 
nyomtalanul. Végül hűséges krónikása kell, hogy legyen e könyv a Ma
gyarországi Gyógyszerész-Egyesületnek is, amely szétválaszthatatlanul 
forrt össze azzal a korral, amely a magyar gyógyszerészet modern fej
lődését és a ma is fennálló helyzetet jelenti.



Szép feladat lenne megírni még a legrégibb s a gyógyszerésztör
ténelem szempontjából legérdekesebb magyar gyógyszertárak történe
tét, egyes gyógyszerek fejlődésének és felhasználásának, továbbá a 
magyar gyógyszerésztudomány és irodalom fejlődésének történetét is. 
Természetes, hogy nagy vonásokban kitér e munka e kérdésekre is, 
melyeknek a részletekig menő feldolgozása azonban nem tartozik fel
adatai közé.

De hiányos lenne e könyv, ha a magyar gyógyszerészet történe
tén túl, legalább nagy vonásokban, nem m utatna rá  arra az útra, amit a 
gyógyszerészet a legrégibb időktől a mai napig megjárt. Olyan lenne 
így, mint egy szobor talapzat nélkül. A gyógyszerészet születése évez
redekkel előzi meg a magyar honalapítást, ösmertetni kell tehát azt 
kezdeti stádiumban is, hisz első lépéseit valószínűleg az őskori ember 
első lépéseivel együtt tette meg.

Az élet mindig küzdelem volt az elmúlással, amelynek kapuit a 
betegségek nyitották meg. Az ellenük indított harc tehát az élniakarás 
természetes ösztönéből fakadt. A primitív ember a betegséget túlvilági 
eredetűnek tartotta, gonosz szellemek átkának, vagy valamilyen isten
ség büntetésének. Á gyógyítás módja így természetesen összhangban 
volt ezzel az elgondolással, s vagy a gonosz szellem megfékezését, ki
űzését vagy az istenség kiengesztelését célozta. A gyógyítás első nyo
mai szoros összefüggésben vannak tehát a vallással, s lá tjuk  is, hogy a 
gyógyítást papok végezték. Ők voltak az első orvosok és gyógyszeré
szek. E két tudomány akkor még egymásba volt olvadva. Határvona
lat húzni közöttük nem igen lehetett. A gyógyszerészet tulajdonképpen 
oly régi, mint maga a gyógyászat. Meddő lenne a születés piroritását 
kutatni. Éppen ezért már itt rá kell m utatni arra, hogy a valósággal 
ellenkezik bizonyos köröknek az a próbálkozása, amely a gyógyszeré
szet jelentőségét mélyen az orvosi rend alá akarja  süllyeszteni, s úgy 
állítja be a dolgokat, mintha az orvosok mellett a gyógyszerészek a 
semmibe vettek szerepét játszották volna. Tudatos elferdítése ez a té
nyeknek. A gyógyszerészi rend sohasem állott az orvosi mögött, azzal 
teljesen párhuzamosan haladt, sőt volt idő, hogy magasan fölötte ál
lott. A kémiai felfedezések korában a gyógyszerészek olyan eredmé
nyekkel ajándékozták meg a világot, amelyek a tudományok haladását 
is egészen ú j irányba vezették. Az alkaloidák, amik a gyógyszerek 
hatóanyagainak ismeretére vezettek, a répacukor, amely a táplálkozás
nak nélkülözhetetlen kelléke, a porcellán, amely minden ipari produk
tumnak egyik legnagyszerűbb alkotása, ezenkívül a modern kémia 
alapja mind a gyógyszerészek laboratóriumaiban született meg ugyan
akkor, amikor az orvostudomány a skolaszticizmus minden komoly ha
ladást lehetetlenné tévő rendszere alatt vergődött.

De ne m aradjunk általánosságoknál. Ragadjunk ki csak egy pár 
nevet s egy pár felfedezést, amely tételünket bizonyítja, s mutassunk 
rá — bár vázlatosan — azokra a rendkívüli felfedezésekre s arra az 
óriási tudományos munkálkodásra, ami a gyógyszerészek nevéhez 
fűződik.

A legnagyobb közöttük Scheele Károly Vilmos, aki már gyer
mekkorában nagy kedvet mutatott a gyógyszerészeihez. Az akkori kor
nak megfelelően hat évig volt tanuló Bauch gothenburgi (Göteborg)



gyógyszertárában, akinél ez idő letelte után is megmaradt még pár évig. 
Az 1765-ik évben Malmöbe ment gyógyszerészsegédnek, onnan 2 év 
múlva Stockholmba, m ajd 1773-ban Lipsalába. Pohler köpingi gyógy
szerész elhalálozása után őt küldték ki oda gondnoknak, s ezt a gyógy
szertárat vette meg az 1777-ik évben. E pontos adatokkal nem élet
rajzot akarunk adni, hanem azt akarjuk bizonyítani, hogy Scheele 
hosszú éveken át, működő gyógyszerész volt, s mint ilyen is halt meg. 
Súlyt helyezünk erre azért, mert sokszor halljuk, hogy ha mint 
gyógyszerész kezdte is működését valamely kiváló ember, nagy al
kotásai csak akkor születtek meg, ha a gyógyszerészi pályát már 
otthagyta. Ez a megállapítás kicsinyes és rosszindulatú. A való
ság az, hogy a természettudományok iránti hajlandóság vitte az 
embereket a gyógyszerészi pályára, itt szerezték meg az ön
álló kutatásokhoz szükséges tudást, itt bontakozott ki tehetségük, 
amely azután szárnyaiévá vált. A gyógyszerészi hivatással együtt járó 
lekötöttség azonban nem egy tehetséget akadályozott meg abban, hogy 
a sok időt és elmélyedést kívánó kutatásokkal intenzíven foglalkozhas
son s ezek azért hagyták ott pályájukat, hogy mint szabadabb embe
rek, egészen a tudományok művelésének élhessenek. így lettek azután 
orvosokká, botanikusokká, geológusokká, egyetemi tanárokká. A zse
niális gyógyszerészek egész ra ja  található meg tehát más pályán, amiért 
joggal követelhet maga iránt tiszteletet a gyógyszerészet.

Természetes, hogy vannak azután olyan gyógyszerészek is, akik
nek természetbeli adottsága össze tudta egyeztetni a robotos gyógysze
részi munkát és a tudományos kutatásokba való elmélyedést. Ezek közé 
tartozik Scheele, aki kronologikus sorrendben a következő felfedezé
sekkel ajándékozta meg a világot: 1769-ben felfedezte a borkősavat; 
1774-ben a báriumot és a chlórt; 1775-ben az oxygént és az arzénes- 
savat; 1776-ban az oxálsavat és a húgysavat. Az oxálsavat ő cukorsav- 
nak nevezte, mert cukornak salétromsavval való kezelése által nyerte. 
1778-ban a molybdensavat, melynek fémjét, a molybdenfémet, csak 4 
évvel később, 1882-ben fedezte fel Hjelm. 1779-ben a glycerint fedezte 
fel Scheele és 1780-ban a tejsavat és tejcukor savat; 1781-ben a volfram- 
savat, 1784-ben a citromsavat, a vérlúgsót és a rebarbarában az oxál- 
savas meszet s 1785-ben az almasavat. De ezzel koránt sincs kimerítve 
geniális működése, mert százszámra vannak tudományos megálla
pításai és egyes dolgokra vonatkozó gyakorlati tanácsai. Lavoisierrel 
együtt ő állapította meg 1772-ben, hogy a levegőben az oxygénen kívül 
levő elem a nitrogén (azote, ahogy először h ív ták); ő állapítja meg, hogy 
a grafit ásványi szén; hogy a fa, mandula, len és répaolajban, továbbá 
a zsírban és a vajban egy cukorszerű só van, stb., stb. Az 1777-ben 
megjelent híres könyve, „Chemisclie Abhandlung von Luft und Feuer, 
Upsala—Leipzig“, pedig az egész világon elterjedt, rengeteg kiadást 
ért meg és sok nyelvre, köztük angolra és franciára is lefordították.

Scheele után Sertürner Frigyes Vilmos Ádám az, akinek nevét a 
tudomány és a beteg emberiség mindig a  legnagyobbak között fogja 
említeni. Ő először eimbecki, majd hamelni gyógyszerész volt. Itt fe
dezte fel tizenegy évi céltudatos munka után 1815-ben az első növényi 
alkaloidát, a morphiumot. E rendkívüli horderejű találmányáért 1831 
június 27-én az „Institut de Francé" nyilvános ülésen 2000 frank tisz
teletdíjat adott neki és az ülés jegyzőkönyvének tanúsága szerint az 
elnök, báró Cuvier, ezt a következőkben indokolta meg: „Pour avoir
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reconnu la natúré alcaline de la morphine et avoir ainsi ouvert une 
voie qui a produit de grandes découvertes médicales".

Marggrafnak, a répacukor felfedezőjének, m ár ap ja is gyógy
szerész volt. Ő maga 5 évig Neumann Gáspárnál tanult s onnan ment 
1731-ben Frankfurtba a Rössler-féle patikába, majd később Strass- 
burgba.

Nagy tudós, akinek minden m unkája a kristálytisztán gondol
kodó agyvelő eredménye s akinek írásai is éppoly precízek, mint kuta
tási módszerei. Ama kevés idegen közé tartozik, akit a francia Aka
démia tagjai sorába iktatott és az angol Kirwan azt mondja róla: 
„Marggraf a kezdeményezője a tisztult és filozófiai alapon álló kémiá- 
nak.“

A cukorrépa felfedezésén kívül szinte forradalmi jelentőségű 
volt alkali meghatározása (1758). Ő az első, aki tökéletes analyzisét adta 
a keményköveknek és ő az is, aki az eddigi felfogással szemben kimu
tatta, hogy a gyenge organikus savak is oldani tudják az ezüst- és hi
ganycsapadékokat.

Gyógyszerész volt Liebig, akinek fellépésével a kémia szédületes 
fejlődésnek indult s akit a szerves kémia igazi megalapítójának tartanak. 
Balard Antoine Jerome francia gyógyszerész nevéhez fűződik a brótn 
felfedezése, ami az ideggyógyászatban ma is nélkülözhetetlen gyógy
szer. Itt van Caventou, aki a chinint, colchicint, strychnint stb. állította 
elő s itt van Peletier, aki már 30 éves korában akadémikus, Runge, a 
koffein, karbolsav, stb. felfedezője, Klaproth, az ásványvizek mennyi
leges meghatározásának megteremtője, Böttger, a porcellán feltalálója, 
s a többiek. De gyógyszerész a modern idők egyik legnagyobb elméje. 
Tshirch is, akinek a botanikai tudomány fejlődésére való hatása szinte 
megmérhetetlen.

De nehogy azt higyjük, hogy e nagy felfedezéseket megelőző ko
rokban nem találunk olyan gyógyszerészeket, akiknek jelentőségét az 
utánuk következő századok is elismerték. Elég lesz talán rámutatni 
arra, hogy a kémia tulajdonképpeni megalapítójának a gyógyszerész
vegyész Gébért tartják , akinek arab neve Abu Abdallah Dzsábir ibn 
H ajján ibn Abdallah el Szufi el Tarsusi el Kufi. A VIII. század máso
dik felében élt és ismerte már a sublimatoi, salétromsavat, királyvizet, 
a  káli- és nátronlúgot, a salétromsavas ezüstoxidot, a cinobert stb.1 
Az aranycsináláshoz szükségesnek vélt anyagokat 3 osztályba sorozza 
s ezeket medicináknak nevezi. Ezt a szót tehát úgy látszik ő használja 
először, bár nem a mai értelemben.

Hazánk régi és kiváló gyógyszerészeiről megemlékezik e munka. 
Itt tehát csak arra m utatunk rá, hogy a modern kémiai kutatások és a 
tanítás terén is szinte döntő jelentőségű szerepe volt és van nálunk azok
nak, akik mint gyógyszerészek kezdték el a tudományok művelését. 
Itt van az első sorban Than Károly, aki működésével nemcsak a kémiá
nak, hanem a közegészségügynek is egyik legértékesebb munkása lett. 
Lengyel Béla, Ilosvay Lajos, Winkler Lajos egyetemi tanárok gyógy
szerészek voltak, éppen úgy, mint Matolcsy Miklós, Veszelszky Gyula 
és a többiek, akiknek a nevéhez fűződik szinte évtizedek óta a magyar 
orvosi és gyógyszerészi kar kémiai kiképzése. Gyógyszerész volt a lég-

1 Művei latin, francia és német fordításban is megjelentek. Leghíresebb munkái: „Summa 
períectionis magisteri in sua natura“ (Danzig 1682).



nagyobb magyar törvényszéki vegyész, Felletár Emil s ha a norvég 
gyógyszerészek büszkék arra, hogy ez a pálya adta a  világ egyik leg
nagyobb íróját, Ibsent, mi is rám utathatunk Rippl-Rónaira, a nagy 
festőre, Tömörkény Istvánra, a kitűnő magyar íróra és azokra, akik 
politikai sikereik közepette, magas közjogi állásukban is büszkén h ir
dették mindig, hogy gyógyszerészek voltak.

Kérdezzük ezek ütán, hogy lehetne-e a kémia s a modern orvos- 
tudomány mai magaslatán, ha csak az itt említett pár gyógyszerésszel 
nem áldotta volna meg a Teremtő az emberiséget. A felelet könnyű és 
minden olyan próbálkozás, amely az igazságot akarná elhomályosítani, 
csak a tudatlanság és nevetségesség köntösében mutatkozhat.

A. Philippe francia orvos világhírű hatkötetes könyvében, ame
lyet dr. Hermann Ludwig gyógyszerész, jénai egyetemi tanár fordított 
németre,2 azt írja: „Ha a hasznos gyógyszerek száma ily óriási módon 
megnövekedett, ha a gyógyszerek összetétele ma abszolút ismert s így 
azok felhasználása logikusabb alapon történhet, ha úgy a növényi, 
mint az állati droguák hatóanyagának egymástól való elválasztása és 
megkülönböztetése a tudomány nagy hasznára megtörtént, úgy az igaz
ság az, hogy mindezt a gyógyszerészeknek köszönhetjük. Ők azok, akik 
a legtöbb élelmiszer hamisítását kimutatták, akik a járványos beteg
ségek felléptekor heroikus módon küzdenek azok ellen s akik úgy az 
orvosi, mint az ipari kémia fejlődéséért a legtöbbet tettek; és ha akár 
technikai, akár kereskedelmi, akár tudományos lapot olvasunk át, min
dig felbukkan valahol a gyógyszerész, egyszer egy felfedezésével, egy
szer egy találmányával, máskor pedig a találmányok tökéletesítésével."

„Rengeteg akadémikus, egyetemi tanár, stb. került ki soraikból, 
mert elsőrangú helyet vívtak ki maguknak a tudományok terén."*

* *

Fejtegetéseinket ott hagytuk abba, hogy a gyógyszer az első 
időkben nem volt más, mint a túlvilági hatalmak segítségül hívása. Ké
sőbb is, amikor a betegséget már gyógyszerekkel akarták leküzdeni, e 
vallási elgondolások még mindig nagy szerepet játszottak, amit a kul
túra akkori állása mellett természetesnek kell tartanunk. A régi, primi
tív ember nem is tehetett mást, mint hogy a mozdulatlan, holtnak látszó 
anyagot, amely bajában megsegítette, földöntúli, magasabb hatalmak 
által kormányzott titkos erővel ruházta fel. így kapcsolódott össze a 
vallás a gyógyító tudománnyal s megállapíthatjuk, hogy a primitív 
népek vallása a babona, gyógyító tudományuk a kuruzslás.

Természetes, hogy nagyban hozzájárult e felfogás megrögzítésé
hez az, hogy — amint arra már rám utattunk — a kezdeti időkben az 
orvoslás csaknem teljesen a papok kezében volt, akik ezzel a maguk 
hatalmát is erősítették. így lett a primitív népek meggyőződése az, hogy 
a gyógyszerek csak akkor hatékonyak, ha azok erejéhez valamilyen 
természetfölötti erő is járu l s a gyógyszer szerintük nem is hathatott 
csak úgy. ha a beteg a bevételnél valamelyik istenséghez imádkozott.

Az egyiptomiaknál minden tudománynak, s így a gyó
gyító tudománynak is legfőbb istene a Nap. Később a gyó

2 Geschichte dér Apotheker bei den wichtigsten Völkern dér Erde seit den áltesten Zeiten bis 
auí unsere Tagé. Jena 1857.

*  Considerations sur la legislation pharmaceulique belge pár Pypers 1314.



10

gyítás istennője a denderai3 Hathor istennő lett. Ennek a dí
szítőjelzővel ellátott nevéből vezeti le Dumichen a Pharmacia 
szót is.4 Hát-hor Ph-ar-maki annyit jelent ugyanis, mint Háthor, a biz
tonságot adó. E tekintetben azonban eltérők a vélemények. A Kr. e. III. 
században egy Pharmakopeles nevű orvos kizárólag gyógyszerekkel 
kereskedett és sokan az ő nevéből szárm aztatják a Pharmacia szót,5 
amit a görögök gyógyítószer értelmében használtak. A Pharmacopeus 
a rómaiaknál az, aki gyógyszereket készít: az elnevezés a görög Pharma- 
kon-ból ered, mely általában jó és rossz szert jelent s egyúttal az egy
szerű vagy összetett mérgek megjelölésére is szolgál. A pharmacus meg
jelölést már Petroniusnál is megtaláljuk. Ezzel szemben a gyógyszer- 
tár neve apotheka a görög apothéké-ből ered, amely raktárt, e vonat
kozásban pedig edényt, dobozt jelent. Ebből keletkezett az Apotheca- 
rius megjelölés: „Qui in domibus facit bellaria, fructus coctos et 
saccharo conditos, qui ad secundum mensam pertinent.“6

Évezredek távlatából nehéz megállapítani, hogy mikor kezdtek 
már gyógyszereket is használni. Nikolas Alexandrius szerint (Kr. u. 
200) az első vény 3600 éves s azt maga Dávid király szerkesztette. Ez 
ópium, aloe, sáfrány, mirrha s még más füvekből állott, amelyeket 
mézzel electuariummá elegyítettek s többféle betegség mellett a kedély
bajt is gyógyítja. Valószínű azonban, hogy a mondaszerűség nagyobb 
itt a valóságnál.

A gyógyszerekkel való gyógyítás első és igazi nyomait az egyip
tomiaknál találjuk meg, akik már Kr. e. 1600-ban használtak hányta- 
tókat, hashajtókat és allöveteket. Az ő gyógyító istenük Imhotep, kinek 
temploma Memfiszben volt. A fekete ország fiai, ahogy magukat az 
egyiptomiak nevezték, a templomokat „hát nuter“-nek azaz isten la
kásának hívták. Itt történt a gyógyítás is úgy, hogy a gyógyszert ráol
vasással adták be a betegnek. Égy másik gyógyító isten volt a Chumsa, 
akinek felső Egyiptomban, Karnakban épült temploma mai napig fenn
maradt.

Arra, hogy az egyiptomiak már milyen sok és milyen különböző 
eredetű gyógyszert használtak, érdekes világot vet az a lelet, amelyet 
Brugsch H. tanár a berlini kir. múzeum irat-régiségei között talált. Ezen 
az egyiptomi kéziraton azok a vények és gyógyszerek vannak felje
gyezve, amiket az egyiptomiak Kr. szül. előtt a tizenkettedik században 
használtak különböző betegségek leküzdésére. Ilyenek: a víz, bor, olaj, 
zsír, ecet, mész, tej, só, szőlő, fűvek, levelek és gyökerek, az ásvány
országból salétrom, vas, azután némely négylábúak és madarak vére s 
egyéb állati részek.7

A Kr. szül. e. 15-ik században látszólag igen fejlett volt az ind 
gyógyászati tudomány, amely nagyon sok gyógyszerrel dolgozott. Még 
élőbbről 1552-ből Kr. e. való a legrégibb olyan munka, amely külön
böző gyógyszerek leírását tartalmazza. És bár a természettudomány ------------- - •

3 Dendera falu Felső-Egyiptomban, a Nílus balpartján. Itt építették fel az ősrégi időkben a 
nagy Hatlios templomát, amit később XIII. Ptolemeus Neos Dionissos restaurált s amit Kleopatra idejé
ben fejeztek be.

4 Dumichen: Flotté einer aegyptischen Königin. XXXXI. Taf. Schellenz: Geschichte dér Phar- 
mazie 32. Kazay E.: Gyógyszerészi Szemle 1917.

5 Fekete: A gyógytan története 1864.
ö Vesd össze Phiüppe—Ludwig: Geschichte dér Apotheker etc.
7 Notice raisonnée d ’un traite medical datant du XIV. eme siecle avant notre P iere etc. 

Leipzig 1863.



fejlesztése körül különös szerepük nem volt, a gyógyszerekkel való 
kezelés nyomait megtaláljuk már a zsidók legrégibb korában is és a 
Mózes által írt (1500 Kr. e.) szentkönyvbéli orvostörvényszéki cikkelyek 
is a zsidók bizonyos gyógyászatbeli ösmereteire mutatnak.

Ugyancsak megtaláljuk a gyógyszerekkel való kezelés nyomait 
a kínaiaknál, akik századokkal Kr. e. az egész Kelet oktató mesterei 
voltak. A kémia és a fizika egész biztosan magas fokon állott náluk, 
hisz ösmerték a lőport, kénből és higanyból cinóbert gyártottak és Kr. 
e. három évszázaddal állami csillagvizsgáló intézetük volt, amely egy
úttal jóslással és gyógyítással is foglalkozott, ösmerték az elektromos 
áramot is, melyet leghíresebb fizikusuk, Ku-o-pho úgy jellemzett, hogy 
„Lehelet, amely a testen áthatol ‘.

A görög műveltség elején a különböző betegségeket szintén az 
istenek haragjának tartották. Cherion, a legbölcsebb kentauros, azonban 
már sok gyakorlati dologra is tanította az embereket, mint ahogy e 
korban határozott nyomai vannak már annak, hogy az elvont gondolat
körből közeledni akarnak a materiális felfogáshoz.

Cherion tanítványa volt Asklepios, aki leányával, Hygieávai ma 
is emblémája a gyógyszertárak kirakattábláinak s benn a gyógyszer- 
tárban szobrok alakjában is megtaláljuk őket. Papjai már bizonyos 
dietikus gyógyszereket is használtak, mint a mazsolát, mézet, tejet, 
hagymát, forrásvizet, tengerisót, nem ritkán azonban erős hatású, sőt 
még később ártalmas szereket is, de gyógyítottak mechanikus terápiá
val is (tornászás, gyúrás). A hagyomány szerint Aristidesnek a szónok
nak álmában maga Asklepius ajánlott betegsége ellen egy költeményt, 
egy színdarabot, gipszet, mézet s azt, hogy 120 fontot adományozzon 
templomi célra. Láthatjuk tehát, hogy a gyógyszerekkel való gyógyítás 
törekvése itt még egészen badar dolgokkal van összekeverve s hogy ez 
a kor még csak nagyon kis mértékben tudott elszakadni a múlttól.

Az Asklepius-kultusz különben egyiptomi eredetű, ami látszik 
már abból is, hogy a betegeket a templomokban elaltatták, de ott nem 
gyógyítottak, hanem csak konzultáltak felettük. A gyógyítás azután 
úgy történt, hogy a pap-orvosok gyógyszert adtak be a betegnek s az 
istenség nevében megparancsolták, hogy gyógyuljon meg.

A Krisztus születését közvetlen megelőző századokban azonban 
a leghatározottabb nyomai vannak annak, hogy a gyógyszerek után 
való kutatás vágya a legszélesebb körben foglalkoztatta az elméket. 
Császárok, hercegek, próféták készítenek gyógyszereket, amelyek főleg 
mérgezések ellen szolgáltak.

Antiochus király méreg-ellenszere oly híres volt, hogy annak re
ceptjét Asklepius templomának bejáratánál feltűnő helyen kőbe vésték.

Attalus, Pergamusnak utolsó királya találta fel állítólag a fehér- 
ólomkenőcsöt.

Mithridates, Pontus királya is feltalált egy ellenszert, amit „Con- 
fectio Mitliridatis“-nak neveztek. Avicenna arab orvos -(Kr. u. 980) az 
Al-Sefa (A gyógyulás) című híres m unkájában is megemlékezik erről 
s azt mondja, hogy: „Confectio Mithridatis nobilis est confectio, quam 
fecit Mithridatis rex Ponti, et nominavit suo nomine, et composuit 
ipsam.“

Mithridates az ellenmérget állandóan használta s ez állítólag 
annyira immunissá tette őt, hogy amikor meg akarta mérgezni magát, 
ez nem sikerült s egy barátját kellett megkérnie arra, hogy szúrja le.



Josephus Flavius (Kr. u. 37) írja  meg, hogy Salamon király be
hatóan foglalkozott természettudományokkal s kutatta  az állati anya
goknak s növényeknek gyógyhatásait. Amikor Julius Caesar ostroma 
alatt a híres alexandriai könyvtár elégett, akkor pusztult el Salamon 
király „Növényrajz“-a is.

A syrakusai Menekrates találta fel a dyachilon tapaszt. Róla ír-

5'ák meg, hogy gyógyításai m iatt isteni erőt tulajdonított magának s 
upiter Menekratesnek nevezte magát. Macedóniai Fülöp meg is tré

fálta ezért, mert lakomára hívta s míg a többi vendég dús és válogatott 
ételt kapott, Menekratesnek tömjénnel és mirrhával szolgáltak.

Hecate, Perses leánya, fedezte fel az aconitumot, Adrianus csá
szár ismerte az ópiumot, euphorbiumot és a hyosciamust és Pythagoras 
is állított össze egy gyógyszert, az „Antidotum Pythagoras“-t, amit ba
rátainak gyomorbaj ellen ajánlott. Ennek receptje a következő: „Re
cipe, Iridis drachmas octodecim et scrupulos duos, gentianae drachmas 
quinque, Zingiberis drachmas quatour et semis, piperis drachmas qua- 
tour, mellis qu. s. D etur in modum nucis.“ Bizony, a mai kor orvosa sem 
írhat különb receptet.

A növényi hatóanyagok felé forduló különös figyelemnek alapja 
valószínűleg az, hogy a legtöbb növény, amely a régi korban szerepet 
játszott a gyógyászat terén, már előbb az istentiszteletek alkalmával is 
fel lett használva.

így a szentelt vizet a lámák és buddhistapapok fahéj, szegfűszeg 
s más gyökerekből állították elő, de ugyanezeket használták erősítésre 
gyomorfájások stb. ellen. A brahminok a Basiliskus nevű fa gyomor- 
erősítő leveleit rágják egész nap, de gyógyhatást azért is tulajdoníta
nak neki, mert a legenda szerint a Tulosi nevű nimpha egy a basilicum 
családjába tartozó fává változott át ép úgy, mint Daphne. akit annak
idején Apolló üldözése elől anyja változtatott át hirtelen fává.

A nílusi lotus (nymphaea caerulea) sokszor be van állítva Egyip
tom kultúrájába, vagy amint Osiris (a holtak istene) homlokát, vagy 
királyok és papok fejét díszíti. De nagy becsben tartották tápláló mag- 
vai és fájdalomcsillapító gyökerei miatt is.

Az ázsiai maláj fajoknál használták a Cannabis indicat, sokszor 
ópiummal keverve, nemcsak fájdalomcsillapítónak, hanem hogy a fa- 
kírok és más vallási emberek elbóduljanak tőle s így elszakadva a föld
től, közelebb kerüljenek az istenekhez.

A különböző füstölőknek az ókori népeknél a vallási rítuson kí
vül az az egészségügyi feladatuk, hogy a templomokban a sok ember 
által elrontott levegőt megjavítsák. A mirrhát, amint azt a biblia is 
megírja, már az ókori népek és aethiopiaiak is használták és az Ameri
kába először bevándorolt spanyolok sem azért nevezték el a guajaku- 
mot Lignum sanctumnak, mert a siphilis ellen lehetett használni, hanem 
mert a templomokban füstölőknek alkalmazták.

Igen fejlett technikát találunk már a kozmetika terén is. A római 
kéjhölgyek sárgára vagy kékre festették hajukat. Plinius írja, hogy a 
nők szemöldökeiket hangyatojással feketítették és Juvenal árulja el, 
hogy éppen úgy, mint ma is, a szempillát kormozott tűvel festették fe
ketére. Sőt az egyiptomi királysírok felfedése mutatja, hogy a rouge-t 
és a poudert is ismerték az ókor tetszeni vágyó asszonyai.

A gyógyításban a vallás hatása megmaradt a kereszténység meg
születésekor is. Nem is lehetett s nem is volt szabad ezt onnan száműzni.



A vallás egyik alapja a hit, ez viszont mindig legerősebb segítője lesz 
a gyógyulásnak is. Ezenkívül a gyógyítás nagy önmegtagadó munkát 
kívánt, amire leginkább a szerzetesek voltak képesek s csak természe
tes, hogy gyógyításaikat a vallásos érzés erősítésére is felhasználták. 
Tanításaik, hivatkozás Jézus csodatételeire, az ereklyék és csodatevő
helyek hite mind hatással volt a betegekre, akik a gyógyszerek gyó
gyítóerejét Isten segítsége nélkül nem is tudták elképzelni.

így történt meg az, hogy a keresztény hitben való elmélyedés 
nyomait meg lehet találni sok gyógyszer nevében is.8 Szent vonatko
zású neveket nyertek pl. a következők: Lancea Christi — Ophioglossum 
vulgatum L., Palma Christi — Ricinus Communis L., Oculus Christi — 
Myosotis Scorpioides L., Rosa S. Mariae — Paeonia off. A nagy gyógy
hatásúnak tartott agyagföldeket Szt. Pál képével pecsételték le és 
„Tera sigillata“ névre keresztelték.

A gyógyszerészi rendnek vértanúja e régi időkben Damianus, aki 
ingyen adta a betegeknek gyógyszereit s akit azért, mert a keresz
ténységet is hirdette, Diokletián 305-ben keresztre feszíttetett. Az eisen- 
erzi múzeum gyógyszertárában van egy festmény, amely őt egy közép
kori felszerelésű gyógyszertárban ábrázolja, balját egy „Vita" felírású 
edényen nyugtatva. A ciszterciták sedletzi kolostorában pedig van egy 
kép, ahol az orvos egy gyógyszertár közepén álló feszület előtt imád
kozik betegeivel.9 Sőt dr. Hans Heger is ismertet egy festményt a 
Pharm. Post 1905-ik évfolyamában, amely magát Jézus Krisztust áb
rázolja egy gyógyszertárban a következő felirattal: „Christus als 
Apotheker“.

Hogy a keresztény lélek, legalább jelképesen, mennyire összefor
rott hazánkban a gyógyszerészettel, legjobban m utatja az, hogy egy 
1917. évi kimutatás szerint az akkor fennállott és névvel ellátott Í772 
gyógyszertár közül vallásos vonatkozású címe volt 1072-nek; Isteni 
Gondviselés, Szentháromság, Szentlélek, Megváltó, Szűz Mária, Szent 
család, Angyal, Őrangyal stb. elnevezéseket találjuk meg, bizonyítékául 
annak is, hogy a természettudományok fejlődése nem ölte meg az em
beri lélek mélyén szunnyadó és a hit után sóvárgó vágyódását. Hiába 
ismeri ma tudományos m agyarázatát az azelőtt érthetetlennek vagy 
csodálatosnak tartott jelenségeknek, a kémia titkos ajtóinak feltárása 
hiába sodorta az embert a materializmus útjára, nehéz pillanatokban, 
a betegségek lázas óráin lelke olyan lesz, mint az évezredek előtt élő 
primitív emberé, aki egyedül a felsőbb hatalomtól várta a segítséget. 
A pozitív tudás és a hit találkoznak itt egymással s a hit veszi át a ve
zetőszerepet annál a pontnál, ahol a pozitív tudás véget ér. Nem szabad 
tehát fölényeskednünk és nem lehet lemosolyognunk a régiek gyógyí
tásának a vallással való összekapcsolódását, mert a gyógyítás első lé
pései nem is indulhattak meg másként s mert mi is az Istenhez fordu
lunk abban a pillanatban, amikor a tudás és a tudomány gyógyító- 
szerei cserben hagynak.

De nem szabad megmosolyogni a régiek gyógyítási módjait már 
csak azért sem, mert akár a babonás hittel, akár a középkor kuruzslá- 
saival, akár a népies orvoslással találkozunk, mindegyik — bár legtöbb
ször véletlenül — előre vitte a gyógyítás tudományát. Sokszor találunk 
azonban már a legrégibb korban is olyan jeleket, amelyek azt m utat

8 Kazay Endre: Az animizmus a gyógyító tudományban.
9 Novák: Ein altes Apothekenbild in Sedletz. Pharm . Post. 1916. 41. oldal



ják, hogy nemcsak a véletlen és a misztikumhoz való ragaszkodás, ha
nem pontos megfigyelések és tapasztalati tények azok. melyek alapján 
valamilyen jelenséget vagy anyagot felsőbb hatalommal ruházott fel 
a primitív ember.

Az egyiptomiaknál Rá, a nap, nem csak babonás hitből lett a 
főisten, hanem azért, mert világított, melegített s mert sugarai a betegsé
gekre is a legnagyszerűbb hatással voltak. Az egyiptomiak tehát évez
redekkel ezelőtt ismerték már a nap gyógyítóerejét, amit intenzíveb
ben csak a 20. század kezdett ú jra  beállítani a gyógyászat szolgálatába.

Számos növény csodahatásának hite is már bibliai eredetű. így a 
bodzafát a régiek bűvös erővel ruházták fel s annak kérgét, virágát, 
gyümölcsét használták talán azért, mert Jézus elárulása után Judás 
bodzafára akasztotta magát.10 Tény azonban, hogy a Sambukus a leg
újabb kor gyógyászatában is szerepet játszik.

A szentírásra vezethető vissza a csodás hatásúnak tartott Mandra- 
gora használata. Ennek gyökere egy kis képzelődéssel emberformájú és 
ezért az volt a hit róla, hogy előmozdítja a termékenységet. Héberül 
valószínűleg Dudaimnak nevezték s míg Luther liliomnak mondja, ál
talában véve nadragulyának szokás fordítani. Például a hazánkban te
nyésző Atropa belladonnát Linné is Mandragorának nevezte. A hit sze
rint a kiásott gyökér sír, mint a gyermek. II. Rudolf császárnak két 
ilyen bűvös gyökerét őrzik a bécsi császári könyvtárban, melyek vörös 
selyemingecskébe vannak öltöztetve; minden újholdkor meg kellett 
füröszteni őket, mert máskülönben sírtak.11 Álomhozó hatása miatt ré
gebben a gyógyszertárakban is használták s bár a babonás hit hívta 
fel rá a figyelmet, ezen keresztül belekerült a szorosan vett gyógyá
szatba is.

A Kr. e. II. században Gentius, Illiria királya, használta először 
a seregében dühöngő pestis ellen a gentianát. Bürökkel (Conium) mér
gezték meg Sokratest Kr. e. 399-ben. Általában véve az ókor, mely jól 
ismerte a növényi mérgeket, sőt azoknak bizonyos ellenszereit is és „fű- 
ben-fában“ kereste azokat a „természeti erőket", amiket ma gyógysze
reknek nevezünk.

Az ókor kedvenc foglalkozása az általános ellenmérgek, alexi- 
teriumok után való kutatás. Porrá tört drágaköveket, ecetben olvasz
tott keleti gyöngyöt, majd a lemnosi agyagot (terra sigillata) és külön
böző állati szenet használtak. S íme, a legújabb kor orvosi tudománya 
fényesen igazolta az ókornak sokszor megmosolygott gyógyítószereit, 
mert beigazolódott, hogy a Bolus alba és más aluminiumsilikátok, a 
carbo animalis stb. kolloidális adsorbciójuk révén milyen nagyszerű 
hatású gyógyszerek.12 Sőt sokáig szerepeltek a gyógyszerkönyvekben 
is — főleg aluminiumsilikátokból álló — drágakövek: „Lapides quinque 
praeciosi: granati, hyacinthi, saphiri, sardae seu carneoli, smaragdi \ 13

Rozsdás szegekkel telitüzdelt almát kellett megennie — termé
szetesen a szegek nélkül — annak, aki vérszegény volt. íme, a maga 
primitív formájában a tinctura malatis ferri és az extractum malatis 
ferri s ami a legfontosabb, a vas vérképző hatásának a felismerése.

10 Kazay Endre: Gyógyszereinkhez fűződő legendák, mondák, hiedelmek.
11 Marczali: Nagy képes világtörténelem. VIII. 288.
12 Kazay Endre: „A kolera gyógyítása kaolinnal*'. Term. Tud. Közlöny 1914. — A szén mint 

gyógyszer u. a. 1915.
13 Phil. Laur. Geiger*. Pharm acopea universalis. Heidelbergae 1835.
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Százával lehetne még példákat felhozni, amelyek azt bizonyít
ják, hogy a modern gyógyászat azokon az eredményeken épült fel, 
amit a prim itív ember ösztöne, vallási elgondolások, a babona és a ku- 
ruzslás ásott ki abból a ködből, amelyből a tudás mai form ájában csak 
lassan-lassan bontakozott ki. Ez a megállapítás egy kis szerénységre 
ösztönözhet, különösen akkor, ha arra is gondolunk, hogy a tudomány 
szédületes haladását látva, nincs megnyugtató biztosíték arra, hogy 
egy későbbi kor nem fogja-e éppen úgy megmosolyogni a mi tudá
sunkat, mint ahogy azt mi tettük elődeink egyes gyógyszereivel, 
amiket zagyvaságoknak tartottunk mindaddig, míg egyszerre csak 
a modern orvostudomány is elkezdé őket használni. Mert bizony bár
mily büszke is a ma embere arra, hogy ő az igazi „homo sapiens", a 
valóság az, hogy a régiek kuruzslása és a modern gyógyítótudomány 
között sokszor oly finomak az átmenetek, hogy a határok csak erősza
kosan állapíthatók meg.

Természetes, hogy abban a nagy összevisszaságban, ahol az elemi 
tudás és a teljes tudatlanság, az előre való törekvés és a közönséges csa
lási szándék, a felvilágosodott elme és az elmaradottságában babonák
hoz forduló egyaránt meg volt található, vannak a gyógyszerek között 
tömegével olyanok is, amelyek vagy undort keltők, vagy jóhiszemű bu
taságok, vagy egyszerűen nem mások, mint népbolondítók kitalálásai.

A babonás hit az, amit a gyógyászattal kapcsolatban minden 
népnél ma is megtalálunk. Egyesek szerint ez még mindig a  papok, sőt 
most már a keresztény papok régi hatására vezethető vissza. Ez téve
dés, annál is inkább, mert a babona szöges ellentétben áll a keresztény 
vallással s a papok sohasem a babonát, hanem a vallási érzést és a hitet 
erősítették. De ezenfelül konstatálni kell, hogy Európában — kivéve 
az oláh pópákat — a papság gyógyítással már régóta és egyáltalában 
nem foglalkozik.

Amint a gyógyszerészet mindinkább különvált az orvostudo
mánytól s már az orvosok is el lettek tiltva a gyógyszerárulástól, úgy 
próbálták maguk az egyházi hatóságok a papokat is távoltartani attól, 
hogy bármilyen gyógyszert is adjanak a betegeknek. Az 1131-iki 
rheimsi, az 1139-iki laterani, az 1162-iki montpellieri és az 1163-iki 
toursi zsinatok ismételten megtiltják ezt nekik, bár akkor még nem sok 
eredménnyel. Kaisersbergi Geiler strassburgi hitszónok még a XVI. szá
zad elején is így kell hogy szónokoljon: „Du fragst was schadens kumpt 
davon, wan ein priester sich artzney annymt. Ich sprich, das vil scha- 
den davon kumpt . . . Er muoss gelernt sein und trüw. Ság mir eins: 
wo hat es dér ’priester gelernt, kein priester hat kein Zügniss von kei- 
ner hohen schuol, das er in dér Kunst gestudiert hab, wer wolt es in 
gélért habén . . . Er soll ein artzet dér selen sein und nit des Leibs . . /*

A kutató elme nem is keres mesterséges határokat, mert látja, 
hogy itt egyszerűen arról van szó, hogy az orvosi és gyógyszerészi tu 
domány, amely nem ismerte a belső bajok keletkezését, hanem azok
nak csak sokféle külső jelenségeit látta, évezredeken át csak tapoga
tózva haladt előre és a misztikus eredetűnek látszó betegségek a tudo
mány realitása mellett nagyon jól megtűrték magukhoz közel a misz
tikumot is. Ez azután annyiféleképpen jelentkezett, ahányféle volt a 
korok jellege, a vallási rítus s a népek kultúrája. Ezenfelül a fejlődés

14 Peters: Dér Arzt. 13. 1.
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hosszú, évezredekbe visszanyúló ú tján  a gyógyítás tudományát is ér
ték katasztrófák, amelyekben elveszett sok-sok eredmény, mint ahogy 
Pompéit is eltemette a föld. Ha csak arra gondolunk, hogy az arabok 
VIII. századbeli nagy gyógyszerészi tudása a sötét középkorban csak
nem teljesen elveszett s hogy csak a XVI. században kezdődött újra, de 
szinte teljesen a VIII. század eredményei alapján e tudomány fejlődése 
s hogy a belgyógyászat, a dolgok természete szerint, részben még ma is 
csak tapogatózás, úgy rögtön érthető lesz sok érthetetlennek látszó dolog 
s megmagyarázhatóvá válik az is, hogy a gyógyítás terén miért találjuk 
meg egymás mellett sokszor még ma is a hivatottak nagy tudását és a 
kontárok megdöbbentő tudatlanságát.

Hiba lenne azt hinni, hogy a legalacsonyabb rendű kuruzslás 
megteremtésében csak a mindenkori primitív embernek volt szerepe. 
O tt sistergett az a komolyabb és tudományos eredményeket keresők 
lombikjaiban is s az orvosok tekintélyes tábora is nem egyszer lépett
— csak pár évtizeddel ezelőtt is — a badarságok útjára.

Nem akarunk kitérni bővebben az alchimistákra, akiknek „tudo
mánya" hosszú századokon át kísértett. A bölcsek kövét (Lapis philo- 
sophorum) kereste hosszú időn át és lázasan az egész világ, abban a hit
ben, hogy az nemcsak minden betegséget meggyógyít, hanem hogy az 
életet is tetszés szerint meghosszabbítja.

Szerintük ez szilárd anyag, vörös, mint a rubin, áttetsző, mint a 
kristály, hajlítható, mint a viasz s mégis széttörhető, mint az üveg s 
poralakban olyan, mint a sáfrány. H ívták még nagy elixirnek, nagy 
magisteriumnak, vörös tincturának, harmadfokú medicinának is és ké
szíthette maga az alchemista, amihez azonban predesztináció kellett, de 
előállításának m ódját el lehetett sajátítani a beavatottól (adeptus) is.

Szinte hihetetlen, mennyi csalás történt az alchemisták részéről, 
akik azt is hirdették, hogy a bölcsek köve minden nemtelen fémet nemes 
fémmé változtat át. Még 1860-ban is megtörtént, hogy London népét 
több mint 10.000 font sterlinggel csapta be ezzel a mesével egy 
szélhámos. Magyar emberé, Pápaffy Miklósé ez a kétes értékű dicsőség.

Dacára ennek, nem lehet azt mondani, hogy az alchemia nem 
vitte előre a tudományt. A kémiát mindenesetre. S ha semmi más ered
ménye nem lett volna, mint az, hogy Böttger alchemiai kutatásai során 
állította elő a porcellánt, már ez egymagában is elég arra, hogy sok-sok 
tévelygést megbocsássunk.

Sokkal közelebbi korba esik a homoeopaták garázdálkodása, 
hisz már az 1861. évet írták akkor, amikor megjelent az a könyv, amely
nek címe: „Medicamenta homoeopathica et isopathica oinnia, ad id 
tempus a medicis aut examinata aut usu recepta. Auctore Dr. H. Ha- 
gero. Lesnae. Sumptibus et typis Ernesti Guentheri". Ebben fel vannak 
véve például a következő „azonos és némely hasonszenvi gyógyszerek":

Albinum, Graecum Album. A szorulásban szenvedő ebek fehér 
száraz bélsára.

Alveolinum — odvas fogak gennye, az emberek fogodvából véve.
Ascaradium. Bélkukac, vastagbélgiliszta az emberi friss bélsár

ban.
Balanorrhinum. M akk-kankónyálka (Eicheltrippenschleim).
Ottorhinum hominum. Az emberek fülfolyadéka. Megkülönböz

tetik a süket és nem süket emberek, kanyarókórosak és vörhenybetegek



gennyes fülfolyását. A szerző még külön megjegyzi, hogy nagyfontos
ságú a gyakorlatban.

Nem folytatjuk ezt az undorító sorozatot. Csak azt jegyezzük 
még meg, hogy azon rendszert, mely ezen anyagokat a gyógyszerek 
közé sorozta, 1828-ban állították fel s isopathiának nevezték, az egyen
lők — egyenlők által gyógyulnak elv alapján.

A nomoeopatha orvos a gyógyszereket hígított állapotban adja 
a betegeknek. Az, aki a hatodik hígításon alul gyógyít, az materialista 
s mint ilyen, égbekiáltó módon vétkezik az „anyag-szellemtől4' homoeo-

Eatha vallás ellen. Az igazi hasonszenvi orvosok a 20—30-ik hígítást 
asználják a legjobban.

Nézzük meg egy kissé e higítási fokokat, Schminkó tanár számí
tása szerint. Nem akarunk égbekiáltó bűnt elkövetni s ezért rögtön a 
11. hígításon kezdjük, ahol, ha semmit sem akarunk veszíteni az eredeti 
anya-léloldatából, 833 köbm. mértföld vízre, tehát a Fekete-tenger víz
tartalm ára lenne szükség, a 25. hígításra pedig százezerszer több víz kel
lene, mint amennyit a teremtésnek minden világtestei tartalmaznának, 
ha azok üresek volnának. S ha tudomásul vesszük, hogy Jahr hason- 
szenvész szerint a nyolcezerszeres hígítás éppen olyan jól hat, mint a 
harmincadik, akkor magunktól is rájövünk arra, amit Szolmer így feje
zett ki: „A hasonszenvészet zavart vegyülete a régi empirikái gyógyá
szat elhasznált rongyainak, körülvéve titokszerűségekkel és az anyag
nak állítólagos szellemesítésével; a józan ésszel ellenkező álmodozás
r  f  r  i r  aes amitas.

Igen, erre mindenki rögtön rájön s csodálatosképpen éppen 
orvosok voltak azok, akik az ú j tannak apostolai lettek. Ez a megálla
pítás távolról sem akarja  az orvosi rend általános értékét leszállítani 
csak magyarázatul szolgál arra, hogy a kuruzslásnak legkárosabb faja 
még ott is megterem, ahol éppen a tudományos képzettség miatt semmi 
talajának sem szabadna lenni.

De ha ezt látjuk, akkor miért csodálkozunk azon, hogy még a 
magasabb kultúrájú népeknél is megtaláljuk a népies gyógyításban a 
kuruzslást s a babonás motívumokat; miért csodálkozunk azon, hogy 
a hiedelem szerint különböző gyógyszereket bizonyos babonás szabá
lyok szerint kell elkészíteni; ha úgy hiszik, hogy ki kell menni vele a 
keresztútra, vagy holdtöltekor nem szabad a szembejövőkre ránézni, a 
készítés és bevevés közben pedig bűvös szavakat kell mondani. És ne 
mosolyogjunk Tseh Mártonon, aki két évszázaddal azelőtt írta meg: 
„Lovak orvosságos megpróbált ú j könyvetskéje"15 című munkáját, 
amely például lónak megmerevedése ellen a következő orvosságot 
ajánlja: „Végy négy itce bort, vörös mályvát gyökerestül, pap saltya 
füvét, perje füvet, farkas almát, apró bojtorjánt, fekete ürmöt, föl
füvet, termentillát, fekete nadálygyökeret egy-egy marokkal.

Ez megnevezett füveket jól meg kell borban főzni s legjobb fö- 
vésében végy 3 eleven ötödnapi kutyakölyköket s tedd fazékban, főzd 
vagy 3 óráig a kölyköket véle, hogy ír legyen belőle, azután vedd ki 
ezeket a fazékból s tedd egy mosárban, törd jól meg, hogy kenetté vál

15 Teljes címe: „Lovak orvosságos megpróbált új könyvetskéje. Melyben sokféle gyakorlott 
dolgok s orvosságok vadnak, kik török, magyar, belgium s egynehány németországi főfejedelmek s 
nagyságos u rak  udvaraiban az Lovaknak mindenféle betegségekről való orvosságok megpróbáltatván, 
öszveszedegettelett, le iratta to tt a brandenburgi Herceg s fejedelem főlovászmestere Tseh Márton állal, 
mely németből m agyarra fordíttatott. Lőtse 1650.“
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jék, de ha jól megfőtt, végy egy dörgölő medencét s törd jól meg ab
ban, azután egy szitán szűrd által.”

Tseh Márton lovászmester volt s élt 1650-ben. A homoeopatha dr.
H. Hagero, akinek könyvéből előbb citáltunk, orvos volt s élt 1861-ben. 
Bizony-bizony, gyógyászati tudomány csak az elsőben csillan fel s ne
héz lenne ketttőjük közül nem az orvosnak nyújtani a tudatlanság pál
máját.

A gyógyszerészet komoly természettudományi alapra való lépé
séről tulajdonképpen csak a Kr. előtti utolsó századok óta lehet be
szélni. A fejlődésnek eddigi egyre változó, különböző elképzeléseken, 
feltevéseken és tévedéseken kialakult ú tjá t ekkor kezdi felváltani az a 
céltudatosság, amely most már tapasztalati tényeken nyugszik, amely 
keresi a jelenségek törvényszerűségeit, kutatja  a növényi és ásványi 
testek hatóanyagait és azok gyógyszertani hatását is. A fejlődés termé
szetesen mindig újabb és újabb állomásokhoz ér s akkor járunk leg
közelebb az igazsághoz ha — figyelembe véve az eddigi történetkutatók 
megállapításait is — a következő korszakokra osztjuk a gyógyászat fej
lődéstörténetét :

Első korszak a legrégibb időktől Asklepiadesen és Hippokratesen 
keresztül a „Matéria Medica“ megjelenéséig, vagyis az ezzel csaknem 
összeeső keresztény időszámítás kezdetéig.

Második korszak a „Matéria Medica" megjelenésétől a gyógy
szerészet önálló kialakulásáig, ami a Bagdadban 754-ben felállított első 
nyilvános gyógyszertárral vált valóra. E korszak jelentősége óriási, 
mert ez időre esik Dioscoridesnek, Pliniusnak és Galenusnak örökéletű 
munkássága, s tart egészen a Kr. utáni 765-ik évig.

Harmadik korszak az arabok által felállított nyilvános gyógy
szertár megnyitásától az itáliai első gyógyszertár megalapításáig, tehát 
a nyolcadik század közepétől a tizenkettedik század elejéig terjed.

Negyedik korszak az itáliai első nyilvános gyógyszertárral kez
dődik és a határa ott van, ahol Paracelsus jelenik meg. Ez a kor tehát, 
a tizenegyedik század végétől a tizenhatodik század elejéig tart.

Ötödik korszak Paracelsus felléptétől, az ő kémiai preparátu
mainak a gyógyszerek közé való bevezetésétől, s egyúttal a gyógyá
szat és a botanika megreformálásától a fizikai tudományok reformkor- 
szakáig, tehát a tizenhatodik század elejétől a tizenhetedik század ele
jéig terjed.

A hatodik korszakot a mechanikai törvények felfedezése s azok
nak a tudományos társulatoknak alakulása és működése jellemzi, ame
lyek világosan m utatták a különböző természettudományoknak egy
másra való hatását.

Hetedik korszak a G. E. Stahl által felállított phlogiston elmélet
től annak Lavoisier által történt megdöntéséig, tehát a tizennyolcadik 
század elejétől az 1789-ik évig tart.

Nyolcadik korszak Lavoisier phlogiston-ellenes elméletétől egé
szen a mai napig azzal a megjegyzéssel, hogy Liebig fellépte, a szerves 
kémia igazi kialakulása és az organotherapiai gyógyszerek megszületése 
(a XIX. század hetvenes éveiben) szinte újabb fontos állomását, sőt le
het, hogy korszakát jelentik a gyógyszerészet és gyógyászat törté
netének.

Az első korszak utolsó két-három évszázadára esnek azok az ese
mények, melyek végül az orvostudomány és a gyógyszerészet szétvá-



iásának jeleit m utatják. Azok az orvosok, akik azelőtt csak belső 
gyógyszerekkel gyógyítottak s akiket pharmaceutonoknak hívtak, ez- 
időtől kezdve elsősorban gyógyszerek keverésével foglalkoztak, ellen
tétben a diaetetikusokkal és chirurgusokkal, akik közül az elsők az 
életmód és a betegségek alapos vizsgálata után csak belső bajok gyógy
kezelésével, míg az utóbbiak csak külső betegségek gyógyításával fog
lalkoztak. Az első, az orvosi rendtől különvált gyógyszerészek tehát 
úgylátszik a fenti pharmaceutonok voltak, ámbátor találunk a Kr. 
előtti harmadik században már úgynevezett gyökérásókat (Rhizoto- 
men) is, akik valószínűleg éppen úgy csakis gyógyszerek készítésével 
foglalkozó gyógyszerészek, mint még előbb Aristoteles idejében a Phar- 
macopolák. Általában Aristotelesnek igen nagy érdemei vannak a ter
mészettudományok fejlesztése körül s amint Plinius írja, többezer em
ber volt állandóan elfoglalva azzal, hogy Aristoteles számára állatokat, 
növényeket és más természeti ritkaságokat gyűjtsön.

Ez időnek legnagyobb alakja kétségen kívül Hippokrates, aki 
Kr. e. 460 körül született Kos szigetén (a mai Stanco) és 377 körül halt 
meg. Ő egyike az utolsó Asclepiadusoknak, akinek megjelenésével a 
görög gyógyászati tudomány nagy átalakuláson ment keresztül. Életé
nek legfontosabb műve a therapiáról s annak sarkalatos pontjáról, a 
diaetetikus eljárásról szól s ebben erősen tám adja a régi orvosokat, 
akik ezt eddig teljesen figyelmen kívül hagyták. Rámutat arra, hogy 
a gyógyításnak nem feltevéseken, hanem tapasztalatokon kell alapulnia 
s a gyógyító eljárás alapjául a diagnosztikát jelölte meg.17

Biztos ugyan, hogy egyesek már Hippokrates előtt is foglalkoz
tak a diaetetikus kezelés gondolatával, azonban ő az, aki az egész 
teóriát rendszerbe szedte, a [gyakorlatban nagy körültekintéssel al
kalmazta s az egész elgondolásnak olyan átfogó keretet adott, amelyre 
a gyógyászat későbbi fejlődéstörténetében sincs példa.

A  diaetetikus gyógykezelése során szigorú étrendet szab meg 
s itt teszi vizsgálat tárgyává e szempontból a bort, a hydromelt, oxy- 
melt és a vizet. Főgyógyszerei a hashajtók, hánytatok. Hashajtó
nak sok tejet, főleg felforralt szamártejet és kipréselt kelkáposztalevet 
ajánl; hánytatónak lencsefőzetet mézzel és ecettel, meleg vizet, a nyel- 
deklő csiklandozását stb.

Az erősebb hatású szerek közül, bár ezek használatától sem 
riadt vissza, könyveiben sokkal kevesebbet találunk, mint amennyi a 
knidoszi iskola gyakorlatában fellelhető volt. Sehol sincs felvéve pél
dául az aloe, sőt az ópium sem, amit pedig ő előtte már szintén hasz
náltak. Általában, a mandragorát kivéve, narkotikumot nem találunk 
nála. Használt ellenben borogatásokat, szemvizeket, különböző gyü
mölcsnedveket, pessariumot, de tapaszokat nem. Gyógyszerei főleg 
folyékonyak voltak. A porok és pilulák használata csak jóval később 
jö tt divatba. Szerei között sok az indiai eredetű. Délkelet-Ázsia gyógy
szerkincseivel a görögök csak Nagy Sándor háborúival kapcsolatban 
ismerkedtek meg.18

Hippokratesnek ötvenkét írott m unkája maradt reánk s ezek 
közül valódiaknak tartják  azokat, melyeket a levegőről, vízről, lázas 
betegségekről, járványokról, stb. szólnak.

17 Hornyánszky Gyula: Az athéni felvilágosodás tudománya, 1910.
18 F. Dierbach: Die Arzneimittellehre des Hippokrates. Heidlberg 1824. — H. Háser‘s Lehrb. d. 
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A fentebb említett második korszak örökéletű férfiainak sorát 
Pedanius vagy Pedacius Dioscorides nyitja meg, aki a Kr. u. első szá
zadban, valószínűleg Nero császár alatt (33) élt, korának legnagyobb 
botanikusa és farmakologusa volt s az ő nevéhez fűződik az első rend
szerbe foglalt gyógyszertan megírása, amelyről Galenus is elismerte, 
hogy az tökéletes a maga nemében.

Dioscorides azt tartotta feladatának, hogy az ő korában hasz- 
nálatos gyógyanyagokat, főleg növényeket összeszedje s azokat saját 
vizsgálatai alapján hatástannal együtt leírja. Ilymódon több mint hat
száz növény leírása található munkájában, amely egészen a XVI. szá
zad közepéig kútforrása és szinte egyetlen vezetője volt az orvosok
nak s általános volt a hit, hogy e munkában minden gyógynövény fel 
van véve. A keleti népek orvosai vezérfonalul még ma is főleg az ő mun
káját használják.

Főművei: a) a gyógyszerekről írott 5 kötetes munkája, mely
nek az V. századból való híres kéziratát a bécsi udvari könyvtár 
őrzi; b) egy könyv a mérgező szerekről és c) két könyv az egyszerű 
és összetett gyógyszerekről. A „De medica matéria libri quinque“ című 
könyvének sok kiadása között leghíresebb az, amely a következő címen 
ismeretes: Pedacii Dioscoridis Anazarbei opera quae extant omnia. 
Ex nova interpretatione lani-Antonii Saraceni Lugdunaei Medici 
1598.19

Érdekes, hogy nála találjuk meg első nyomait azoknak a fém- 
kémikáliáknak, amiket most már gyógyszerként bőrbajoknál külsőleg 
használtak. Ismerte az ólomfehéret, zinoxydot, rézszulfátot, a réz- 
oxydot, amit égetett réznek nevezett; pontosan leírta a mészégetést, 
a mészvizet, a szénsavas káliumot és nátriumot és a kénarsént. A kén
nek tiszta, tehát nem égetett és égetett fa jtá já t különböztette meg. Cino- 
berből higanyt állított elő és tanulmányozta különböző fák hamulúg
ját. A szappant még nem, vagy nagyon kevéssé ismerte, de leírja az 
ólomtapaszt, a terpentinolaj előállítását és a méz tárgyalásánál meg
emlékezik a cukorról: „egyes mézeket cukornak hívnak; ez egy fa j
tá ja  a csurgatott méznek Indiában és a boldog Arábiában s ott talál
ható, ahol a méz a csöveken lecsurog. Alakja a sóhoz hasonló és a 
fogak között elmorzsolható".20

Munkáiban megemlíti az indigót is és a gyógyszerek készíté
sénél rávilágít sok gyógyszer hamisítására.

Kortársa neki Cajus Plinius Secundus (Kr. u. 23—79), a leg
nagyobb szellemóriások egyike, akinek óriási munkáján, a Naturalis 
Históriáé Libri XXXVII-en kívül még más 200 írása ismeretes. A gyógy
szerészet története szempontjából jelentősége igen nagy. A gyógyszeré
szet eredetéről azt mondja: „Medicinám Aegypti apud. ipsos volunt re- 
pertam, alii per Arabum Babylonis et Apollinis filium, herbárium et 
medicamentariam a Chirone, Saturni et Phylirae filio.“21

Nagy tanulmánya van neki a fémekről, köztük a higanyról, cin- 
noberről, az ólomfehérről, majd a timsóról és a kénről. Pontosan le
írja a sókat, a gummikat, balzsamokat s megemlíti a mastixot, styraxot 
és laudanumot. Az olajok tárgyalásánál kitér a ricinus, mandula és 
babérolajra.

19 G. W. Bischoff, Lehrb. d. Botanik 2. B. 2. Th. S. 420—421.
20 Dr. Hermáim Kopp. Geschichte dér Chemie. Braunschweig 1843—47.
21 Caj. Plimi Secundi natural. hist. lib. VII. Cap. XVI. Sect. 57. Quae quis in vita invenerint.



Tizenharmadik könyvének I., II. és III. része tárgyalja a kenő
csöket, a 14-ik könyv pedig a borokat: „de natura vini“ s itt megem
líti az édes borokat is és színük szerint is meghatározza őket: „albus, 
flavus, sanguineus et niger“. Ismeri a bor megecetesedését is.

Hatal ímas tudása van a különböző forrásvizekről s ismeri a meleg 
forrást, az alkalikus hatású vizeket s ír a keserű- és savanyúvizekről 
s a halált hozó forrásokról is. Olyan óriási tudást és széles látókört 
á ru l tehát el, amely őt a világ legnagyobb elméi közé sorozza, külö
nösen ha tekintetbe vesszük, hogy csaknem 1900 évvel ezelőtt láttak  e 
munkái napvilágot.

Rendkívül érdekes, hogy a modern pharmacognosták a külön
böző anyagok ízeire a következő meghatározásokat alkalmazzák: ízet
len, nyálkás, olajos, édes, szeszes, sós, savanyú, erős, összehúzó, keserű 
és kellemetlen. Pliniusnak csaknem szószerint ez a megállapítása. Azt 
mondja: „Succorum differentiae XIII. Interim quae sunt communis et 
pomis Omnibusque succis saporum genera XIII. reperiuntur: dulcis, 
suavis, pinguis, amarus, austerus, acer, acutus, acerbus, acidus, salsus. 
Praeter haec, tria sunt genera mirabili maximi natura", stb.

E második korszak nagy trium virátusának harmadik tagja a 
pergamusi Claudius Galenus (131—201 Kr. u.), először gladiátor, majd 
Commodus császár orvosa, akit a mai modern gyógyszerkönyv megala
pítójának lehet tartani. Nagyságát mi sem jellemzi jobban, minthogy 
a gyógyszerek egy nagy részét ma is galenusi gyógyszereknek nevez
zük s hogy a gyógyszereknek szeszes és vizes kivonatai ma is teljesen 
az ő elgondolása alapján készülnek.

A  pharmacológiát a pergamusi iskolában Emmius Mecciustól ta 
nulta. Több száz m unkát írt a tudomány minden ágából s bár ezek kö
zül sok elveszett, 83 olyan m unkáját ösmerjük, amelyek egészen biz
tosan tőle származnak, 19-et olyat, amelynél kétes az ő szerzősége, míg 
45 neve alatt megjelent munkájáról megvan állapítva, hogy az hami
sítvány. Hogy a gyógyszerészet fejlődése terén miért áll Galenus más 
által szinte soha el nem érhető magaslaton, azt rögtön megértjük, ha 
sorra vesszük a következő könyveit:

De simplicium medicamentorum temperaturis et facultativus 
libri XI. Ez az ő gyógyszerészeti főműve, melyből az első öt könyv 
teoretikus, a hatodik történelmi, a többi pedig a gyógyszereket tarta l
mazza alfabetikus sorrendben.

De compositione medicamentorum secundum locos libri X. Ez az 
összetett gyógyszerekről szóló főműve, amit az arabok „Miramir s. Liber 
decem tractuum “ néven ösmertek.

De compositione medicamentorum secundum genera Libri VII., 
mely könyve a külsőleges gyógyszereket tárgyalja, míg egy későbbi az 
ellenmérgeket magyarázza. Rendkívül érdekes az a könyve, amely a 
galenusi szisztéma rövid összefoglalása. Ez a m unkája mind között a 
legolvasottabb és legtöbbet vitatott.

Több mint harminc olyan munkát írt tehát Galenus, amely ki
mondottan csak gyógyszerekkel foglalkozik, melyeknek száma oly 
nagy volt, hogy hat kötet kellett azok alfabetikus tárgyalására. Meg
enni tésreméltó, hogy ő még rendszerbe is foglalta a gyógyszereket s kü
lön tárgyalja az egyszerűeket s külön az összetetteket.

Vele tulajdonképpen befejeződik az a korszak, amely a gyógy
szerészet fejlődésének immár szédületes perspektíváit mutatta, ösmer-



jük  ugyan még Oribasiust (326—403 Kr. u.) és a mezopotámiai Aetius 
Amida-t (500 Kr. u.), de ezek jelentőségben messze maradnak Galenus 
mögött. Ez utóbbi után m aradt ugyan egy többkötetes, gyógyszereket 
tárgyaló munka, amibe ő mindent leír, amit az egyiptomi gyógyszer- 
könyvben (?) megtalált. Megemlékezik szappanokról, tapaszokról, az 
antimónról, stb.22, de nem alkotóelme s így nem vitte előre egy lépéssel 
sem a fejlődést. Egyszerűen utolsó láncszeme egy nagy korszaknak, 
amely után jön a teljesen önállóvá lett gyógyszerészet. Jönnek az ara
bok, a salernoi iskolával, az első igazi gyógyszerkönyvvel s ami ben
nünket most legjobban érdekel, a bagdadi első nyilvános gyógyszertár 
felállításával.

Ez a gyógyszerészet fejlődésének harmadik korszaka. Az ara
bokhoz a görögöktől Perzsián és Egyiptomon át jutott el a gyógyászat 
tudománya, amit ők csodálatos intelligenciával és rátermettséggel fej
lesztettek tovább. Szerencse volt, hogy a legmagasabb körök jártak elő 
a jó példával, ők ösztökélték a tudósokat a kutatások folytatására és 
hoztak meg ezek érdekében minden erkölcsi és anyagi áldozatot. így 
például egyenesen a Kalifa parancsára fordították le arab nyelvre 
Hippokrates, Galenus és Dioscorides munkáit.

Általában véve szinte rendkívüli módon gyarapították a gyógy
szerkincset és rendszerbe foglalták a görög és római írók adatait, önálló 
kutatásaikkal elérik azt, hogy igazán tudományos jelleget ő általuk ölt 
a gyógyszerészet. De nem álltak meg itt. Kórházakat állítottak fel s ő 
alattuk nyílt meg Bagdadban, a V lII-ik században az első nyilvános 
gyógyszertár is, ahol nemcsak gyógyszereket árultak, hanem ahol a ta
nuló ifjúság kiváló mesterek vezetése alatt alapos kiképzést nyert a 
pharmaciában. Hogy az araboknak a gyógyszerészet fejlődésére való 
hatása milyen nagy volt, bizonyítja az is, hogy ma is sok gyógyszert 
találunk, melynek neve arab eredetű. Ilyen például az alcohol (alcoal), 
syrup (schirab), kámfor (kafour), stb.

Nagy tudósaik közül megemlékeztünk már Geberről, akit a ké
mia tulajdonképpeni megalapítójának tartanak. Születésének pontos 
adatait nem ösmerjük, annyi bizonyos csak, hogy a VIII. század máso
dik felében élt. Tekintélye oly nagy volt, munkásságát annyira értékel
ték, hogy a későbbi kor Philosophus perspicacissimus-nak, Roger Baco 
magister magistrorumnak, míg saját honfitársai az arabok királyának 
nevezték, ami később sok félreértésre is adott okot.23

Eredetinek tartott munkái a következők: a) Summa perfectionis 
magisterii; b) De investigatione perfectionis metallorum; c) De inven- 
tione veritatis, amely főleg az alchemiával foglalkozik; d) De fornaci- 
bus construendis. Ezenkívül vannak sokan, akik a Testamentum (Ge~ 
béri regis Indiáé) című könyvet is valódinak tartják .24

Az arabok már az első században is hitték, hogy a nemtelen fé
meket nemesekké lehet változtatni. Geber volt az, aki ezt a teóriát ki
szélesítette s alátámasztotta azt az egész középkorban fennmaradt tévhi
tet, hogy az az anyag, a „medicina", amely erre képes, a testet s így 
minden betegséget is meggyógyít.

Szerinte minden fém alapanyaga a higany és a kén. Nemcsak 
rendkívül érdekes, hanem a középkor sötét tudatlanságával összeha

22 Torbern Bergmann; De primordiis chemiae.
23 A. Phillippe: Geschichte dér Apotheker.
24 H. Kopp: Geschichte d. Chemie 1. k. 51—52. old.
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sonlítva, szinte bámulatraméltó, hogy ennek megállapításával kapcso
latban milyen műveleteket ír le. Azt mondja: „Et quia omnia corpora 
metallica ex argento vivő composita sunt et sulphure, puris vei impu- 
ris, per accidens et non in prima sua natura, etiam per praeparationem 
convenientem tolli possibile . . . Experientia enim nobis dedit modos 
agendi, scilicet calcinacionem, sublimationem, descensionem, solu- 
tionem, destillationem, congulationem, fixationem et cerationem.25

Leírja ezenfelül a választóvíz készítését, a pokolkövet, a vörös 
higanypraecipitatumot, a timsót, a mesterséges cinobert, kéntejet, stb., 
s pontosan leírja a nemesfémek megtisztításának módját is.

Ennek a korszaknak szülötte Avicenna is. Arab neve: „Abu Ali 
el-Hosein Ben Abdallah Ben el-Hosein Ben Ali el-Scheich el Reis Ibn 
Sina“ s 908—1037 közötti időben élt. Wüstenfeld 105 m unkáját sorolja 
fel s ezek közül leghíresebb az „El-Kanun fii tebb, Canon medicinae“ 
című, melynek nagy gyógyszerkincsét az magyarázza meg, hogy á t
vette Galenusnak és Dioscoridesnek legtöbb orvosságát, amihez azután 
még igen sok arábiai és indiai gyógyszert fűzött. A fémanyagokat csak 
külsőleg használta, mert félt mérgező hatásuktól. Gyógyszereinek leg
fontosabb részét az aromatikus anyagok képezték. Alkalmazta a fa
héjat, moschust, castoreumot; hashajtónak az aloet, scammoniumot, 
míg a rebarbarát csak mint stomachikumot ismerte. A sók közül a 
konyhasót és natr. carbonicumot ajánlja, bőrbajok ellen pedig a cicutát 
és az aconitumot.

Bár hasonló m unkákat már a korábbi időkben is találunk, mégis 
az első igazi gyógyszerkönyv megjelenése is az arabok nevéhez fűző
dik. Ezt a IX. század közepefelé Krabadin név alatt Sabur Ebusahel 
írta, s ennek használata hivatalosan is kötelezővé tétetett. Ezt a gyógy
szerkönyvet a XII. században Amin Eddula ibn Ettalmid gyógyszer- 
könyve váltotta fel.26 Mind e könyvek oly tekintélynek örvendtek, 
hogy azokat még a XVI. század gyógyszerészei is felhasználták.

Az arabok rendkívül fejlett kultúráját m utatja az is, hogy meg
alapítják a XII. században a salernoi orvosi iskolát, ahol a gyógyszeré
szek kiképzése is történt. Ennek valósággal egyetemjellege volt és 
hosszú ideig, még II. Frigyes a latt is (1220) gyógyszertárat csak azok 
nyithattak, akik megszerezték ez iskola bizonyítványát, s ezzel igazol
ták, hogy a gyógyszerészi tudomány terén megfelelő ismeretekre tet
tek szert.

A többi, egyetemjellegű iskola csak jóval később létesült. így a 
II. Frigyes által alapított nápolyi 1224-ben, ugyanekkor a messinai, 
azután 1289-ben a montpellieri s még később a párisi és a prágai egye
temek, míg hazánkban a gyógyszerészetet a nagyszombati egyetemen 
csak akkor tanították, amikor a Pázmány Péter bíboros27 hercegprímás 
által 1635-ben alapított egyetemet Mária Terézia 1769 július 17-én 
kelt kéziratával királyi egyetemmé emelte s az orvosi fakultás felállí
tását is elrendelte. A salernoi s a  többi egyetemek is a  görög, római s 
később az arab orvosok műveiből merítették gyógyszertani tudásukat

25 Geberi: Arabia, Philosophi solertissimi; rerumque naturaliam  praecipue metallicarum peri- 
tissimi de investigatione perfectionis metallorum (Norimbergae apud Joh. Petrejum. anno 1541). Lib. e. 
Gap. III. pag. 4—5.

20 Studény János: Fejezetek a középeurópai gyógyszerészet történetéből.
27 Tulajdonképpen 1619-ben alapította Pázmány a Nemes ifjak nevelőintézetét, amelyet azután 

144.000 forintos alappal egyetemmé emelt. 1 Mária Terézia a nagyszombati egyetemet 1777-ben áttette 
Budára, a nyomdával együtt. A régi egyetem 1914-ig katonai rokkantház volt.



s nagy súlyt helyeztek a méregtan tanítására is. Ebből az időből való 
Arnoldo de Villanova (1235—1312) „De venenis“ című híres könyve is.

Bizonyos, hogy a salernoi iskola egészségügyi szabályai olyan 
fejlett gyógyászati és gyógyszerészeti ösmeretről tesznek tanúságot, 
amely a mai kor embereiből is a legnagyobb csodálatot kell, hogy ki
váltsa. Semmiképpen sem túlzás, ha megállapítjuk, hogy tudásuk el
éri, sőt sok helyen túl is szárnyalja a XVII—XVIII. (század gyógysze
részi ösmereteit. A ma is gyógyszernek használt csaknem minden nö
vénynek pontosan ösmerték a hatását, és nem csak sikeresen küzdöt
tek a lázas betegségek ellen, hanem a tapasztalati tudás által diktált 
dózisokban használtak izzasztókat, diuretikumot, stomachikumokat, 
borogatásokat, szemvizeket, stb.

Éppen ezért fontosnak tartjuk, hogy ösmertessük egy kissé a 
„Régimén Sanitatis Salernitanum" című, laikusok számára versben írt 
kiadványt, ami a salernoi iskola egészségügyi gyűjteménye, melynek 
81 kézirata ösmeretes s a könyvnyomtatás kezdete óta circa 240 ki
adást ért meg.28 Nemcsak minden európai nyelvre, hanem arabra, per
zsára, sőt héberre is lefordították. A magyar fordítás a XVIII. század 
második feléből való s szerzője ösmeretlen.29

E több mint 400 verssorból álló szabályzatból csak egy kis töre
déket közlünk, bár érdekes lenne az egésznek ismertetése. Olyan részt 
fogunk belőle kiszakítani, amely szemléltetően tárja  elénk isme
reteik akkori fokát, s legjobban bizonyítja azt is, hogy mai tudásunk 
sok tekintetben közelebbi rokonságban van a salernoi iskolával, mint 
a XVII—XVIII. század sötétben tapogatódzó, tudatlan és igen sokszor 
undorító gyógyászati kísérleteivel.

Azt mondja a bevezető részben:

Hogy ha egésséged tartani jovallod,
Vagy tőled el-űzni önként nem akarod,
El-vesd te magadtól minden súllyos gondod,
Hidd el, hogy sokat árt szertelen haragod.
Mértékletesen ély boroddal, étkeddel,
így  lészen hasznosabb a m it bé-vészsz, hidd el.
Mihellyen ebédleszsz, járni, kelni kely-fel,
Ha szerét teheted, déli álmát hadgy-el.
A ’ oizelletedet nálad ne szorongasd,
A ’ meg-emésztettett soká ne tartóztasd;
Úgy igyekezzél, hogy ezeket meg-tarthasd,
Hogy sok esztendőkre napjaidat nyújthasd.

Az édes, és fejér Borok táplálóbbak,
Testedet tartani, hidgyed azok jobbak,
Tagjaid az illytől lésznek zomok, jobbak,
Erőd ezzel épül, ’s inaid gyorsabbak.
Ha piros Bort iszol felettébb ’s gyakorta,

88 Dr. Vámossy; Adatok a gyógyászat történetéhez.
20 Angliai országban levő Salernitana scholának jó egészségről való megtartásnak módgyáról 

íro tt könyve, mellyet a nemes és hires ángliai salernitana schola ir t  vólt régen, Deák nyelven, azután 
pedig m agyarra fordíttatolt és rythmusokba alkalm aztatott. Kolozsvárt 1770. Uj lenyomat u. o. 1776. — 
Természetesen tévedés az, hogy ángliai iskolának nevezi a fordító s ez biztosan onnan ered, hogy a 
legtöbb kiadás így kezdődik: Anglorum regi scripsist tota schola Salerni.



Has puffadással leszsz annak az ártalma,
Sőt ha tiszta volt — is torkodnak az hangja,
Rekedést ád néked, mert szód megzavarja.

Sállya ha Rutával italodban lészen,
Semmi ételedben ártalom nem lészen.
Zsállya, Bor és a’ Só tsinálnak jobb étket,
Borssal, Fokhagymával szeress Petrezselymet.
Jó étket szeretnek a' kiknek ez tetszett,
Ezek nem vesztik  — meg tsömörrel a’ testet.

A  Köménynek magva, hogy ha ki ezzel élt,
Alsó vég hurkától el tiltott dohos szélt.

A ’ régi Doktorok M ályvák felől írják:
Hogy gyomorba bément eledelt lágyittyák,
Gyükere vakartsa hasad meg-indittyák,
’S Asszonyon meg-állott hó-számot mozdittyák.
Mentha gelesztától hogy ha jó nem volna,
Gyomorból ártalmas férget ki nem tolyna,
’S abban émellyedés tőle nem oszolna,
Magáról mindennek hazugságot szólna.

E pár sor elég annak elbíráláséra, hogy milyen pontos megfigye
léseik vannak abban a tekintetben, hogy bizonyos növényi anyagok, 
élelmicikkek s maga az életrend milyen hatással van az egészség meg
óvására s a betegségek gyógyítására. A vers további részeiben le  van 
írva a sónak, tejnek, méznek, fokhagymának, reteknek, ecetnek, stb. 
szerepe is, ami bizonyítja, hogy a diaetetikus gyógymódot kultiválták 
mindenek felett. Ezért is történik még az egészségügyi szabályokban is 
hivatkozás Asclepius, Galenus és Pliniusra, mint akiknél a diaetetikus 
gyógymód szintén a legnagyobb szerepet játszotta.

Feltűnő lehet az, hogy ez a több századon át használt egészség
ügyi szabályzat verses formában van megírva. Nincs ebben semmi szo
katlan. A régi időkben igen sokszor találkozunk ezzel a formával. A 
monda szerint már Orpheus megénekelte a természetet s a vak Maeonier 
dalaiban is sok érdekes gyógyszerészi megfigyelést találunk. Ugyan
csak megénekelte ezt Nero alatt Andromachus s a veronai Aemilius 
Macer, Ovidius barátja is írt egy verset a növényekről.

A Caracalla császár alatt élt Serenus Samonicus verse, a „De me
dicina, praecepta saluberrima" megemlékezik a balzsamokról, az ecet
ről, s felemlíti a menthat, chelidoniumot, az alvást nyújtó papaverist, a 
fructus colchicit, egyes alapokat s ír a decoctumokról, extractumok- 
ról, stb.30 Kr. u. 409-ben Félix Capella „Septem artes liberales“ címen 
írt hasonló verset s talán nem lesz érdektelen, ha sokszáz írót mellőzve, 
Voltaire-re hivatkozunk, akinek egy ilyen verse nagy harcot idézett fel 
az orvosok és gyógyszerészek között.

A bagdadi első nyilvános jellegű gyógyszertár működése és a 
IX-ik században a Sabur Abusahel által írt gyógyszerkönyv között fel
tétlenül meg lehet találni az okozati összefüggést. E gyógyszertár,

30 Bulletin de Pharmacie.



amelynek már gyógyszerárszabványa is volt, szorosabb viszonyba hozta 
a tömeget a reális alapon álló gyógyszerészettel, ez pedig szükségessé 
tette a gyógyszerek irodalmi összegyűjtését, készítésük és hatásuk le
írását. Ezután már gyorsabb ütemben jelentek meg hasonló munkák. 
Ilyen Nicolaus Praepositus gyógyszerkönyve, melyet 1224-ben II. Fri
gyes császár tett kötelezővé s ugyanekkor elrendelte azt is, hogy min
den gyógyszert pontosan az itt szereplő előiratok szerint kell készíteni. 
E könyvben már ugyanazok a mértékegységek szerepeltek, mint amiket 
az orvosok a XIX. században is használtak, tehát a scrupulus, a 
drachma, uncia, stb.31

Sajnos, könyvünk terjedelme és célja nem engedi meg, hogy mél
tassuk mindazokat az idegen gyógyszerkönyveket, amiket az irodalom 
számon tart. így csak nagy vonásokban mutatunk rá ezekre, különös 
figyelemmel elterjedtségükre, hírükre s egyeseknek velünk való kap
csolatára.

A fejlődés ú tja  e téren az, hogy először egyesek a saját iniciati- 
vájukra írtak gyógyszerkönyveket, később a városok készíttettek ilye
neket, hogy ezzel főleg a gyógyszerek összetételének, erősségének s így 
hatásának egyformaságát biztosítsák s csak jóval ezután jelentek meg 
azok a pharmacopoeak, amelyek egy egész nemzetre kötelező erővel 
bírtak. Nevezetesek az Áugsburgban 1564-ben, az Olaszországban (Ber- 
gamoban) 1580-ban megjelent első gyógyszerkönyv s az ugyancsak első 
ilyen Londonban 1618 és Párisban 1637-ben. A porosz gyógyszerkönyv, 
a „Pharmacopoea borussica“ 1799-ben látott napvilágot.

A „Pharmacopoea Austriaca" 1794-ben jelent meg, de már ezelőtt 
is ösmerjük a „Dispensatorium Vienense“ sok kiadását.

Tekintettel arra, hogy az első osztrák gyógyszerkönyv nálunk is 
hivatalos volt, szükségesnek tartjuk  ennek nagy vonásokban való ös- 
mertetését. A könyv teljes címe: „Pharmacopoea Austriaco-Provincialis 
Emendata. Ad mandatum S. C. R. Apóst. Majestatis. Viennae. Apud 
Christianum Fridericum Wappler. 1794.“

A könyv előszavát heten írták  alá. Ezek voltak a gyógyszer- 
könyv szerkesztői, akik közül három gyógyszerész. Az aláírás szerint 
Wenceslaus de Czerny Pharmacopoeus aulicus, Josephus Basgetha 
Pharmacopoeus és Carolus Josephus Offermanns Pharmacopoeus. A 
gyógyszerészeknek tehát itt is egyenrangú szerepük volt az orvosokkal, 
ami ú jra  csak azt bizonyítja, hogy a gyógyszerészi rend sehol és soha
sem állott az orvosi rend mögött.

A gyógyszerkönyv maga három részre oszlik. Az első tartal
mazza az egyszerű gyógyszerek felsorolását pontos névvel, meghatáro
zással és annak feltüntetésével, hogy belőle milyen hivatalos gyógy
szereket készíttet a gyógyszerkönyv. Hogy némi képet adhassunk, 
itt közöljük a chamomillára vonatkozó adatokat az eredeti nyomtatott 
szöveggel és beosztással:

Chamomilla Yulga- /
ris. Officin. \ Flos. Aqua. Ole-

Matricaria Chamomilla. Bo- < um destillatum.
tanic. I Syrupus.

Gemeine Kamille. \
81 Studény János: Fejezetek a Iiözépeurópai gyógyszerészet történetéből.



A második rész tartalmazza az összetett gyógyszereket s azok 
készítési módját. Itt a ma is használatos gyógyszerek között megtalál
juk  az acetum lithargyrit, a sál tartarit, az alumen ustumot, az aromás 
vizek mellett az aqua calcist, az eleosaccharumokat, csaknem az összes 
ma is használt emplastrumokat, az aqua laxativát, az oleumokat és oxy- 
mel-féléket, az ösmert specieseket és spiritusokat, a syrupus althaeaet, 
capillorum venerist, cinnamomit, aurantiorumot, diacodiit, chamomil- 
laet, sennaet, kermesinust, mannatust, stb., tehát mindazokat a syrupo- 
kat, amelyeket részben a gyógyszerkönyv, részben a nép ma is használ, 
végül a tincturáknak és unguentumoknak nagy tömegét.

A harmadik rész tartalmazza azokat az egyszerű és összetett 
gyógyszereket, melyek nem lettek a hivatalos gyógyszerek közé felvéve 
azért, mert azok alapos kipróbálása még hátra volt. Yégül találunk 
benne két tabellát és a szerek alfabetikus tartalomjegyzékét.

Amint látjuk tehát, a gyógyszerkönyv aránylag magas színvona
lon állott, különösen ha tekintetbe vesszük, hogy százharmincnégy év
vel ezelőtt jelent meg, s nem ham isítjuk meg az igazságot, ha megálla
pítjuk, hogy bizonyos vonatkozásban a munka értékesebb, mint például 
az 1834-ben megjelent negyedik kiadású Pharmacopoea Austriaca, ami
nek oka bizonyíthatóan az, hogy ennek szerkesztésénél a gyógyszeré
szeknek már csak másodrangú szerepet juttattak.

Úgy az osztrák, mint más nemzetek gyógyszerkönyvei akkor 
még nem tértek ki sem a gyógyszerek leírására, sem hatóanyaguk 
kvantitatív vizsgálatára, sem a hamisítások megállapítására. A fejlő
dés később e téren mutatkozott, ami természetesen emelte a gyógyszer- 
könyvek tudományos értékét. S bár kétséget sem szenved, hogy minden 
tudomány s így a gyógyszerészet is, szinte soha nem remélt magaslatra 
emelkedett a XIX. és a XX. században, mégis meg kell állapítani, hogy 
ennek alapjait már a régmúlt időkben megtaláljuk. Ép úgy, mint ahogy 
bámulattal eltelve nézzük az ókori építészet és szobrászat csodálatos 
alkotásait, mint ahogy meghatottan lapozzuk Homerost és Yergiliust, 
ugyanúgy lehetetlen nem gondolnunk arra, hogy míg az első kiadású 
osztrák gyógyszerkönyv egyáltalán nem írja  le a növényeket s nem 
mutat rá  a gyógyszerek hamisításaira, addig Dioscoridesnél ezt már 
megtaláljuk. Tempóra muntatur, de a változó időkbe belevilágít rég
múlt idők tudása, amelyből tudja Isten, mennyit temetett el századok
nak, sőt évezredeknek avarja, hogy újra és ú jra  felszínre jutva, szol
gálja a ma haladását.

Hazánkban az első hivatalosan használt gyógyszerkönyv Torkos 
justus János „Taxa pharmaceutica Posoniense“ című könyve, mely 
i745-ben jelent meg. Ezt a helytartótanács tette hivatalos jellegűvé, de 
amint látjuk, ez még csak a magánember egyéni elhatározása alap
ján íródott. Az első hivatalos magyar gyógyszerkönyv 1871-ben jelent 
meg, s használata 1872 márciusában lett kötelező. Erről, az utána kö
vetkező második, harmadik s a most szerkesztés alatt álló negyedik ki
adásról, továbbá azokról a gyógyszerkönyv jellegű munkákról, ame
lyek magyar nyelven már Torkos Justus János előtt jelentek meg, e 
könyv részletesen megemlékezik. Ezekkel tehát itt nem foglalkozunk. 
Legfeljebb rám utatunk arra, hogy hazánk, amely a nagy európai c rszá- 
gokhoz képest szinte parányi területű s főleg népességű volt s ezenkí
vül rengeteg nemzeti szerencsétlenségen ment keresztül, e téren is lépést 
tartott a legnagyobb kultúrállamokkal is. Bytlie András például, aki



1564-ben született, alig harmincéves korában írt egy nagy munkát, 
amely 270 növényt ír le és tárgyal. E könyv címe: „Fives könüv, fivek- 
nek és fáknak nevökről, természetökről és hasznokról. Irattatott és 
szöröztetött magyar nyelvön az fődoktornak és természettudo orvosok
nak Dioscoridésnek és Mathiolusnak bölcs írásokból. (N. Újvár, Manilus 
János által 1595.)

Láthatjuk tehát, hogy szinte évezredes vajúdás után a gyógyszeré
szet öntudatosan meghatározott úton megy a Kr. utáni IX—XII. század
ban. Állandóan fejlődik olyan irányban, hogy figyeli az organizmusok 
életműködését és lassanként teljesen a természettudományokra támasz
kodik. S ha meg akarjuk állapítani, hogy ú j fejlődési iránya milyen 
momentummal kezdődik, úgy azt mondhatjuk hogy azzal, amikor el
fordult az alchemiától, szabadulni akart a misztériumoktól s amikor 
ezenfelül a kémiát is a  maga szolgálatába állította. Természetes, hogy 
még vannak visszaesések, zavaró momentumok, de ezek már legfeljebb 
csak késleltetik a gyógyszerészet mai kialakulását, de meg nem akadá
lyozhatják.

A fejlődés ú tja  nem mindenütt egyforma. Egyik nemzet a másik
tól veszi át a szokásokat, a tudományos meghatározást és a törvényes 
rendeleteket is. Vannak helyek, ahol szerepük van még a szerzetesek
nek is, másutt még az orvosok is árultak gyógyszert, viszont vannak 
olyan részek, ahol az orvosok és gyógyszerészek kettéválasztása már a 
leghatározottabban megtörtént. Sőt II. Frigyes 1224-ben még a gyógy
szerészetet is két részre osztja. Az első kategóriába tartoztak a statio- 
nariik, tehát a kereskedők, akik az egyszerű, orvosi rendelés nélkül is 
kiadható gyógyszereket hozták forgalomba, míg a második csoportot 
alkották a confectionariik, akik az orvos előírása szerint csinálták a 
gyógyszereket.

Általában véve azt látjuk, hogy amint a betegségeket egymástól 
elválasztották, s azokat más és más gyógyszerekkel kezelték, az orvo
sok munkája igen kiszélesedett s ez tette szükségessé olyan üzletek 
megteremtését, ahol az egyes betegeknek a gyógyszert árulták. így ke
letkeztek az aromatariusok és pigmentariusok, akik a mai droguisták- 
nak felelnek meg s akik fűszert, szépítőszereket és festékeket árultak; 
a sepplariusok, akik tapaszokkal és egyetemes gyógyszerekkel keres
kedtek, végül a medicamentariusok vagy pharmacopolaeák, akik össze
tett gyógyszereket tartottak. Mivel pedig szükség volt e szerek nagy
bani készletben tartására, ehhez pedig megfelelő helyiség kellett, így 
születtek meg a gyógyszertárak, amelyeknek vezetésével nyilván „hite- 
lesített“ egyéneket bíztak meg. Ezeket azután csemegészeknek (confec- 
tionárius) is hívták, a gyógyszereket orvosi csemegének (confectio), a 
helyiséget (a mai gyógyszertár) pedig háznak vagy műhelynek nevezték.

A XU-ik században találunk már adatot arra is, hogy a gyógy
szerészeket a latin apothecarius szóval jelölték meg. Nálunk hosszú 
időn át apatikáriusnak nevezték s ebből keletkezett a patikárus ki
fejezés.

Az apothecarius, aromatarius és a speciarius régente ugyanazt 
jelentette, de a XV. században már az volt a helyzet, hogy a gyógysze
rész mindég lehetett speciárius (fűszeres) is, ez ellenben csak akkor ne
vezhette magát apothecariusnak, ha bizonyos vizsgákat tett.32

32 j)r . Magyary-Kossa Gyula: A gyógyászat haladása. — Granel; Hist, de la pharmacie á 
Avignon, 6. old.



íme, így jutunk el oda, ahol már a gyógyszerészek kiképzése is 
komoly irányba terelődik és lassanként törvényes rendezést nyer. Már 
az Almansor Kalifa által felállított bagdadi gyógyszertárban állandóan 
tan ítják  a gyógyszerészjelölteket, a salernoi iskola ezt tovább fejleszti, 
de az első törvényes intézkedéseket e téren II. Frigyes császár teszi, aki
nek igen nagy érdemei vannak a gyógyszerészi ügy rendezése körül.

Az 1232. évben jelent meg az a törvénye, amely kimondotta, hogy 
a gyógyszerészjelölt gyakorlatra csak úgy jogosult, ha a Collega Medico 
in Salerno című tanári kar előtt sikerrel vizsgázott. Az ilyen confectio- 
nariusnak esküt kellett tenni, hogy a szabályokat pontosan betartja, s 
hogy az orvosságokat a két esküt tett orvos előtt elkészíti, tekintettel 
arra, hogy ezeknek kellett még ez időben a gyógyszerek készítését ellen
őrizni. Az esetben, ha az esküdtek esetleg összejátszanának a confec- 
tionáriusokkal és csalnának, a törvény reájuk halálbüntetést írt elő.33

Az ilyen szigorú rendelkezések nagyon sokáig fennállottak. V. 
Károly császár (1516—56) „fenyítő halálos törvényszéki rendeleie“ a 
134. cikkében pld. azt mondja: „ha egy orvos restségből vagy tudatlan- 
sá gból és azonfelül még menthetetlenül valakinek az ő gyógyszereivel 
halálát okozza s ha szakértők és tudósok által úgy találtatik, hogy a 
gyógyszerekkel könnyelműen és vakmerően élt vissza, stb. . . . ,  szokás 
és alkalom szerint perbe idéztessék, a szakértők szerint büntettessék és 
ezen esetben legfőképpen ügyelet fordíttassék a dévaj, könnyelmű egyé
nekre, kik orvosolni mertek, mihez semmi alaptudományuk nincsen."34

Az orvosok felügyeleti kötelessége később enyhült. A XVI. szá
zadban a gyógyszerkészítést már teljesen a gyógyszerészre hagyták, 
tehát a gyógyszerészt nem ellenőrizték rögtön, csak az általános ellen
őrzés során. Ekkor már csak bizonyos gyógyszereket kellett az orvos 
jelenlétében készíteni.35

Nálunk a XVIII. század közepéig a  tudományos jelleg nem na
gyon domborodik ki a kiképzésben. A gyógyszerészjelölt rendesen be
állott valamelyik gyógyszertárba tanulónak s néhány évi tanulás után 
felszabadult. A hazai viszonyokat e könyv bőven tárgyalja s így itt 
erre sem kell kitérnünk. De nemcsak a kiképzésre, hanem magára a 
gyógyszerészeire nézve sem találunk hazánkban még a XVI. században 
sem egyetlen törvényt, sőt rendeletet sem. Sőt a szomszédos Ausztriá
ban is csak 1564-ben rendezi ezt a kérdést úgy-ahogy I. Ferdinánd, bár 
már az 1562-ben kelt „Ordo politiae“ című pátensében azt mondja: 
„Wellen wir auch, das die Appoteckhen .. . yedes jars ain mai vleissig 
v isitire t.. . auch die Recept nit zu hoch gesteigert. . .  werden.“36 Ezt 
követik azután II. Rudolf rendelkezései és azután III. Ferdinánd 1644 
május hó 8-áról kelt „Ordo Pharmacopoeorum Viennensium" című 
pátensében egészíti ki e határozatokat, melyek elsősorban Bécsben és 
Alsó-Ausztriában szabályozzák a gyógyszerészetet.

Ugyancsak teljesen rendezetlen volt a gyógyszertárak felállításá
nak kérdése is, dacára annak, hogy a XIV. és XV. századokban Európa- 
szerte állították fel a nyilvános gyógyszertárakat, s találunk ilyet már 
Augsburg, Nürnberg, Berlin, Halle és Lipcsében, Párisban, Milanóban 
és Prágában is.

33 Lindberg—Thomasius.
34 Bernt, Medicinal-Wesen.
35 Hebenstreit, Lehrsátze dér medic. Polizeiwissenschaft.
30 Linzbauer: I. 166. odal.



A felállítás formája ekkor háromféle volt, még pedig a) az ural
kodói kincstár vagy városi tanács költségén, megfelelő gyógyszertár
kezelővel; b) ugyanígy, de azzal a különbséggel, hogy a gyógyszertá
rat bérbe adták; c) magánszemélynek saját költségén, amikor is a 
gyógyszertár a felállítóé volt. Ez az utóbbi eset csak felsőségi jóvá
hagyás alapján történhetett meg, amikor is a felállító mindig világos 
szabadalmat kapott az engedélyező hatóságtól.

A felállítás jogának adományozásánál már ez időkben is tekin
tettel voltak arra, hogy a gyógyszertár berendezése és felszerelése, to
vábbá gyógyszerekkel való ellátása sok pénzbe került s ezért adtak a 
gyógyszerésznek egyedárusítási szabadalmat. Ez sem volt azonban egy
forma. Egyes helyeken ez a privilégium csak bizonyos számú évre lett 
meghatározva; másutt határozottan ki lett mondva, nogy azon a helyen 
senki más gyógyszert nem tarthat és árusíthat; végül pedig néhol jog 
adatott arra is, hogy a nyert szabadalom másnak eladható, sőt az örö
kösre átmenőjog is statuáltatott.

Előjogaik között szerepelt még sok helyen bizonyos adók fize
tése alóli felmentés, míg ezzel szemben voltak más helyen bizonyos szol
gáltatási kötelezettségeik is. így például, főleg amaz uralkodói városok
ban, hol a városi elöljáróság volt az adományozó, évente ajándékot kel
lett adniok a városi hatóságnak. Ilyen ajándék volt a meghatározott 
mennyiségű „jó cukor, édes likőr, sütemény, stb.4'

Ebből látható, hogy a középkor gyógyszertárainak jellege még 
nagyon kaotikus. Berendezésük primitív, gyógyszereik egy része undo
rító, más része pedig egyszerű nyalánkság. Borok, édes sütemény és 
mézeskalács mellett tartottak olyan anyagokat is, amelyeknek semmi 
közük sem volt a gyógyszerészeihez. Ilyenek a fáklya, viasz, szagosító- 
szerek. Pozsony város 1568. évi számadókönyvének lapjain találjuk 
például a következőt: „Chamerer Zalt Albrechtén appoteker das er lm  
vorigen jár ins Rathharos Grün und Rőt wachs, Pisenzeltel, Trotfisch, 
Spira wasser und Lawandi wasser gebn und die Skatl Zwir In dér Rat- 
stuben mit Konfekt gefüllt, das pracht 5 Thl. 2 Sch.‘ 37

Ez időben persze a gyógyszerek rendelése sem a mai módszer 
szerint történt. Míg a X lII-ik században az orvosok sok helyen még 
maguk dispensáltak, a nyilvános gyógyszertárak felállításával kapcso
latban most már a gyógyszertáraknak adták le rendelvényeiket. A XV. 
században, tekintettel a papir drága voltára, ez még ágy történt, hogy 
az orvos élőszóval mondta meg a gyógyszerésznek, hogy mit akar, míg 
a receptírás csak a XVI. században lett divatossá, akkor is úgy, hogy az 
orvos egy, a gyógyszertárban őrzött könyvbe írta a rendelvényeit.

A gyógyszerész és az orvos működése között tehát igen szoros 
kapcsolat volt. S mivel ez időben az orvos felelős volt az általa írt or
vosság hatásáért, főleg akkor, ha annak esetleg rossz következménye 
lett, érthető, hogy a gyógyszerkészítés ellenőrzése az ő feladatukká lett 
téve. Ez a logikai háttere annak, hogy a később létesített városi orvo
sok, az úgynevezett physikusok lettek megbízva a gyógyszertárak vizs
gálatával is. Az első ilyen állást III. Károly 1735. évi január hó 18-án 
kelt mandatumával rendszeresítette, s ebben utasítja a physikust, hogy: 
„vizsgálja a gyógyszertárakat, legyen ott, amikor a gyógyszerész erő
sebb hatású gyógyszert készít, ügyeljen, hogy az edényeken az ily sze

37 Vámossy: Adatok a gyógyászat történetéhez.
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rek nevei minden tévedést kizáró módon rajta  legyenek, hogy a gyógy
szereket ne túlmagas áron adják a gyógyszerészek s egyáltalában o 
határozza meg a gyógyszerek árait.“88

Említés van téve Pozsonyban működő gyógyszerészekről is. így 
a XV. században Jörg appotekert s a XVI. században Augustin, Andrae 
és Gradus gyógyszerészeket, továbbá Gilig Marchl appotekert találjuk, 
akit más helyeken egyszer Merhel, máskor pedig Marchelnek említenek. 
Sőt a pozsonyi levéltárból szerzett adat szerint a XYI. században itt már 
két civil gyógyszertár van, a „Vörös rákhoz41 és az „Arany gryff“-hez 
címzett.40

Hunyadi János 1449-ből való okirata említi Stephaneus appathe- 
cariust, a budai polgárt és Balassa Bálint azt írja  egy 1557-ben kelt leve
lében: „Az apatikáríusnak hagytam azt, hogy csináljon egynehány fő 
tisztitó pilulát, az milyent csinált volth Kegyelmednek; Kegyelmed 
küldje meg és írja meg azt is, mint kell élni vele.“42

Az apothecarius. aptiker, appathecarius, appothecus, sőt az aro- 
matarius, speciarius, másutt meg unguentarius és seplasiarius egyet je 
lentett. Ezekhez csatlakozott még a confectionarius elnevezés, sőt adat 
van arra is, hogy némelyhol herborístának vagy herbatornak nevezték, 
bár ez utóbbi elnevezést a droguistákra is alkalmazták. Amikor Beth
len Gábor erdélyi fejedelem (1580—1629) második feleségével, Bran
denburgi Katalinnal 250 főnyi kísérettel Erdélybe jött, ezek között a 
medicuson és chirurguson kívül volt egy „pharmacopoeus cum suo mi- 
nistro“ is . Tehát gyógyszerész a segédjével. Ennek a Caesar nevű 
gyógyszerésznek évi fizetése 100 forint, akkor igen tekintélyes összeg 
volt,43 hisz Brassó város gyógyszertárában 1523-ban csak 25 forint volt 
a gyógyszerész évi fizetése.

Az itt felsorolt adatok természetesen csak kiragadott példák, 
amelyek csak helyzetfestésre alkalmasak. Ez időkben már rengeteg 
más adatot is találunk, bizonyságául annak, hogy hazánk lépést ta r
tott a nyugati államok gyógyszerészi fejlődésével is. S anélkül, hogy az 
előszóban részletekbe akarnánk bocsátkozni, két dologra mutatok még 
rá. Az egyik bizonyára feltűnt már az olvasónak. Az ugyanis, hogy a 
régi magyarországi gyógyszerészek nevei idegen eredetre vallanak. Ez 
így is van. A mi gyógyszerészeink és orvosaink nagyrésze német és 
olasz eredetű volt, legalább is a XVII. századot megelőző időkben. En
nek egyik magyarázata az itthoni állapotokban található meg. Az ál
landó harcok, a sok reánk zúduló csapás, a belső villongások csaknem 
lehetetlenné tették megfelelő iskoláknak, tudományos intézeteknek fel
állítását s így az itthoni tanulást. Például bizonyos, hogy a mohácsi 
vész után is igen sok magyar ifjú külföldre ment orvosi és gyógysze
részi tudományt tanulni s amikor visszajöttek, sokszor velük együtt 
jöttek be hazánkba olyan külföldi gyógyszerészek, akik a terepet ked
vezőnek találták a megélhetésre s ezért megtelepedtek itt. A másik ma
gyarázata a sok beözönlő idegennek a magyar természetben rejlik, 
amely mindég nagyobb elismeréssel volt az idegen tudással szemben, 
mint amilyen támogatásban részesítette a hazai próbálkozásokat. Még 
a nagy királyok udvarai is hemzsegtek a külföldi tudósoktól, művé

38 Linzhauer: II. 52. 1.
42 Dr. Magyary-Kossa: Régi m agyar gyógyszerészekről és gyógyszertárakról.
43 Baradlai; Régi erdélyi gyógyszertárak és Orient Gyula: „Bethlen Gábor gyógyszervásárlásai*'. 
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széktől s így minden külföldi számára kecsegtetőnek látszott magyar 
földre jönni s megélhetését itt megalapozni.

A másik kérdés, amit itt érinteni akarok, az a sokszor hangozta
tott állítás, hogy a gyógyszerészek társadalmi helyzete nagyon ala
csony fokon állott, ami egyúttal bizonyítéka akar lenni annak is, hogy
— különösen az orvostudomány mellett — a gyógyszerészet jelentősége 
is másodrendű volt.

Ez a beállítás semmivel sem támasztható alá, sőt a tárgyi igaz
ság tudatos meghamisítása. Egyes kiragadott példákkal, egyesek rossz
hiszemű megállapításaival, a tapogatódzva haladó fejlődés és a sarla- 
tanság egyes eseteivel akarják e tételt bizonyítani, elfeledkezve arról, 
hogy a bizonyításnak ugyan-e hamis rendszerével sok mindent össze 
lehetne hordani az orvosi rend ellen is.

A régi római patríciusok lenézték az akkori gyógyszerészt, de le
nézték az orvost is, mert a kezük munkájával keresték meg a kenyerü
ket. Az orvosok egyik őse, a borbély, akit Tonsores néven már a ró
maiak, Nureisok néven pedig a régi görögök ismertek, nem örvendettek 
valami nagy megbecsülésnek, mert a  céhbe sem vették fel őket. Pedig 
a chirurgia több nemével, így köpölyözéssel, érvágással, tyukszemvá- 
gással és foghúzással is foglalkoztak. A szélhámos kuruzslók tekin
télyes része az orvosokból került ki. Nem egy helyen találjuk meg
írva, hogy járvány esetén az orvosok megszöktek s az egész közegész
ségügyi szolgálat a gyógyszerész vállára nehezedett. A hasonszenvészet 
undorító és minden tudományos alapot nélkülöző gyógyszereit is or
vosok zúdították az emberiségre.

Nagy igazságtalanság lenne mindebből bántó megállapításokat 
vonni le az orvosi karra nézve. A valóság az, hogy az orvosi és gyógy
szerészi tudományhoz a dolog természeténél fogva sok misztikum ta
padt, amit évezredek lassú fejlődése sem tudott teljesen még ma sem 
kiküszöbölni. Adva volt tehát a lehetőség arra, hogy mindkét pályán 
könnyen tudjanak érvényesülni azok is, akiknek működését nem a tu 
dás, hanem az emberi hiszékenységre alapított számítás mozgatta. Mind
két rend tagjai ellen könnyű volt tehát vádakat konstruálni s vannak, 
akik a régi vádaskodást a gyógyszerészek ellen még ma is ki akarják 
használni.

A lekicsinylő megállapításokkal szemben a valóság az, hogy úgy 
a külföldön, mint hazánkban a gyógyszerészi kar mindig nagy meg
becsülésnek örvendett, amit bizonyítanak azok a tisztségek is, amiket 
a gyógyszerészek hivatásuk körén kívül is betöltötték.

Studény János írja  meg, hogy Angelus de Florentin prágai 
gyógyszerész a XIV. században nemcsak „IV. Károly császár udvari 
gyógyszerésze" címet viselte, hanem egyúttal városi tanácsos is volt.

Az előszóban, a gyógyszerészek tudományos működése során, 
már rám utattunk arra az előkelő helyre, amit ők a tudomány héroszai 
között kivívtak maguknak. Megbecsülésüket bizonyítja Scheele, Liebig 
és mások szobra is. De találunk a XIV—XVIII. században közülük vá
lasztott országos helytartót (Franz Lorenz Cysat luzerni gyógyszerész), 
polgármestereket (Gottlieb Christoph Dietrich frankfurti és Franz Jo- 
sef Weber linzi gyógyszerész), tanácstagokat, városbírákat stb. És tör
téneti tény, hogy Goethenek, aki weimari miniszter is volt, bizalmas 
barátai voltak az ottani gyógyszerészek, ami csak úgy lehetett, hogy 
ezek társadalmilag az első sorban állók közé tartoztak.



Nálunk, Magyarországon sem volt rosszabb a helyzet. Később 
bőven fogjuk tárgyalni és méltatni a gyógyszerészek közszereplését s 
ezért itt csak jelezzük, hogy a múltban, ami alatt itt is a XIV—XVIII. 
századot értjük, voltak a gyógyszerészek közül királyi kamarai főnö
kök, városbírák. városi és községtanácsosok. Sőt egy 1717-ből való adat 
szerint Landik János gyógyszerészt bízta meg Debrecen város tanácsa 
az ellenséges betöréstől való aggodalmában a város megerősítésével, ki
mondottan azzal az indokolással, hogy ő Debrecen legokosabb embere.

A fontos pozíciók egész sorát töltötték be hazánkban a gyógy
szerészek a legutolsó évtizedekben is. Ültek nagy közjogi méltóságok
ban, voltak országgyűlési képviselők, megyei és városi törvényható
sági bizottsági tagok, egyetemi tanárok, állami intézmények vezetői, 
polgármesterek, a közegészségügyi tanács tagjai, adófelszólamlási bi
zottságok elnökei, országos szövetségek vezetői, udvari és kormányfő- 
tanácsosok s csak mostanában történt, hogy dr. Gaál Endrét, a Magyar- 
országi Gyógyszerész-Egyesület mostani elnökét, 516 egyház egyhangú 
szavazatával a Tiszántúli Református Egyházkerület tanácsbírájává 
Akasztotta, amely tisztséget a múltban is csak nagy közjogi méltóságot 
viselő férfiak valamelyikével töltötték be. A gyógyszerészek eme meg
becsülése egyúttal fokmérője a gyógyszerészi hivatás jelentőségének is 
s bizonysága ama beállítás tarthatatlanságának, amely a gyógyszerészi 
rend jelentőségét alá akarja süllyeszteni.

A különböző korok jellemzésével rám utattunk a gyógyszerészet 
fejlődéstörténetének útjára. Az óriási anyagra való tekintettel termé
szetesen csak éppen a legfontosabb eseményekről és személyekről em
lékeztünk meg. Mielőtt fejtegetéseinket befejeznők, rá  kell még m utat
nunk Paracelsusra, akinek fellépése és működése döntő jelentőségű úgy 
a gyógyászat, mint a gyógyszerészet szempontjából.

Áureolus Philippus Paracelsus Theophrastus Bosbastus 1493-ban 
Svájcban született. Tizenhatodik életévében már látogatója a baseli 
egyetemnek, majd beutazza csaknem egész Európát s mindenütt tanul
mányozza az egyetemeket. Boerhave szerint já rt Németországban, Itá
liában, Galliában, Spanyolországban, Lengyelországban, tanulmányozta 
Portugáliát, Erdélyt, Horvátországot s mindenütt növelte kémiai, 
gyógyszerismei, sebészeti és ásványtani tudását.

Harmincnégyéves korában tanár a baseli egyetemen, ahol elő
adásait azzal kezdi, hogy ünnepélyesen elégeti Avicenna műveit. „El
égettem — mondja — e könyveket Szent János tüzében, hogy azok 
füstjével minden szerencsétlenség a levegőbe szálljon."

A múlttal való eme szakítás nagy viták és sok ellenségeskedés 
központjába sodorta Paracelsust. De lángelméje, írásainak kérlelhetet
len logikája, stílusának szépsége lassanként lefegyverezte ellenségeit, 
akik között orvosok voltak nagy számmal, már csak azért is, mert Para
celsus kíméletlen eréllyel küzdött ama nyerészkedésre alapított meg
állapodások ellen, amelyek akkor az orvosok és gyógyszerészek között 
szokásosak voltak.

Gyógyszerészi szempontból Paracelsus óriási jelentősége abban 
van, hogy a gyógyászatba beállította a kémikáliákat s az ásványi 
anyagokat is. Ő állította fel az úgynevezett kémiatrikus orvosi iskolát, 
mely a kémiát nemcsak a gyógyszerek készítéséhez, hanem az életfolya
mat magyarázatához is felhasználandónak vélte. Gyógyszerként hasz
nálta a higanyt s annak preparátum ait, főleg a sárga higanyprecipita-
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tumot; megtaláljuk nála az antimonkészítményeket. A mercurius vitae 
nála nem higany, hanem valószínűleg antimonoxychlorid. Használta a 
vas-, réz-, ólom- és arsenkészítményeket, a kénvirágot és vitriolt, a nö
vények szeszes kivonatait, különböző esszenciákat, kivonatokat, össze
tett eceteket, aromatikus vizeket és olajokat. Van egy speciális szere, 
az aloe elixir s kenőcsöt készít terpentinből és téglaporból.44

A kémiának és a fémkészítményeknek a gyógyászatba való cél
tudatos beállításával a legnagyobb szolgálatot tették Paracelsus és ta
nítványai a gyógyszerismének, végtelenül leegyszerűsítették a recept- 
írás művészetét s az igazi gyógyszerészet megteremtőinek is őket lehet 
tekinteni. Érthető, hogy éles harcokat kellett vívniok a kimondottan 
galenistákkal, de hogy nekik volt igazuk, azt m utatja a gyógyszertudo
mány későbbi fejlődése s a mai helyzet, amelynek pillérei a kémikáliák. 
az organo- és a serumtherapia.

Paracelsus után a gyógyszerészet fejlődésének útja világosan 
meg van szabva. Még vannak hibás teóriák, kudarcba fulladt kísérle
tezések és kisiklások, még vannak idők, amelyek a sötét tudatlanság 
ködével vesznek körül mindent, de ezek már csak átmeneti jelenségek. 
Felhők, amelyek ideig-óráig eltakarják nemcsak az eget és a látóhatárt, 
hanem a közvetlen közelünkben levő tárgyakat is. De amint a felhők is 
eltakarodnak, ha a nap szétterjeszti sugarait, úgy foszlott szét ez a köd 
is, amint a tudás napsugara újra és ú jra  megérintette. Paracelsus után 
csak hátráltatni lehetett a fejlődés ütemét, de nem megállítani és még 
kevésbé visszafejleszteni és nagyrészt az ő érdeme, hogy a gyógyszeré
szet mai nagyságában állhat az emberiség szolgálatára.

Hazánk ezeréves történetében aranylapok illetik meg a XIX. szá
zadot. Mérföldes csizmákban járva próbáltuk utolérni minden téren a 
művelt nyugatot. Az ősmagyar erő és tehetség, amely a honalapítás óta 
csaknem mindig különböző harctereken küzdött a nemzet fennmaradá
sáért, szárnyra lendült, hogy kultúrális alkotásokban élje ki magát. S 
e maroknyi nemzet csodákat produkált. Héroszai nőttek a magyar élet
nek. Az irodalom földjét Petőfi, Arany, Vörösmarty, Tompa, Madách, 
Eötvös, Katona és Jókai művelték; a közélet porondján a Széchenyiek, 
Kossuthok és Deákok küzdöttek; a magyar festők híre Zichy Mihályon, 
Munkácsin, Lotzon, Mednyánszkyn, Bencuron keresztül lett világra
szóló; ekkor született meg Fadrusz, hogy odaáll jón Phidias, Rodin és 
Mennier mellé. Csodálatos evolúciót látunk a tudomány, a zene, a tech
nika fejlődése terén s ha az előbb említett legnagyobbak mellett meg 
akarnók említeni mindazokat, akik büszkeségei lehetnek a magyar éle
ten túl a világkultúrának is, hosszú sor állana még rendelkezésünkre.

Ebben a korban nő naggyá a magyar gyógyszerészet is. Ha a 
XV. századig semmiféle adatot sem találunk hazánkban a gyógyszeré
szek kiképzésére vonatkozólag s ha az a XVIII. század első feléig csak 
céhszerű volt, a XIX. század már pontos rendeletekkel, törvényekkel 
szabályozza e kérdést. Ez a század rendezte minden vonatkozásában a 
gyógyszerészetet. Ez teremtette meg az első hivatalos gyógyszerköny
vet, annak kommentárjait s a gyógyszerészi tudományos irodalmat. Ek
kor született meg a gyógyszerészi szaksajtó, amely így a magyar szak- 
irodalom legrégibb harcosai közé tartozik. Ekkor támad fel a magyar 
gyógyszerészekben a társulási szellem, amely először egyes testületeket,

44 Joh. F r. Gmelin, Geschichte d. Chemie I. B. S. 195.



segélyzőegyesületeket alapított, hogy azután 1872-ben megszülessen 
végre a mostani Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület, amelynek 
soha el nem hervadó érdemei vannak a gyógyszerészeti ügy rendezése, 
a gyógyszerészet fejlesztése és a gyógyszerészek érdekeinek védelme 
körül.

A magyar gyógyszerész képzettségénél, megbízhatóságánál, hiva
tásának szereteténél fogva a legelső a világon. Működése nagy lépéssel 
vitte előre a természettudományokat és hazánk közegészségügyének 
ugyanolyan erős pillére, mint az orvosi rend.

Előszavam a gyógyszerészet kialakulására mutatott rá. A könyv 
magyar vonatkozásban tárgyalja ugyanezt a kérdést s közben történeti 
hűséggel, objektív lelkiismerettel és igazságra való törekvéssel boncolja 
az eseményeket s mond kritikát egyesek és testületek fölött.

Könyvünk célja tehát, hogy egy évezred szétszórt gyógyszerészi 
adatait bokrétába kötve adja át az olvasónak s a tények súlyával és 
igazságával győzzön meg mindenkit a gyógyszerészet nagy jelentősé
géről. De célja az is, hogy a jövő nemzedékeknek kútforrásul szolgáljon.

Hisszük, hogy feladatunknak megfeleltünk. De mindenesetre 
tiszta lélekkel mondhatjuk el az egykori bölccsel: „Szándékaink sokszor 
magasztosak, akarásunkban is van sok erő, s ha az eredmény mégsem 
ér eget, azért van, mert emberek vagyunk!"
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A közegészségügy mostoha korszaka. — Régi gyógyszerkönyvke és ár
szabványok. — A Budapesti Gyógyszerész Testület megalakulása. — 

Mutató régi gyógyszertárak történetéből.

A XIX. század elején, sőt annak első évtizedeiben sem történt 
semmi lényeges a közegészségügy s így a gyógyszerészet általános ren
dezése terén sem. Bár a gyógyszerészeti tudomány már magas fokon 
állott és teljes mértékben függetlenítette magát az orvosi tudománytól, 
sem olyan törvények, sem olyan rend eletek nem szabályozták az ügyeit, 
amelyek azt m utatták volna, hogy bárki is céltudatos közegészségügyi 
programm keresztülvitelét tűzte ki célul maga elé. Még mindig a Mária 
Terézia-korabeli rendeletek voltak érvényben, melyeknek legnagyobb 
része azonban csak régi rendeleteknek kiegészítése vagy felújítása volt. 
Ezenfelül a gyógyszertárak teljesen szétszórva feküdtek hazánkban s 
így természetes, hogy a gyógyszerészek között nem fejlődhetett ki az a 
testületi szellem sem, amely alkalmas lett volna olyan gyógyszerész
közegészségügyi programm kialakítására, amely a gyógyszerészet ügyét 
az egész vonalon s annak minden vonatkozásában rendezte volna.

Az egyes rendeletek is a legtöbb esetben csak incidentaliter fel
merült kérdésekkel voltak kapcsolatosak. Egy-egy jogadományozás, 
valamilyen közegészségügyi kihágás, kuruzslások által okozott károk, 
az árszabványnak túllépése stb. voltak azok az okok, amelyek miatt 
vagy amelyekkel kapcsolatban egy-egy rendelkezés megjelent. Arról 
tehát még szó sem volt, hogy szerves egészet képező gyógyszerészi tör
vény legyen, amely szabályozza a gyógyszerészetnek egész közegész
ségügyi helyzetét, kiképzését, rendszeres számításokon alapuló taksa
ügyét s azokat a jogait és kötelességeit, amelyeket később az 1876. évi 
XIV. te. 16. fejezete taxatíve sorolt fel.

Éppen ezért gyógyszerészi szempontból ennek a kornak legna
gyobb eseménye a Budapesti Gyógyszerész Testület megalakítása. Biz
ton lehet ezt állítani azoknak a tapasztalatoknak alapján, amelyek azt 
m utatják, hogy minden fontos kérdés iniciálása innen indult ki s hogy 
a  hatóságokkal való érintkezésben, az orvosok vagy kereskedők, sőt a 
közigazgatás részéről felmerülő minden támadás visszautasításában a 
testületnek volt legnagyobb a szerepe. Dacára annak, hogy tulajdon
képpen csak a budai és pesti gyógyszerészek ügyeinek intézésére ala
kult, lassankint országos jelentőségűvé lett, tekintettel arra, hogy olyan 
kérdések megoldását tette feladatává, amelyek az egész gyógyszerészi 
kart közelről érintették és alkalmasak voltak a gyógyszerészet jövő 
helyzetének kialakítására is. Ezenfelül ez az alakulás volt az első, amely 
valamelyes testületi szellemet is teremtett és példát mutatott arra, hogy 
az erők egyesítésével milyen eredményeket lehet kivívni.



Éppen ezért fontosnak tartjuk , hogy a lehetőség határain belül 
tisztázzuk az alakulás pontos időpontját és körülményeit.

A Budapesti Gyógyszerész Testület feljegyzései szerint az alaku
lás időpontja az 1809-ik év. Ezt az évszámot találjuk meg a Gyógyszeré
szek Zsebnaptárában és más idevonatkozó könyvekben is. E dátum 
azonban okmányszerüleg a Testület részéről nem bizonyítható. Semmi
féle olyan okirat nem áll rendelkezésre, amely kétségen felüli bizonyí
ték lenne, sőt a Debrecen—Biharmegyei Gyógyszerész Testület 1882-ben 
megjelent és dr. Rotschnek Y. Emil által szerkesztett jubileumi könyv 
s az ebben az időben megjelent több cikk is az 1847-es évet jelöli meg 
az alapítás évszámául.

Ez a megállapítás, amint ezt bizonyítani fogjuk, tévedés. Sokkal 
közelebb já r az igazsághoz, sőt annak esetleg teljesen meg is felel az 
1809-iki évszám, amit a következő bizonyítékok támasztanak alá:

A székesfőváros levéltárában az alakulásra vonatkozólag semmi
féle pontos adat sem áll rendelkezésre. A levéltár nagy mutatókönyvei
ben 1786-tól 1813-ig történtek meg a kutatások, még pedig úgy ama fel
jegyzésekben, amelyek azokat az ügyeket tartalmazzák, amelyeket a 
Helytartótanács küldött le a város tanácsához, valamint azokban is, 
amelyeket egyesek intéztek a városhoz, vagy amelyeket a város a maga 
kezdeményezésére indított ügyekben jegyzett fel.

Az 1801 és 1802-es évek között igen sok gyógyszerészi érdekű ügy 
van feljegyezve, ezek azonban vagy egyesek privát kérései, vagy a hely
tartótanácsnak bizonyos közlései és igen sokszor olyan ügyek, ahol né
zeteltérések merültek fel az orvosok és gyógyszerészek között. Találunk 
feljegyzéseket a taksára, a méregárusításra, a gyógyszertárak vizsgála
tára és felállítására vonatkozólag, azonban a Gyógyszerész Testület, 
mint ilyen, még sehol sem jelentkezik. Az első okmány, amely a Testület 
aláírásával került a Tanácshoz, 1813 március 14-én kelt és arra vonat
kozik, hogy egy Specz nevű gyógyszerész gyógyszertárát eladta Székely 
Károlynak és a Testület kéri, hogy a Tanács ezt jóváhagyólag vegye 
tudomásul. Ezt a beadványt Dominikus Frühbauer senior és Carolus 
Müller vicesenior írta alá. Az tehát bizonyos, hogy 1813-ban a Testület 
már létezett. Ezt bizonyítja az is, hogy ettől kezdve már állandóan talá
lunk a Testület által szignált hivatalos átiratokat, amelyek közül mint 
igen érdekeset és történelmi adatokat is tartalmazót közöljük a Testü
letnek 1827 november 30-án kelt előterjesztését, amit éppen a fent már 
említett Székely Károly írt alá, aki később a Testület elnöke lett. Ez a 
testületi beadvány a következőképpen hangzik:

Tekintetes Tanács!
Alulírott Testület azon kérelemmel fordul a tekintetes Tanácshoz, 

hogy több egyén részéről ú j gyógyszertárak nyitásáért benyújtott folya
modványaikat, alábbi indokai figyelembevételével, kedvezőtlenül in
tézze el és a Testület szerzett jogait védelmezze meg s tagjainak lét
kérdését a gyógyszertárak szaporítása által ne veszélyeztesse.

1. Az 1811. évi 18.352. számú legfelsőbb rendelet kimondja, hogy 
Pest városában a nyilvános gyógyszertárak csak a legnagyobb szükség 
esetén szaporíttassanak. Ugyancsak az 1823. évi augusztus 26-án kelt 
21.579. számú helytartótanácsi rendelet is úgy intézkedett, hogy Pest 
városában az újonnan engedélyezett kórházi gyógyszertáron kívül több 
nem engedélyezhető. Ettől az időtől pedig csak 4 esztendő telt el, ami



nem oly indokolt körülmény, hogy kétségtelenül szükségessé tenné új 
gyógyszertárnyitási engedélynek megadását.

2. Szabad királyi Pest város lakossága valóban megszaporodott 
egy idő óta, különösen a legutolsó gyógyszertár felállításától kezdve, 
de még sem éri el azt a számot, mely indokolttá tenné ú j gyógyszertár 
nyitását, mivel a létező 9 gyógyszertár közül egyikre sem ju t a szabály
szerűen megengedett 12.000 lakos. Ezzel szemben folyton szaporodnak 
a homoepatikus gyógymód hívei, akik olcsó orvosságot és különösen 
házi gyógyszert használnak. Azonkívül a fűszerkereskedők, pálinka- 
égetők és a sokféle kuruzslók mind árusítanak gyógyszereket. Továbbá 
a hitelbe adott gyógyszerek árának behajtása nagyon lassan történik.

3. Kramolin budai, Remoldt temesvári és Glatz budafoki gyógy
szerészek .szintén ismerik azt a veszélyt és válságos helyzetet, mert a 
fenti helyiségekből el akarnak távozni. Az ország minden részéből na
gyon gyakran érkeznek panaszok a Helytartótanácshoz, részint a kö
zönség miatt, részint pedig a kötelességét hanyagul teljesítő gyógysze
részek ellen.

4. A helybeli gyógyszertárak tisztasága, továbbá a gyógyszeré
szek magatartása a közönséggel szemben teljesen kifogástalan, amit a 
felsőbb orvoshatóságok is elismernek és igazolványaikban dicséretesen 
kiemelnek. A helybeli gyógyszerészek minden igyekezetükkel városunk 
közegészségügyének fellendítésén munkálkodnak azáltal, mert a városi 
Szent Rókus-kórháznak vagy teljesen ingyen, vagy pedig félárban szál
lítanak orvosságot. De a szegényebb lakosságról sem feledkeznek meg, 
mivel 25%-kai olcsóbban kapják az orvosságot. Ezek mind azokat az 
áldozatokat tüntetik fel. melyeket városunk érdekében hozunk, amiért 
megérdemeljük a tekintetes Tanács bizalmát és ügyünknek védelmét.

5. Az új gyógyszertárnyitási engedélyt kérő Glatz János felaján
lott a Szent Rókus-kórház alapja javára 4000 o. é. forintot, amihez ha
sonló adományt mi is felajánlunk abban az esetben a kórházi intézet 
céljaira, ha a József és Teréz külvárosok lakossága részére a kórházi 
gyógyszertár megnyittatik. Az előadott indokok alapján hisszük és kér
jük. hogy a közönség kielégítése céljából a Testület tagjainak biztosítva 
lesz a kórházi gyógyszertár, vagy pedig a József és Teréz külvárosokban 
egy fiókgyógyszertár elhelyezése.

Legalázatosabb kérésünk teljesítését kérve, maradtunk a tekin
tetes Tanácsnak, alázatos tisztelettel.

Természetes, hogy mindezek a beadványok latin nyelven íródtak, 
ami a levéltári kutatást alaposan megnehezíti, különösen, ha tekintetbe 
vesszük, hogy a 100 év előtti latin stílus teljesen más volt, mint amit 
most ismerünk.

Szinte érthetetlen, hogy a Testület alapítása és az alapszabályo
kat előíró okmány a székesfőváros levéltárában fel nem lelhető. G ár
donyi Albertnek, a székesfőváros kiváló főlevéltárosának véleménye 
szerint megtörténhetett azonban az, ami más esetben is megtörtént, 
hogy a helytartótanács a keresett okiratot annakidején nem küldötte le 
a városhoz. Véleménye szerint tehát az Országos Levéltárban kellett 
a kutatásokat tovább folytatni, már csak azért is, mert 1805 és 1807 
között történt a céhek okiratainak országos rendezése és valószínűnek 
látszott, hogy ezzel kapcsolatban vitték keresztül a gyógyszerészek a 
Testület megalakítását.



Nem lesz érdektelen, ha ezzel kapcsolatban röviden ismertetjük 
a régen annyira divatos céh-rendszert. Ez tulajdonképpen nem volt más, 
mint az egyforma viszonyok között élő polgárok egyesülése. Eredetileg 
ipari szervezet volt, amely eleinte csak egy városnak, később egy egész 
körzetnek iparosait tömörítette azért, hogy az illető iparág viszonyait 
szabályozza és a céhbe tartozók érdekeit megvédje. Tehát amint látjuk, 
eleinte ezek mindenütt csak magántársaságok voltak, amelyek később 
azután bizonyos hatósági jelleget is nyertek. Minden céh úgynevezett 
céhlevelet adott ki, amelyben a maga jogait és kötelességeit szabályozta, 
tagjai felett fegyelmet gyakorolt, büntetéseket rótt ki és anyagi eszkö
zökkel is iparkodott a maga iparágát tökéletesíteni. Ipart csak az űzhe
tett, aki a céh tagja volt. Minthogy pedig igen sokat adtak az erkölcsi 
szempontokra is, a céh tagja csak nős ember lehetett, míg a nőtlenek 
felett maga a céh gyakorolt felügyeletet.

Nálunk ennek a rendszernek első nyomaival a XIII. században 
találkozunk. Ekkor, 1248-ban, a 24 szepesi város szász papjai alakítot
tak úgynevezett fraternitást, míg 1308-ban Lőcsén alakult meg effv egy
házi céh, a „Bruderschaft des Heiligen Leichnahms-Christi“. Nagy 
Lajos azután 1376-ban szabályozta és kötelezővé tette a céhbe való be
lépést. Legutoljára 1805 és 1807 között I. Ferenc reformálta meg a céhe
ket, míg azután az 1872:VIII. te. eltörölte őket és helyükbe az 1884-es
1 örvény az ipartestületeket állította.

Bár a gyógyszerészeket élénk tiltakozásuk ellenére is, hosszú ideig 
a kereskedők vagy az iparosok közé sorozták, a céhrendszer-szabályok 
mégsem kötelezték őket. Viszont a 18. század első felében hazánkban a 
gyógyszerészek képzése céhszerii volt. Volt alapja tehát annak a felte
vésnek, hogy az 1807. évi általános rendezéskor, amikor a céheknek ok
mányaikat be kellett mutatniok, a gyógyszerészek elérkezettnek és al
kalmasnak találták az időt arra, hogy a testületet megalakítsák.

Sajnos, a helytartótanácsi és az Országos Levéltárban elfekvő 
akták között sem lehetett az alapításra vonatkozó adatokat megtalálni, 
dacára annak, hogy úgy a Departement Sanitatis, mint a Miscella index 
könyvekben folyt a kutatás. Az 1811-ik évből egyetlen egy olyan fel
jegyzés van, amely esetleg a grémiumra vonatkozhatott volna, sajnos 
azonban éppen ez az akta sok más aktával együtt egy tűz alkalmával 
megsemmisült.

Egyesek szerint növeli a zavart még az is, hogy az 1850—60-as 
években többen is megírták, hogy a Testület alapszabályait József ná
dor élete utolsó esztendejében szentesítette, s hogy a csak pár év óta 
működő testület milyen szép eredményeket ért el. Ez azonban szintén 
tévedés, vagy stilizálási hiba s a megállapítás csak az eredeti alapsza
bályok módosítására vonatkozhat. József nádor ugyanis 1776-ban szü
letett és Budán halt meg 1847 január 13-án. Az alapszabálymódosítás
ról szóló helytartótanácsi okirat pedig az 1847-ik évi Szent Iván hó 
(június) első napjáról van keltezve. Kétségtelen tehát az összefüggés és 
az, hogy az 1847-ik évi módosított alapszabálynak már előzményének 
kellett lennie, ami a mondottak alapján a század elejére vezethető 
vissza. így tehát, bár pontos adatok nincsenek, és bár az 1809-ik évben 
lezajlott nemzeti felkelés egy kissé gondolkodóba kell, hogy ejtsen, hogy 
vájjon éppen ez az év alkalmas voli-e az ilyen testület alakítására, 
mégÍ6 valószínűnek látszik, hogy a testület feljegyzései szerint az



1809-ik alapítási év a valóságnak vagy teljesen megfelel, vagy azt na
gyon megközelíti.

Mivel tehát az eredeti alapszabályokra rábukkanni nem lehetett, 
érdekes lesz közölni az 1847-ben módosított és abban az időben hatósá- 
Gyógyszerész Testület rendkívüli jelentősége miatt, hanem azért is, mert 
ez volt az első és igazi gyógyszerészszervezet s mert ez alapszabályok 
olyan jogokat biztosítottak a testületnek, amelyek bizonyos vonatkozás
ban megközelítik az évtizedek óta felszínen tartott, de még mindezideig 
meg nem alakult gyógyszerészi kam arák elgondolt hatáskörét.

Az alapszabályok a helytartótanács döntésével és a városi Tanács 
leiratával együtt a következők:

Nemes városi Tanács!
A’ budapesti gyógyszerészek egy testületbe (Grémium) való el

rendezése módosított, ’s legfelsőbb helyen is legkegy. helybenhagyott 
alapszabályainak magyar és német nyelveni egy-egy példánya ezen 
tanácsnak azon meghagyással tétetik át: hogy ezen alapszabályok 15-ik 
§-sának értelménél fogva a’ két testvér-város egyetértőleg egy biztost 
kinevezvén, általa a’ keb. gyógyszer-árusokat a’ legkegy. megadott en- 
gedelemről oly móddal értesítse, hogy ezen alapszabályok szigorú meg
tartását kötelességüknek ösmerjék, ’s azokban semminemű változtatáso
kat ne tegyenek, ha csak ez iránt felsőbb, ’s illetőleg legfelsőbb jóváha
gyás előbb ki nem eszközöltetik. Kelt Budán a’ Magyar királyi Hely
tartó Tanács 1847-ik évi Szent Iván-hó 1-sőjén tartott üléséből.

E’ városi Tanácsnak jóakarói
Gróf Keglevics Gábor s. k.

Nyéki) Mihály s. k.
Pap Antal s. k.

E határozat után következik a Városi Tanács leirata, amely en
nek a testülettel való közlését rendeli el:

„A szabályok 15-ik §-sának értelmében kinevezendő közös 
biztos egyetértőleges kiküldetése végett olly ajánlattal fog sz. kir. 
Buda fővárosa Nemes Tanácsa megkerestetni: miszerint az érintett ki
küldetés váltogatva egyik évben a’ nevezett főváros, másikban pedig 
ezen város hatósága kebeléből történhetnék. Egyébiránt a’ visszarekesz- 
tett szabályokat, addig is, mig a’ megkeresvényre válasz érkezendik, 
Holovich Boldizsár tanácsnok úr a’ gyógyszerész-kebellel közlendő lé
vén, ugyan azok hiteles másolata e’ k. k. intézvénnyel tudomásul tétes
sék a’ levéltárba. Vég. Pesten, 1847 julius 5-én.

A’ városi Tanács által ugyanott."



Maga a jóváhagyott alapszabály a következő:

A’ buda-pesti 

gyógyszerészek testületének 

ALAPSZABÁLYAI.

1- §•
A  testület célja.

A’ testület célja a’ gyógyszerészek egyesülése ’s egyetértése, ke
reskedelmi viszonyaik kölcsönös előmozditása, a’ gyógyszerészi kar 
belső ügyeinek szorgalmazása, minden ezeket illető terhek könnyítése, 
a’ gyógyszerészek magasb kiképzése, ’s a’ gyógyszerészet hazánkbani 
tökéletesbitése egész kiterjedésben.

2- §•
A ’ testület tagjai jogaik ’s kötelességeik.

Buda és Pest, királyi szabad városokban, és Ó-Budán lakó min
den gyógyszertár-tulajdonos, úgy szinte a’ gyógyszertárak bérlői és 
gondnokai, mig a’ nevezett városokban fekvő gyógyszertárt igazgat
nak, valóságos tagjai a’ testületnek.

3- §■
A’ testület minden tagjának joga van célszerű javaslatokat tenni, 

’s minden tag kivétel nélkül egyenlő szavazattal bir, kétes esetekben go
lyózás ’s általános többség határoz.

4. §.
Minden tag egyenlő joggal használja a’ hírlapokat, könyveket 

és gyűjteményeket, — ’s egyenlő joggal részesülend a’ jövőben szerez- 
hetendő javadalmakban is.

5- §•
A’ gyógyszertárak tulajdonosai, bérlői, vagy gondnokai a’ neve

zett városokban köteleztetnek valamelly nyilvános gyógyszertárnak 
átvételekor ezt a’ testület elnökének tüstént bejelenteni, magát a’ testü
letbe taggá avattatni, a’ testület szabályait aláírni, ’s a’ felavatási dijt 
befizetni.

6. §•

A’ gyógyszertárak tulajdonosai, bérlői ’s gondnokai kötelezik 
kölcsönösen magokat — mint ez magától érthető — barátságos egyetér- 
tésbeni élésre; ha mégis azonban valaki közülök tagtársától valamelly 
módon rövidséget, keserűséget, vagy sérelmet kényszerülne szenvedni, 
a’ szenvedő ezt a’ helybeli elnöknek jelentse be, ki rendelkezzék, hogy 
a’ testvérvárosi elnök az előkerekedett bajos ügyet elintézze. Azon



esetre,^ ha barátságos utón nem sikerülne a’ bajos ügynek elintézése — 
s ismétlések esetében — a’ bajos ügy nyilvános ülésben vitattassék meg

— sőt szükség esetében a’ testület köteleztetik a’ vádlott ellen törvénye
sen föllépni.

7- §•
Minden gyógyszerész köteles a’ gyógyszereket országos megha

tározott árszabás szerint kiszolgálni.

8. §■

Minden társtag, ha gyűlésbe meghivatik, ’s elhárithatlan akadá
lyok nem forognak fenn, a’ határozott órára pontosan jelenjék meg, aka
dályoztatás esetében pedig erről az elnököt előlegesen értesítse. Minden 
testületi gyűlésen a’ tagok nagyobb felének jelen kell lennie.

9. §•
Szükséges, hogy minden gyógyszertár igazgatója, ha segédet fo

gad fel, vagy bocsát el, ha tanítványt akar felvenni, vagy szabadítani, 
ezt az elnöknek kellő mód szerint bejelentse, nem is szabad neki bármi 
ürügy alatt a’ segédtől bizonyságlevelet megtagadni. Ezen bizonyság
levelek az igazság szerint lélekismeretesen fogalmazandók ’s az első 
elnöknek jegyzőkönyvbeli iktatás ’s aláírás végett általadandók.

10. §.

Minden ifjú, ki magát a’ gyógyszerészségre szenteli, érettebb 
korú, feddhetlen erkölcsü, elegendő testerővel ’s természeti hajlamok
kal biró, legalább is első osztályú érdemsorral gymnasiumot végzett ’s 
a ’ magyar, latin és német nyelvekben jártas legyen.

A’ gyógyszerészet tanfolyama négy évre — ’s csak a’ philosophiát 
végzetteknél három évre van határozva.

11 . § .

A’ tanítványok a’ testületi lakban a’ két elnök — a’ városi első 
főorvos, illető helyen kinevezendő orvoskarbeli egy tanító, ’s egy a’ ta 
nítvány által választandó gyógyszerész által főnökük jelenlétében meg
vizsgáltatnak a’ gyógyszerészet-, gyógyrendelményezés- (Receptir- 
kunst), gyógyszerészi könyvvitel-, gyógyszerismetan- (pharmaceutische 
Waaren-Kunde), gyógyszerészi törvény tudomány- ’s gyógyszerársza
bályból. Azon esetben, ha a’ növendék a’ vizsgálók kívánságának meg 
nem felelne, a’ vizsgálók határozzák el, mennyire hosszabbittassék az 
illyen tanítvány tanideje. Ha pedig a’ tanítvány tudomása és képessé
gének elegendő bizonyságát adta, akkor a’ megvizsgált bizonyítványt 
nyer jó vagy igen jó érdemsorral, melly tanítója ’s minden vizsgáló 
által aláirattatik.

A’ városi főorvos úr részére 1 arany.
Orvosi kartanitó úr részére 1 arany.
A’ testületi pénztár részére 1 arany.



A’ felmondás a’ gyógyszerészi gondviselőkre nézve három hó
nap, a’ segédekre nézve pedig hat hétre van kölcsönösen határozva.

13. §.
Segédet ugyanazon városban, mellyben szolgál, előbbi főnöke 

megegyezése nélkül három hónap eltölte előtt más gyógyszerész fel nem 
fogadhat.

14. §.
A’ testület jövedelmei a’ következők:
a) fennálló gyógyszertárnak megvétele, vagy újnak megnyita- 

tásakor fizet a’ tulajdonos bekeblezeti dijul száz pengő forintot.
b) Minden gyógyszertári bérlő fizet a’ bérlés kezdetével ötven

pgftot.
c) Minden gyógyszertár főnöke évenkénti járandóságokat vagy 

segédpénzeket fizet, a’ segédek száma után, — még pedig minden segéd
től tiz-, ’s minden tanuló segédtől öt forintot pengőben.

d) A’ tanítványok beiktatásakor egy aranyat — ’s felszabadítás 
alkalmával ismét egy aranyat fizetnek.

Ha valamelly társtag a’ kötelezett dijakat az elnök felszólítására 
egy hónap múlta után is vonakodnék lefizetni, a’ dij kétszerezett fize
tésére lesz köteles, — mire szükség esetében törvény előtt fog szorittatni.

C. A ’ testület belszerkezete ’s kormányzata.

15. §.
A’ testület elnöke a’ városi tanácstól kinevezendő biztos. Ha azon

ban az ülésekben tudományos tárgyaltatások történnének, illyes ülések 
jegyzőkönyve, mielőtt a ’ nagyméltóságú Magyar Királyi Helytartó Ta
nács elé terjesztetnék, véleményezés végett a’ tekintetes helybeli orvosi 
karhoz küldessék.

16. §.
Az ügyek vitelére van a’ testületnek első- és másod-elnöke, kik 

közöl egyiknek Budán, a’ másiknak Pesten kell laknia: továbbá első ’s 
másod titoknoka, egy pénztárnoka, ki az első elnökkel egy városban 
lakjék, — egy könyvtárnoka, két gyüjteményőre ’s három választott
sági tagja Budán, ’s szintannyi Pesten. Ezen hivatalok tiszteletbeli hiva
talok ’s fizetésnélküliek.

17. §■
Ezen hivatalok egy közgyűlésben a’ következő módon töltetnek 

be: A’ lefolyt évi másod-elnök a’ legközelebbi (vagy az uj) évben első 
elnök lesz, igy a’ másod-titoknok is, az első helyébe lép. A többi hiva
talra vagy új választások történnek, vagy a’ volt hivatalnokok meg- 
erősittetnek, kivéve a’ másod-elnököt és másod-titoknokot, kik helyébe 
évenként újak választatnak.

12. §.



Ha azonban időközben az elnökök közül valamellyik meghalá- 
loznék, ennek helyébe a’ legközelebbi választásig az életben maradott 
lép. A’ többi hivatalokat ily esetben az első elnök tölti be.

19. §.
Nem szabad a ’ tagtársak közöl bárkinek a’ testület elé terjesz

tendő fontos okok nélkül a ’ bizodalom-adta hivatalt elmellőzni, vagy 
letenni.

20. § .

A’ gyűlések helyéül Pesten szállás fogadtassák ki, mellyen a’ 
gyűlések tartatni fognak, hol egyszersmind az ügykönyvek levéltára, 
a’ könyvtár ’s a’ gyógyszerész ’s természettudományi gyűjtemények le
téve lesznek.

21. §.

A’ gyűlések háromfélék, úgymint: köz-, helybeli ’s választott
sági gyűlések-

Közgyűlés évenként egyszer, vagy szükség szerint többször is 
tartatik.

A’ helybeli gyűlések a’ helybeli elnök jónak-látása szerint tartas
sanak, a’ választottságiak azonban rendszerint minden két hétben egy
szer; de ha szükség kívánná, minden héten, sőt minden nap is ta rta t
hatnak. Minden kebelbeli tagnak joga van a’ választottsági gyűlések
ben mint vendégnek részt venni.

22. §.

A’ következő ügykönyvek rendezendők:
1. Vétel-jegyzőkönyv.
2. Anyakönyv.
3. Tárgyalási-könyv.
4. Pénztár-könyv.
5. Gyüjtemény-napló.
6. Könyvnapló.
7. Segédek könyve, mellyben állomások megnyerése végett 

jegyzendik magokat a’ segédek.

23. §.
A’ következő tudományos folyóiratok azonnal szereztessenek 

meg, ’s jövőben folytattassanak:
Brandes Archív dér Pharmacie.
Liebigs Annáién dér Chemie.
Buchners Repertórium dér Pharmacie.
Pharmaceutijsches Korrespondenzblatt für Süddeutschland.
Berliner Jahrbuch dér Pharmacie.
Ehrmanns das Neueste in dér Pharmacie.
Dinglers polytechnisches Journal.

18. §.



Oesterrichische Jahrbücher.
Berzelius J ahresbericht.
Poggendorfs Annáién dér Physik.
Eramanns Journal fiir technische Chemie.
Ezen folyóiratok olly módon fognak köröztetni, hogy a’ testület 

öt, négy tagból álló osztályra oszolva, minden osztályhoz egyes lap leg
először érkezzék olvasásra, mi által minden tagtárs egyenlő előjogokat 
élvezend.

A’ tagtársak minden folyóirat egyes füzeteit csak három napig 
tarthatják maguknál, harmad napra pedig azt a’ meghatározandó rend
ben tovább kell küldeni. A’ ki a ’ rendet megsérti, kiesik az olvasási sor
ból, ’s büntetésül egy egész éven át utoljára fogja kapni a’ folyó
iratokat.

A’ folyóiratok első körözése után, azok újonnan ugyanazon rend
ben körözzenek, ’s minden gyógyszertárban a’ segédek részére hat napig 
maradjanak.

24. §.
A’ folyóiratokon kivül apródonként egyéb gyógyszerészeti, vagy 

a ’ gyógyszerészetbe vágó könyvek is fognak szereztetni.

25. §.
Gyógyszercikkek (v. áruk) gyűjteménye most azonnal meg

kezdetik.

26. §.
Természettani gyűjtemény szinte fog szereztetni, melly növé

nyek könyvével (herbáriummal) lesz megindítandó.

D. Az első elnököt illető utmutatás (utasítás).

27. §.
Az első elnöknek joga van körülmények szerint köz, vagy vá

lasztottsági ülést összehini.

28. §.
Felügyel ő, hogy úgy a ’ hivatalviselők, mint a’ testületnek más 

tagjai kötelességeiket szorosan teljesítsék, a’ rendszabályokat ’s szer
ződéseket pontosan megtartsák.

29. §.
Ő utalványoz a’ testület által meghatározott minden költséget a’ 

pénztárnoknál, de joga is van öt pengő forintig magától rendelkezni.

30. §.
Ügyel a’ gyűlésekben a’ csend, illedelem ’s egyetértésnek fentar- 

tására.



31. §.
Ha a’ tagok által az ügyek ’s ezeknek tárgyalásai iránt megkér- 

deztetik, mindenkinek serényen választ adni tisztében álland.

32. §.
A hatóságok rendeléseit vételük napja följegyzése mellett saját- 

kezüleg láttamozza, a’ vételjegyzőkönyvbe beírja, ’s azonnal körözteti.

33. §.
Ennélfogva a’ vétel-jegyzőkönyvet önmaga vezeti.

34. §.
Minden gyűlésben jelentést tartozik tenni: mi történt legyen idő

közben? ’s mint sikeresittettek a’ korábbi határozatok?

35. §.
Fel van hatalmazva a’ hatóság részéről kívánt kiküldést, ha ez 

a’ köz gyűlésig el nem halasztathatnék, végrehajtani, vagy tiszttársai 
valamellyike által végre hajtatni, — miről azonban a’ legközelebbi gyű
lésben jelentést tenni tartozik.

36. §.
A’ keblezeti jövedelmek szorgos behajtásáról gondoskodik.

E. A  másod-elnököt illető utmutatás.

37. §.
A’ másod-elnök vezeti az anya- és ügykönyvet.

38. §.
Gondoskodik az orvosok kihirdetéséről mind a’ két városban.

39. §.
Az első elnök távollétében a’ másod-elnök vezérli a’ testületet, ’s 

ennek ügyeiről gondoskodik.

40. §.
Mint helybeli elnök, a’ helybeli ügyeket, u. m. a’ közadónak ki

vetését, a’ városi szegények számára kiszolgáltatott gyógyszerekről 
szóló számadásokat és a. t. ő kezeli, ’s e’ felöl naplót is vezet.

41. §•
Joga van helybeli gyűlést összehini.



F. Mind a két elnököt illető utmutatás.

42. §.
A’ két elnök kötelességében áll az egyes tagok javáról gondos

kodni; ha tehát p. o. valamelly gyógyszertár tulajdonosa hosszú nya
valya által gyógyszertára gondviselésére tehetetlen lön, az elnökök a’ 
gondviselésben részt veendenek, ’s minden kitelhető módon őt segi- 
tendik.

43. §.
Ha valamelly gyógyszertár tulajdonosa meghal, az elnökök köte- 

leztetnek az elmaradott özvegy ’s árvák ügyeit tanáccsal ’s tettel elő
segíteni, ’s a’ gyógyszertár kezelésére addig fölügyelni, míg a’ gyógy
szertár kezelése alkalmatos gondviselőre bizattathatik.

44. §.
Az évenkénti nyilvános gyógyszertárak vizsgálatain jelen legye

nek, ’s minden részrehajlás nélkül méltányosan intézkedjenek.

G. Az első titoknokot illető utmutatás.

45. §.
Az első titoknok vezeti a’ tárgyalási jegyzőkönyvet.

46. §.
A’ gyűlésekben előforduló közléseket, tanácskozásokat ’s tárgya

lás alá vett ügyeket, a’ hozott határozatokat, ’s rendelményeket szor
gosan ’s hiven a’ jegyzőkönyvbe beiktatandja, a’ szóbeli előadásokat 
a’ lehetőségig tökélletesen följegyzi, otthon rendesen fogalmazza, tisz
tán leírja, ’s az elnöknek általadja, ki is a’ legközelebbi gyűlésben a’ fo- 
galmazatot tanácskozás végett előterjesztendi, ’s minden tag által alá- 
iratandja, az első titoknok ezt a’ tárgyalási jegyzőkönyvbe beiktatja, 
az eredetét pedig a’ másod-titoknoknak a’ levéltárbani letételhez kézhez 
szolgáltatja.

47. §.
Az első titoknok a’ gyűlésekben a’ legközelebb tartott ülés jegy

zőkönyvét hangosan ’s értelmesen felolvassa, ’s a’ netalán teendő észre
vételeket szorgalmatosan följegyzi; de általában is minden okiratot ő 
olvas fel, ’s ad elő.

H. A ’ másod-titoknokot illető utmutatás.

48. §.
A másod-titoknokra bizatik a’ rendes levéltár gondviselése.



49. §.
Az első titoknok távollétében annak kötelességét ő teljesitendi.

50. §.
A’ választottsági ülésekben, az első titoknokkal egymást felváltva 

járand el tisztségében.
51. §.

A’ gyűlésekben jelen levő társtagoknak névsorát ő jegyzi fel.

I. Á  könyvtárnokot illető utmutatás.

52. §.
A’ könyvtárnok a’ könyvek megőrzése- ’s rendben tartásárul 

gondoskodik.
53. §.

Ő a’ könyveket téritvény mellett kiadja a’ társtagoknak.

54. §.
A’ folyóiratok rendes körzéséről szorgoskodik.

55. §.
A’ megvett, ’s máskép szerzett könyvekről rendes jegyzőkönyvet

vezet.
56. §.

A’ köröztetendő folyóiratok minden füzetére azon rend szerint 
irja fel a’ társtagok neveit, melly szerint a’ folyóiratoknak köröztetniök 
kell, ’s ha a’ meghatározott idő alatt a’ folyóiratok vissza nem küldet
nek, tisztjében áll, megvizsgálni, kinél m aradtak el.

57. §.
Szorgos gondjában áll, hogy a’ könyvtár az esztendei vizsgálás 

alkalmával jó karban találtassák.

K. A ’ pénztárnokot illető utmutatás.

58. §.
A’ pénztárnok a’ társtagok évenkénti járandóságait nyugtatvány 

mellett beszedi, ’s valamelly akadály esetében azt az elnöknek bejelenti.

59. §.
A’ kisebb kiadásokat, p. o. gyertyákra, papirosra ’s a’ t. eszközli 

a’ testület nevében, ezen kiadásokról azonban az első elnököt kellőleg 
tudósitván.
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A’ többi kiadásokat csak az első elnök utalványa mellett, melly- 
nek azon kivül két választottsági tag ellenjegyzésével ellátva kell len
nie, intézheti el.

61. §•
A’ pénztárnok köteles nemcsak minden évben, hanem mindenkor, 

ba a’ testület kívánja, a’ bevételek ’s kiadások számadásait bemutatni.

L. A  gyüjteményöröket illető utmutatás.

62. §.
A’ gyűjtemények felügyelése, felelet terhe alatt, kötelességük

ben áll.

63. §.
A’ gyűjtemények felől rendes naplókat vezetnek.

M. A' választási tagokat illető utmutatás.

64. §.
A’ választottsági tagok közgyűlésekben — de a ’ választottsági 

ülésekben is — pontosan jelenjenek meg, — ’s ezekben a’ testület által 
elhatározott, a’ közgyűlés elé terjesztendő munkálatokról szorgos- 
kodnak.

65. §.
A’ keblezeti ügyeinek elintézésében, ha utasittatnak, az elnök

nek segítségül legyenek, ’s minden iparkodásaik a’ testület java ’s célja 
előmozdítására irányoztassanak.

66. §.

Ők vizsgálják ’s szerkesszék a’ titoknokok esztendei általános je
lentéseit, a’ könyvtárt, a’ természettani gyűjteményeket, a’ pénztárt ’s 
a ’ kezelési könyveket.

Hollmann József m. k. e. i. elöljáró.
Ráth Péter m. k. a’ Szentháromság czimü gyógyszertár tu la j

donosa.
Kramolin Yincze m. k. Szűz Mária czimü gyógy, tulajdonosa.
Götz Ferencz m. k. udvari gyógyszerész.
Unger István m. k. városi gyógyszerész.
Wagner József m. k. a’ római császár czimü gyógy. túl.
Weber Caesarius m. k., az irgalmas rendnek gyógyszerésze.
Sohler Károly m. k., az Arany oroszlány czimü gyógy. túl.
Wieser Ferdinánd m. k.

60 . §.
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Jurenak József m. k., e. i. elöljáró.
Gömöry Károly m. k., a’ Szent lélek czimii gyógy. túl.
Dr. Wagner Dániel m. k., a Nádor czimii gyógy. túl.
Székely József m. k., a’ Magyar király czimii gyógy. túl.
Boór Samu m. k., a’ szent István czimü gyógy. túl.
W ürtzler Vilmos m. k., a’ szent Háromság czimü gyógy. túl.
Pollák József m. k., a’ szent Therézia czimü gyógy. túl.
Vranics m. k., a’ Megváltó czimü gyógy. túl.
Joannovics Alajos m. k., a’ Magyar korona czimü gyógyszertár 

segédje.
Farkas Ignácz m. k., a’ Kigyó czimü gyógyszertár bérlője.
Leopold János m. k., a’ Nagy Christof czimü gyógyszertár se

gédje.
Az 1809. évben a Testület alapszabályaira vonatkozó adatot nem 

lehetett tehát találni, sőt ez évről összesen egy érdekesebb helytartó- 
tanácsi leiratra sikerült bukkanni. Ez a város tanácsához lett küldve 
a következő szöveggel:

„Bölcs, körültekintő és okos Urak!
A helybeli gyógyszerészek azt kérték, hogy az őrségállás alól, 

amelyet a többi polgárokkal egyformán kell teljesíteniük, mentessenek 
fel azon okból, hogy távollétük miatt az orvosságok elkészítésében 
könnyen zavarok származhatnak és ez a köznek kárával jár. A kérvé
nyezők folyamodását igazságosnak találjuk; ugyanis a gyógyszerészek 
úgy az oklevelük, mint az egészségügyi szabályrendelet és egyéb sza
bályrendeletek következtében mindenről, ami patikájukban készült, 
felelősséggel tartoznak, sőt a mérges dolgokat saját felügyeletük alatt 
kell tartani, ennélfogva mindig szükséges a személyes jelenlétük és így 
a folyamodókat a személyes őrállás alól azon feltétellel m entjük fel, 
hogy legyen szabad nekik az őrállás ellátására maguk helyett más sze
mélyt állítani. Ezt ennek a városi tanácsnak közlés és miheztartás vé
gett ezennel bejelentjük. A Magyar Királyi Helytartó Tanács, Buda, 
1809 április 4-én. Brunswik József gróf. Géczy István."

Ilyen apró jelek bizonyságai annak, hogy a gyógyszerészi hiva.- 
"  1 " '  '  1 " '  ’’ ték akkor, amikor az szorosan

rész Testületnek éppen abban 
jelentkezett a maga nagy feladata, hogy az egyes esetekből levonja azo
kat az általános érvényű jelenségeket, amelyek alapul szolgálhattak 
fontos elvi kérdések tisztázására és rendezésére.

Ha megvizsgáljuk ugyanis az eseményeket, azt látjuk, hogy az 
egész vonalon a legnagyobb káosz uralkodott. Hogy csak a gyógyszer
tári jogok adományozásáról szóljunk, megemlítjük, hogy már
I. Lipót 1703-iki privilégiumával Buda-Pestnek más kiváltságok mellett 
megengedte patikák felállítását is. Amint Schmall nyugalmazott allevél- 
táros Budapest történetét tárgyaló munkájában megírja, ez a jog min
dig csak írott malaszt maradt, mert a felsőbb hatóságok a jogadomá
nyozást nem adták ki a kezükből. Ezek felállítását kezdetben a bécsi 
udvari kamara, később pedig mint legfelsőbb közegészségügyi hatóság, 
az 1723-ban megalakult helytartótanács engedélyezte. Nincs is Buda
pesten egyetlen olyan gyógyszertár sem, amit kizárólag a Tanács enge

rendelkezéseket azonban nem
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délyezett volna, sőt a várost legtöbbször még véleményadásra sem hív
ták fel. Ez az oka annak, hogy a régi gyógyszertárakról a főváros levél
tárában engedélyezési okiratot, vagy erről szóló adatot nem is lehet 
találni.

Más volt már a helyzet a gyógyszertárak átruházását illetőleg. 
Ezt a jogot nemcsak Budapest gyakorolta állandóan, hanem az összes 
törvényhatóságok is s így fejlődött ki egy olyan jogszokás, amely a
Íyógyszertártulajdonosok számára a gyógyszertár eladását, elajándé- 

ozását és hagyományozását lehetővé tette. Nem is igen fordult elő Ma
gyarországon, hogy megüresedett gyógyszertár pályázat útján újabb 
adományozás alá került volna, hanem a vevő a gyógyszertár megvéte
lével egyszerűen az elődjétől szerzett jog birtokába lépett úgy, hogy a 
vételt a hatóságnak be sem jelentették. A vevőre nézve az esetben, ha 
kellő kvalifikációval bírt, csak az a kötelezettség hárult, hogy egy év 
alatt a polgárjogot megszerezze, mert városi gyógyszertár élén csak vá
rosi polgár állhatott.

Ez a rendszertelen összevisszaság késztette végre 1859 márciusá
ban a helytartótanácsot arra, hogy 9291. számú rendeletével meg
parancsolta az eladható üzletek nyilvántartását s utasította a hatósá
gokat egy nyilvántartási könyv vezetésére. Kijelentette azonban, hogy 
ez a rendelkezés egyedül közigazgatási és rendőri célra történik, tu la j
donjogot egyáltalában nem bizonyít s e tekintetben a birtokos csak a 
kezei között lévő okmányokra támaszkodhat. E rendelkezés alapján 
Buda-Pesten a gyógyszertárakat is összeírták s ezzel Pesten a levéltári 
hivatal, Budán pedig a vásárfelügyelő lett megbízva. E könnyű átruhá
zásoknak volt a következménye az is, hogy 1863 december 3-án 77.503. 
számú rendeletével a helytartótanács ú jra  kimondotta, hogy a sze
mélyhez kötött gyógyszertárakat más személyre átruházni semmi néven 
nevezendő jogcímmel sem lehet s hogy az esetleges gyógyszertári jog 
megüresedését a hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni.

A helytartótanács tehát már ekkor elrendelte a gyógyszertárak 
összeírását, amit a Budapesti Gyógyszerész Testület is programmjába 
vett akkor, amidőn a reáljogok kimutatásával kapcsolatban arra a ta 
pasztalatra jött, hogy igen sok gyógyszerész egyáltalában nem volt bir
tokában azoknak az okmányoknak, amelyek az adományozás pontos 
idejét és mikéntjét bizonyíthatták volna. El is határozta tehát, hogy leg
alább a budapesti gyógyszertárakra vonatkozó adatokat összegyűjti, 
azokat a Gyógyszerész Testület anyakönyvébe bevezeti és egyúttal fel
hívást intéz az ország másutt működő gyógyszerészeihez is, hogy saját 
érdekükben ez adatokat vagy a meglévő okmányok, vagy az illetékes 
levéltárak feljegyzései alapján állítsák össze.

Nehéz feladat volt ez. Igen sok helyen ugyanis a levéltárak a 
legnagyobb rendetlenségben voltak, sok okmány elkallódott, nem egy 
helyen pedig tűzvész alkalmával maguk a levéltárak is elpusztultak. De 
módjuk sem igen volt a gyógyszerészeknek arra, hogy ez adatokat 
összegyüjtsék. Nagy akadálya volt ennek részben a nagy távolság, 
amely a levéltár helyét a gyógyszertártól elválasztotta, részben pedig 
az, hogy a gyógyszerészek nem értettek a levéltári kutatásokhoz. Mind
ennek az lett a következménye, hogy még Budapesten is sok olyan 
adat lett anyakönyvezve, amely a valóságnak meg nem felelt s egysze
rűen magánfeljegyzések, információk és családi hagyományok alapján 
született meg. Schmall ki is jelenti, hogy a Testületnél 1872-ig fel jegy



zett adatok a valóságnak egyáltalában nem felelnek meg. Ez túlzás, 
amit Schmall semmivel sem támaszt alá. Legfeljebb arról lehet szó, hogy 
bizonyos adatok nem precízek, ami azonban Schmallnál is előfordul 
dacára annak, hogy neki a levéltár teljes egészében rendelkezésre állott 
s azonkívül éppen az volt a hivatása, hogy ilyen levéltári kutatásokat 
végezzen.

Bizonyos, hogy a Testület feljegyzései és Schmall adatai között 
sok helyütt igen nagyok az eltérések. Abban például mindketten egyet
értenek, hogy a legrégibb gyógyszertárak Budapesten a várbeli „Vá- 
rosi“, a vízivárosi „Fekete medvéhez'4 és a pesti belvárosi „Szenthárom
sághoz" címzettek. Ez utóbbinak alapítási évét a Testület 1686-ra teszi, 
míg Schmall az 1688. évet állapítja meg. Az eltérés tehát nem nagy és 
itt Schmallnak lesz igaza, tekintettel arra, hogy 1686-ban Budapestnek 
polgári lakossága még nem volt, mert csak a törökök eltávozása után 
kezdtek az elüldözöttek és elbujdosottak visszaszállingózni. 1686-ban 
tehát még nem volt kinek felállítani gyógyszertárat, míg 1688-ban ez 
már szükségesnek látszott. A másik két gyógyszertár erigálási adatai 
között azonban már igen nagy a differencia. Schmall szerint e kettőt 
is 1688-ban állították fel, míg a Testület anyakönyve szerint a „Városi" 
gyógyszertárat 1738-ban állította fel Rettig József, míg a „Fekete med
véhez" címzett gyógyszertár felállítási évéről az a megjegyzése, hogy 
az bizonyosan nem is tudható.

Ebből az eltérésből is látszik, hogy milyen fontos lenne pontos 
levéltári kutatások alapján a gyógyszertárak adatainak összegyűjtése. 
Nemcsak azért, mert esetleg a jövőben is éppen úgy szükség lehet rá, 
mint annakidején, a Bach-korszakban, amikor ki kellett mutatni, hogy 
melyek azok a gyógyszertárak, amelyek 1799 előtt adományozhattak, 
hanem azért is, mert e feljegyzésekben olyan fontos és érdekes törté
nelmi adatokat találunk, amelyeknek nyilvánosságra való hozása nem
csak érdekes, hanem a gyógyszerészek érdekében álló is lenne.

E megállapítás bizonyítására nem lesz érdektelen, ha rám utatunk 
egyes levéltárak, városi és községi tanácsjegyzőkönyvek adataira. 
Természetes, hogy rendkívüli értékű lenne egy olyan munka, amely az 
összes magyarországi gyógyszertárak történetét feltárja, de ez olyan 
évekig tartó kutatásokat követelne meg, amelyek túlhaladják a magán
kutató teljesítőképességeit. így tehát az itt elősorolandó adatok inkább 
csak a már említett megállapítás bizonyítására akarnak szolgálni.

A soproni községi tanácsjegyzőkönyvben 1595-ben tesznek elő
ször említést a soproni gyógyszertárról. A Tanács február 17-én a 
gyógyszerészt a polgári eskü letételére kötelezi és elrendeli, hogy a 
gyógyszertárakat negyed- vagy félévenként vizsgálják meg. „Mán 
werae verordnen die Ápotheken quartalisch oder zu halben Jahren zu 
visitieren und es kommen seinethalben viel Clag. Er soll dér Sachen 
recht thun, denn ein christlicher Gewinn sey Gott lieb.“

1600 január 5-én dr. Kober Tamás városi orvos panaszkodik, 
hogy gyógyszertárra van szüksége. A Tanács felszólítja, hogy hozzon 
egy ügyes embert, akinek jó árui vannak; hajlandók az illetőnek üzle
tet is adni.

1601 május 2-án a Tanács felmond az addigi gyógyszerésznek, 
Haindel Zakariásnak és kötelezi, hogy üzletét 8 napon belül ürítse ki. 
A felmondás oka az volt, hogy nem tett eleget vállalt kötelezettségének,



nem látta el a várost jó és olcsó áruval, sőt gyógyszerei teljesen elfogy
tak. A Tanács egyúttal intézkedik ú j gyógyszertáros alkalmazásáról.

1610-ben a képviselőtestület — hivatkozva a Németországban 
megtartott szabályra — a fideli praeparatione medicamentorum et pru- 
denti curatione medicorum elv szerint a gyógyszerészek megesketését 
kívánja. Ettől kezdve állandóan több gyógyszerészről történik említés.

1614-ben a gyógy szer árusok elleni panaszokról van szó. A városi 
orvos kötelessége lett őket ellenőrizni, áraikat limitálni.

1619-ben a képviselet a gyógyszerész ellen emel panaszt, mert 
polgári esküjét nem tette le és gyógyszereit drágán adja.

1620-ban, 23-ban, 25-ben és 27-ben szintén panaszkodnak a

fgyógyszerek nagy ára miatt és hogy sok szegény beteg ezáltal akadá- 
yozva van a gyógyulásban.

1672-ben ú jra  a gyógyszertárak megvizsgálását kéri a képviselő- 
testület és 1685-ben köszönetét mond a Tanácsnak, hogy a gyógyszer- 
tárak megvizsgálására vonatkozólag helyesen intézkedett.

íme, e rövid tanácsi feljegyzések világos képét adják annak, 
hogy először a városban nem volt gyógyszertár, később közegészségügyi 
szempontból maga az orvos tartotta ezt szükségesnek és hogy a város 
egyszerűen behozatott egy gyógyszerészt, akinek helyiséget adott, ami 
az időben szokásos volt. Sőt sok olyan helyet is találunk, ahol a gyógy
szerésznek ezenfelül rendes évi fizetés is járt. Látjuk azután, hogy az 
orvos lett megbízva a gyógyszertár vizsgálatával, a gyógyszerárak meg
állapításával s hogy végül bizottságilag ellenőrizték a gyógyszertár mű
ködését. Egy rendszer kialakulását m utatják tehát e rövid feljegyzések, 
bizonyságául annak, hogy már ezekből is meg lehetne lassan-lassan 
állapítani a később kialakuló különböző rendeletek útjait.

Lippay Károly nyugalmazott ezredes-gyógyszerész már 1888-ban 
meg akarta írni a magyar gyógyszertárak történetét. A hozzá akkor be
futott sok okmány alapján közöljük időrendi sorrendben egy pár gyógy
szertárnak olyan adatait, amelyek különös érdeklődésre tarthatnak 
számot.

Az alsókubini „Magyar koronához" címzett gyógyszertár már 
az 1753. évben fennállott és az 1753. év november hó 15-ről szóló megyei 
jegyzőkönyv 153. oldalán fel van jegyezve, hogy Heil György gyógy
szerésznek a megyei házi pénztárból 200 forint előlegeztetik, mint biz
tosíték gyógyszertárának fenntartására.

1757 március hó 17-ről szóló jegyzőkönyv szerint ugyanezen 
gyógyszerésznek évenként 180 forint lett kiutalva, míg 1765-ben felszó
lították őt, hogy alsókubini gyógyszertárát tegye odébb, ami megtörtént 
és így 1792-ig, tehát 27 éven át Alsókubinban gyegyszertár nem is volt. 
1792 március 17-ről szóló jegyzőkönyv a következőket mondja: „Állami 
Helytartóság Intim átja folytán 1792 február hó 7-én 2522. szám alatt 
Árvamegyének meg volt hagyva, hogy Alsókubinban egy gyógyszertár 
felállíttassék és így augusztus hó 18-án Mauchs Simon szepesszombati 
gyógyszerész lett 200 forint fizetéssel kinevezve, akinek halála után öz
vegye, Mauchs Krisztina, azt minden joggal együtt Novotny Tamás 
gyógyszerésznek eladta.

Az érsekújvári „Arany oroszlánhoz" címzett gyógyszertárat
1798-ban Fogt József Londek, tiroli születésű gyógyszerész erigálta, aki 
1796-ban Bécsben nyerte oklevelét. A gyógyszertári jog adományi ok
iratai úgy a városi levéltárban, mint a tulajdonosnál az 1810-ik évi nagy



tűzvész alkalmával, amikor az egész belváros és a g v'ógyszeríár is porrá 
égett, elpusztult és a gyógyszertár keletkezését csakis az 1858 november 
29-ről kelt városi jegyzőkönyv kivonata bizonyítja. Fogt 1810-ben meg
halt és a gyógyszertári jog örökség útján  kiskorú Gábor fiára szállt.
1830-ig a gyógyszertárat a kiskorú gondnoka, Schmidt József kezelte, 
míg végül az időközben nagykorúvá lett és oklevelet nyert fiú vette át 
a gyógyszertár vezetését. 1859-ben lett a gyógyszertár reáljogúnak elis
merve, azon az alapon, hogy Érsekújvár polgármesteri hivatala egy 
nyilatkozatot adott, amely bizonyította, hogy a gyógyszertár 1798 óta 
állandóan működött.

A jászberényi első gyógyszertárat Schönbach nevű gyógyszerész 
erigálta a 18. század végén. A jászság ezidőben szabad kerület volt, 
amely a Nagy- és Kiskun-kerületekkel képezett egy megyét. A jászok
11 szabad városban és községben laktak. Schönbachnak két leánygyer
meke volt, közülök az egyik a híres színésznő, Déryné Széppataky 
Róza. Schönbach különc ember volt, aki Róza leányát 8 éves koráig 
fiúruhában jára tta  és fiúiskolába is küldte azért, mert fiúgyermeke 
nem volt.

Az aradi „Szentháromsághoz4* címzett gyógyszertár jogát 1828- 
ban Bárdy István nyerte el majdnem négy évi huzavona után, mivel 
azt a Magy. Kir. Helytartó Tanács ismételve visszautasította és csak 
József nádor erős intervenciójának köszönhette, hogy a megye körül 
szerzett érdemeiért a jogot mégis elnyerte. Ez volt akkor a harmadik 
gyógyszertár Aradon s reáljoga 1851-ben lett elismerve. Bárdy a har
mincas években elhalt s özvegyét Gallini Ferenc vette nőül. Gallinit 
1849 január 17-én, amidőn Berger tábornok várparancsnok a várost he
vesen lövette, egy ágyúgolyó a szó szoros értelmében kettészakította és 
a kocsiban mellette ülő hétéves leányát is halálosan találta. Az 1849. év 
február 8-án, amikor a szerb felkelők Aradra is berontottak, egy fegy
veres felkelő a gyógyszertárba is benyitott s amikor magát a méregszek
rényt fedő tükörben megpillantotta, abban a hiszemben, hogy ott egy 
ablak van és fegyveres ember áll vele szemben, puskáját a tükörre sü
tötte, amely darabokra tört. A golyó a szekrény hátulsó oldalát keresz
tüllyukasztva, a falba is bement és a golyó helye, valamint a szekrény 
keresztüllyukasztott hátfala e szomorú napok emlékéül egész 1887-ig,, 
a gyógyszertár átalakításáig meg is maradt. Ezt a gyógyszertárat vette 
meg később a világhírű magyar gyógyszerész, Rozsnyai Mátyás.

A varannói „Szent László királyhoz14 címzett gyógyszertárat 
1829-ben Göllner Károly eperjesi gyógyszerész állította fel. Amidőn
1831-ben hazánkban nagy kolerajárvány volt, Zemplénben is nagyban 
garázdálkodtak a fellázadt parasztok s a gyógyszertárat is teljesen 
tönkretették. A régi felszerelésből egyetlenegy állványedény maradt 
meg, amelyet özvegy Kollmunn Frigyesné őrzött haláláig Eperjesen.

A szinérváraljai gyógyszertárat 1830-ban Koncz József állította 
fel, akinek háza az 1848—49-iki években állandó tanácskozóhelye volt 
a megye előkelőségeinek, akik ott döntötték el, hogy miként védjék 
meg övéiket, ha a községet környező oláhság őket is megtámadná. Az 
1850-ik évben jogosítványát Koller Rudolfra ruházta át, aki a szabad
ságharc idején a beregi önkéntes századba csapott fel honvédnek, a 
móri csatában állta ki a tűzkeresztséget, majd végigküzdötte az egész 
hadjáratot s a komáromi vár átadása után mint honvédszázados ment 
haza, hogy tovább folytassa gyógyszerészi működését. 1861-ben vette



meg e gyógyszertárat idősb Gerber Ödön, aki a kiképzéssel kapcsolatos 
cikkeivel az 1870-es években nagy szolgálatot tett a gyógyszerészet 
ügyének és egyike volt a legkiválóbb magyar gyógyszerészeknek.

A királyhelmeci gyógyszertárat 1831. évben állították fel. A Bod
rogközön ekkor a kolera tömegesen szedte áldozatait s miután azon a 
vidéken ezidőben gyógyszertár nem volt, az egész Bodrogköz gróf Maj- 
láth Antal homeopata gyógyítására volt utalva. Ő képtelen volt a sok 
embert kiszolgálni, ezért egy okleveles gyógyszerészt, Ary János nevűt 
vitetett magához, akinek rövid idő múlva Királyhelmecen gyógyszer
tári jogot eszközölt ki. E gyógyszertárat Ary rövid idő múlva Moór 
János gyógyszerésznek 160 o. é. forintért adta el, aki 1855-ben felszólí
tás dacára sem jelentette be, hogy gyógyszertára már 1831-ben adomá- 
nyoztatott s így e gyógyszertár nem lett reáljogúnak deklarálva. A 
gyógyszertár később igen sok hányattatáson ment keresztül. 1875-ben 
ugyanis az akkori tulajdonos meghalt és utána kiskorú leányára szál
lott a tulajdonjog, akinek javára azt gondnok kezelte. Egyik gondnok 
a másik után váltakozott ekkor, közben különböző, a gyógyszertár 
helyzetét komplikáló halálesetek is történtek, míg végre az 1886-ik év
ben eladás alá került.

Jászárokszálláson a 40-es évek előtt nem volt gyógyszertár, ha
nem az orvosi teendőket e század elején Balog Miklós volt katonai al
orvos-felcser, majd később Korda Imre sebész látta el és rendelvényeit 
Gyöngyösön, az egyetlen, még a jezsuitáktól m aradt gyógyszertárban 
készítették el.

Az árokszállási gyógyszertárat 1842-ben Mercse Döme erigálta. 
Az 1850. évben eladta ezt egy Demcsa vagy Dumcsa nevű gyógysze
részsegédnek, akinek azonban nem volt diplomája s így egy év letelte 
után át kellett azt adnia Cserhalmy Ferencnek. Ez a Cser- 
halmy igen kiváló ember volt, aki gyógyszertárát 1854-ben eladva, 
Galíciába ment tábori gyógyszerésznek. Amikor később a honvédelmi 
minisztériumot szervezték, itt először hadbiztos lett s azután Őfelsége 
magyar királyi honvédvezérhadbiztosnak, a hadbiztosság főnökének 
nevezte ki és a vaskoronarend III. osztályával díszítette fel. A gyógy
szerészi karnak mindvégig jóbarátja maradt és feleségével, született 
Vesztróczy Máriával, állandóan résztvett a gyógyszerészek életében. 
Felesége bosszú időn keresztül az egyetemi ifjúság által rendezett bálok 
bálanyai tisztét is betöltötte.

Igen érdekes Békéscsaba községi képviselőtestületének 1866. év 
december 5-iki jegyzőkönyve, amelyben a következőket találjuk:

„Olvastatott a tekintetes megyei bizottmány közgyűlésének a 
helybeli második gyógyszerész választására vonatkozó 2535. számú 
végzése, mely szerint a megyei bizottmány gyógyszerészválasztási azon 
jogát, mely a magas magyar királyi minisztérium 13.540. számú kegyes 
leiratával a megye közönségére ruháztatott, mint szorosan a város ér
dekét s a községi önkormányzat köréhez tartozó jelen ügyben magának 
Csaba városának engedi által. Számbavétetett továbbá az e végzés kap
csolatában a megyétől ide áttett hatrendbeli folyamodvány kellőleg fel
szerelve azon csődülők részéről, kik a személyes jogú gyógyszertárt el
nyerni óhajtanák. Végre felolvastatott a tekintetes megyei főorvosi 
iroda ugyancsak a fentebbi végzéssel együtt ide áttett a pályázók feletti 
véleményes jelentése. Ezek alapján:



Mindenekelőtt hálás elismerés és forró köszönet nyilváníttatott a 
tekintetes megyei bizottmánynak azon szabadelvű intézkedéséért, mely 
szerint a községi önkormányzat horderejét szíves figyelmére méltatni 
nemcsak, de azt tettleg gyarapítani is azon gyengéd előzékenységgel 
kegyeskedett, midőn az ez ügybeni jogát községünkre ruházta. Ezen 
törvényes jog élvezetében tehát a községi képviselet számbavéve a pá
lyázatokat, nevezetesen: Badics Elek, Scholz Rezső, Hámory Lajos, 
Terstyánszky Béla, Nyiry György urakat, a hatodik, Yarságh Béla, a 
gyűlést megelőzőleg a pályázók sorából önként visszalépett. Komolyan 
megvitatva a képességet és előnyöket, melyeket az egyes pályázók ki
látásba helyeznek, a választás az általános többség óhajtásához képest 
titkos szavazat útján eszközöltetett, még pedig akként, hogy a jelenvolt 
116 képviselő mindegyike egy üres cédulát kapott, melyre választottja 
nevét felírva, azt a képviselők névsorának felolvasása mellett egyenkint 
személyesen az elnöklő bírónak nyújtotta át. Végre a szavazatok nyil
vánosan felbontatván s jegyzékbe vétetvén, a szavazás eredménye kö
vetkező lett: Badics Elek kapott 83 szavazatot, Scholz Rezső 32 szava
zatot, Hámory Lajos egy szavazatot. Ekként a szavazások általános 
többsége Badics Elekre esvén, az gyűlésileg elválasztott gyógyszerész
nek lett nyilvánítva.

Mely ekkénti eljárásról szerkesztett jegyzőkönyv közlött min
den okiratokkal együtt járási tekintetes szolgabírói tisztség útján  sza- 
bályszerűleg a tekintetes megyéhez azon kérelem kíséretében terjesz
tetik fel, hogy az eme eljárásunkat illető felső helyen is elfogadtatni és 
megerősíttetni kegyeskedjék.

Kelt mint fent.
Kiadta:

Szemián Sámuel 
főjegyző."

E határozatot Nyiri György nagyváradi gyógyszerész megfelleb
bezte, azonban ez el lett utasítva. Az elutasító végzést 1868. évi április hó 
22-én a miniszter helyett Szlávy állam titkár írta alá.

E pár példa, amely közül az egyik már a kiegyezés utáni idők
ről szól, bizonyítékot szolgáltat amellett, hogy a gyógyszertárakról szóló 
hivatalos feljegyzések sok érdekes és történelmi szempontból is értékes 
adatot tartalmaznak. Később megfelelő helyen foglalkozunk egy pár 
budapesti és debreceni gyógyszertár történetével is. Az ezekre vonat
kozó adatokat tételünk alátámasztása céljából teljes egészükben közöl
jük, míg itt csak az adományozással kapcsolatos legfontosabb esemé
nyeket soroltuk fel.

E kitérés után térjünk vissza kiinduló pontunkhoz.
Amint már említettük, a 19. század első felében nem történtek 

hazánkban olyan lényeges események, a múltban fel nem található 
olyan ú j rendelkezések, amelyek a gyógyszerészet fontos ügyeit előbbre 
vitték volna. Az is volt ennek egyik oka, hogy Magyarországra nézve 
az osztrák intézkedések voltak irányadóak és még a gyógyszerkönyv 
és a taksa használatában is sokáig az osztrák gyógyszerkönyvre és tak 
sára voltunk utalva. Ausztriában pedig, bár tagadhatatlan, hogy külö
nösen II. József császárnak volt érzéke a közegészségügyi kérdések iránt, 
e téren nem nagy mozgolódás volt tapasztalható s egyedül a következő



intézkedések azok, amelyek nagy általánosságban megérdemlik a meg
említést.

A papi intézeteknek és zárdáknak meg lett tiltva nyilvános 
gyógyszertár tartása és a gyógyszerekkel való kereskedés; ellenben meg 
volt engedve az irgalmas szerzetnek gyógyszertárait a saját és később 
közhasználatra tovább is kezelni, azzal a kikötéssel, hogy mint a többi 
polgári gyógyszerészek, ők is alávetik magukat az idevonatkozó törvé
nyeknek.

A kuruzslók, házalók, kén- és olajárusok, gyepmesterek és fő
képpen a kontár orvosok szigorú rendszabályok által lettek eltiltva a 
gyógyászattól és a gyógyszerek árulásától. Ez utóbbi vonatkozott a fű
szeresekre, szülésznőkre és fürdősökre is. A méregkereskedést is pon
tos rendszabályok írták elő.

A gyógyszerészek utasítást kaptak, mely szerint latinul kellett 
érteniök, szigorúan megvizsgáltattak s előnyös szabadalmakat és pon
tos utasításokat kaptak, melyek közül az 1770. évi január 2-áról kelt 
egészségügyi rendelet volt a legfontosabb.

Különös szigorral ügyeltek a gyógyszerek valódiságára, a gyógy
szertárak rendjére, az árszabály megtartására, a közönség iránti jó bá
násmódra és kiszolgálásra. E felügyeletet orvosok és orvostudorok gya
korolták.

Vizsgát nem tett gyógyszerész át nem vehetett gyógyszertárat, 
amelyeknek ünnep- és vasárnap is nyitva kellett maradni. Meghatáro
zott orvosi súlymérték lett megállapítva és a haladás vonalához alkal
mazkodó gyógyszerkönyv lett szerkesztve.

A gyógyszerészeti kiképzés a bécsi ú j orvosi tanártestület által 
lett szabályozva, kibővítve és tökéletesítve.

A gyógyszerészek bizonyos előjogokat nyertek. A csődhirdeté
seknél egyévi követeléseik épp úgy mint az orvosoké és sebészeké az 
első osztályba lettek sorolva. Szabály szerint vezetett könyveiket hite
leserejű bizonyítékoknak elfogadták.

A cukor, amely a gyógyszertárban szükséges volt, semmi fogyasz
tási adó alá nem esett. A gyógyszerészek saját felelősségük alatt min
denkor és kizárólagosan foglalkozhattak az egérméreg készítésével, 
ellenben légyölőmérget el nem adhattak.

Ahol szükségesnek látszott gyógyszertár felállítása, ott az 
mindenütt el lett rendelve. A kerületi orvostudornak kellett azt minden 
évben megvizsgálni s a hiányokról az orvostestületet értesíteni. Az ár
szabást egy táblára kellett kifüggeszteni, hogy a közönség ellenőrizhesse, 
hogy eszerint adják-e el a gyógyszereket. S hogy II. József császár mi
lyen szigorúan őrködött a felett, hogy a gyógyszertárak közegészség- 
ügyi szolgálata kifogástalan legyen, az bizonyítja, hogy a cs. k. hadse
reg részére szállított hamis gyógyszerek miatt büntetésül megszüntette 
a bécsi gyógyszerésztestületet és a külvárosi fiókgyógyszertárakat is.

A gyógyszerészet legfontosabb ügyeinek későbbi tárgyalása al
kalmával igen sokszor és kimerítően foglalkozunk e század első felének 
említésreméltó eseményeivel is s így itt csak főbb vonásaiban ismertet
jük azokat a rendelkezéseket, amelyek a gyógyszerészi kart legjobban 
érdekelték.

Bécsben és általában véve Ausztriában, 1799 április 1-én néhány 
gyógyszer árát felemelték. Tekintettel arra, hogy ez az áremelés Ma
gyarországon nem lett keresztülvive, a magyarországi gyógyszerészek



emiatt panaszt emeltek a Helytartó Tanács előtt. Erre a felsőkormány
szék 1799 június 25-én a pesti egyetemi orvosi kart arra szólította fel, 
hogy e tárgyban véleményt nyilvánítson. Az orvosi kar felterjesztésé
ben ki is m utatta, hogy a magyarországi gyógyszerészek a bécsiekhez 
képest nagy hátrányban vannak és hogy e néhány gyógyszer árának 
felemelése ezt az igazságtalanságot meg nem szüntetné azért, mert a 
magyarországi gyógyszerészeknek általános taksarevizióra lenne szük
ségük, tekintettel arra, hogy a Bécsben 1794-ben és 95-ben megjelent 
árszabály Magyarországban nem lett kötelező, hanem ekkor még mindig 
az 1745-ik Torkos-féle árszabály volt hivatalos. Sajnos az orvosi kar ál
lásfoglalásának semmi eredménye sem lett és Magyarország gyógysze
részei csak 1801 november 13-án kerültek abba a helyzetbe, hogy az
1799-iki bécsi árszabály náluk is kötelezővé vált.

1804 julius 17-én a bécsi ú j árszabály a következő elkülönített 
cím alatt: „Taxa medicamentorum pro Regno Hungáriáé et ad nexis par- 
tibus edita“, továbbá 1808, 1810, 1811-ik évekre szóló ugyan-e című ár
szabály, nemkülönben 1813 január 26-án az első ú j „Pharmacopoea 
austriaca" az 1812—13-ik évi szabályzattal, azután a második „Phar
macopoea austriaca“ az 1814-ik évre szóló árszabályzattal, továbbá is
mét ugyanaz az 1815 és 1816. évi egyszerű árszabályzattal, végre a har
madik „Pharmacopoea austriaca“ 1820-ról az erre vonatkozó 1822-iki 
árszabályzattal Magyarországra nézve is kötelezővé vált.

A magyar gyógyszerészek és főleg a pesti grémium állandó ak
ciója következtében, végre 1829 május 22-én legfelsőbb határozat foly
tán a Pest-Budai Gyógyszerész Testület közreműködésével a pesti orvosi 
kar kidolgozta „Taxa medicamentorum pro Regno Hungáriáé distric- 
tum elaborata“ cím alatt az első magyar gyógy szerárszabályt, amelyet 
Őfelsége kegyes jóváhagyásával azzal az utasítással küldtek le a m. 
kir. Helytartó Tanácsnak, hogy ez árszabályt aszerint, amint azt a vi
szonyok megkívánják, saját belátása szerint módosítsa tehát vagy 
emelje, vagy mérsékelje. Ugyanekkor azonban az ország gyógyszerészei 
kötelezve lettek arra is, hogy alkalmazkodjanak az utolsó, azaz har
madik, vagy ha régibb gyógyszerek kívántatnak, egyes esetekben az 
1814-ik évi második, vagy az 1812-ik évi első „Pharmacopoea aus- 
triaca“-hoz, sőt még 1774, 1780 és 1794—95-ik évi „Pharmacopoea aus- 
triaca" provinciálishoz" is. Különben az 1829 november hó 1-én kelt ú j 
árszabályhoz kellett magukat tartani.

Magyarhon gyógyszerészei és főorvosai fel lettek ezenkívül szó
lítva a gyógyszertárakban és iparban használható növényeknek (vala
mint ásványoknak és állatoknak) leírására és arra is, hogy a népet vi
lágosítsák fel, miként lehet a vadon termő növényeket gyűjteni, meg
tisztítani, szárítani, vagy nagyobb mennyiségben termeszteni, hogy ez
által a népnek ú j kereseti lehetőség, az országnak pedig egy ú j keres
kedelmi forrás legyen megnyitva.

A kolera idején néhány gyógyszer árát 1831 október 18-án meg 
kellett változtatni, amely változtatást az 1829-iki árszabály függeléké
nek tekintették: ez az áremelés azonban 1832 október 16-án már meg 
lett szüntetve.

A magyar királyi helytartótanács 1831 augusztus 29-én szük
ségesnek látta Őfelségét egy alázatos felterjesztésben arra kérni, hogy 
a gyógyszerekkeli kereskedés a nép érdekében megkönnyíttessék, ne
hogy az ország egyes uzsorások üzérkedésének áldozatává legyen.



A Pest-Budai Gyógyszerész Testületnek Magyarország összes 
gyógyszerészei nevében felterjesztett sürgetése folytán a Helytartó Ta
nács meghagyta a pesti orvosi karnak 1832 március 20-án, hogy dolgoz
zon ki egy „Dispensatorium hungaricum moderno scientiae statui et 
Regni Hungáriáé adjunctis penitus accomodatum“-ot és ezzel kapcso
latban egy árszabályt.

Ugyanez évben Borsod megye is egy olyan gyógyszerárszabály 
készítését sürgette, amely kizárólag Magyarországra vonatkozik.

1833 november 30-án több magyarhoni gyógyszerész kérvényt 
nyújtott be a Helytartó Tanácshoz egy Magyarországon és a hozzátar
tozó részekre illetékes gyógyszerészegyletnek engedélyezése céljából s 
e kérvényhez már egy tökéletesen kidolgozott alapszabálytervezetet is 
mellékelt. Ez volt az első próbálkozás az országos egyesület megalakí
tására, aminek azonban azért nem lett sikere, mert a Helytartó Tanács 
indokolása szerint azt csak egy pár olyan gyógyszerész adta be, aki
nek nem volt mandátuma az ország összes gyógyszerészeinek nevében 
beszélni. E beadvánnyal részletesebben foglalkozunk majd akkor, ami
dőn az 1872-ben megalakult Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület 
szervezési előmunkálatait ismertetjük.

A magyar királyi Helytartó Tanács 1835 január 27-én királyi ha
tározat következtében az 1834-ik évi „Pharmacopoea austriaca" negye
dik kiadását az országos főorvosnak használat céljából azzal az utasí
tással adta át, hogy a pesti orvosi karnál sürgesse meg a már 3 évvel 
azelőtt elrendelt „Pharmacopoea hungaricae“ kidolgozását.

Az 1843 június 30-án kelt rendelet jóváhagyta a pesti orvosi kar 
által kidolgozott második magyar gyógyszerárszabályt és annak hasz
nálatát a Helytartó Tanács elrendelte.

Az 1843 szeptember 31-én kelt királyi rendelet tudatja  a ma
gyar királyi Helytartó Tanáccsal, hogy az 1836-iki „Pharmacopoea 
austriaca“ újabb revízió alá fog vétetni.

A magyar királyi Helytartó Tanács a fentemlített gyógyszerár
szabály 40 példányát 1844 május 14-én átnyújtotta Őfelségének a ka
tonai osztályok számára.

A pesti orvosi kar sürgetésére, az 1847 október 7-én kelt határo
zat értesíti az országos főorvost, hogy az 1836-iki „Pharmacopoea aus- 
triaca“-nak átdolgozása már el lett rendelve. A közben beállott esemé
nyek, a bécsi forradalom és később a szabadságharc kitörése ezt az át
dolgozást azonban meghiúsította.

A magyar királyi minisztérium megalakulásakor az 1836-iki 
„Pharmacopoea austriaca“ további használata fennmaradt ugyan, de 
az 1848 október 16-ról kelt magyar királyi miniszteri leirat a pesti or
vosi karnál megsürgeti a már rég elrendelt újabb gyógyszerárszabás 
kiadását. Addig is azonban az 1848 november 9-ről kelt miniszteri ren
delet néhány gyógyszer árát felemelte.

A szabadságharc leveretése után a magyarországi királyi meg
hatalmazott polgári biztos, ödenbergi báró Geringer Károly a pesti or
vosi kar által 1850-ben kidolgozott gyógyszerárszabályt mint az 
1843-ikinak függelékét az országban közhírré tette s annak használa
tát elrendelte.

Az 1848-iki „Pharmacopoea austriaca“, miután annak 1847 októ
ber 7-én elrendelt felülvizsgálata megtörtént, 1855-ben mint „V. Phar-



macopoea austriaca“ egy ú j árszabállyal jelent meg. Mindezekből ki
tűnik, hogy:

1. A bécsi gyógyszerészek által 1729-ben kiadott s császári meg
erősítéssel ellátott „Dispensatorium Pharmaceuticum“ az egész biroda
lomban használatos és kötelező volt;

2. e dispensatorium alapján dolgozta ki Torkos Jusztus János 
1744-ben az első magyar árszabályt;

3. ugyané dispensatorium alapján dolgozta ki dr. Engel Illés 
Bécs és Ausztria számára azt az árszabályt, amely 1765 szeptember 7-én 
jelent meg és nemcsak Ausztria, hanem Magyarországra nézve is „köte
lező erővel bírónak" lett nyilvánítva; de alkalmazása Magyarországra 
nézve vissza lett vonva.

4. Ezek után következtek az osztrák kormány által elrendelt 
gyógyszerkönyvek:

a) Pharmacopoea austriaca provinciális .....................  1774.
b) Pharmacopoea austriaca provinciális .....................  1780.
c) Pharmacopoea austriaca provinciális ...................... ...1790.
d) Pharmacopoea austriaca provinciális ................... ....1794—95.

Ezeket követték:
a) Pharmacopoea austriaca 1.......................................... ...1812.
b) Pharmacopoea austriaca II. (emendata) ................. ...1814.
c) Pharmacopoea austriaca III. (emendata) .................1820.
d) Pharmacopoea austriaca IV. (emendata) ................. ...1834.
e) Pharmacopoea austriaca IV. (emendatior) .................1836.
f) Pharmacopoea austriaca V........................................... ...1855.

Melyek Magyarországra nézve kötelező erővel bírtak, annál is inkább, 
mert az 1832-ben indítványozott „Dispensatorium hungaricum" nem 
jött létre.

5. Ami a gyógyszerárszabványt illeti, 1786-ig többé-kevésbé a 
fentemlített 1744-iki Torkos-féle volt érvényben. Ezidőtől kezdve az 
osztrák árszabályok Magyarországra nézve is kötelező erővel bírtak.

1804-től valamennyi bécsi árszabály elkülönítve lett Magyaror
szág számára Bécsben kidolgozva s „Taxa Medicamentorum pro Regno 
Hungáriáé et ad nexis partibus edita“ cím alatt lett használat végett 
elküldve.

A pesti orvosi kar által kidolgozott magyar árszabályok a követ
kezők voltak:

a) Taxa Medicamentorum pro Regno Hungáriáé distric-
tum elaborata .......................................................................................  1829.

A) Ennek első függeléke ........................................................  1831.
B) Második függeléke .................................................. 1839.
b) Taxa Medicamentorum pro Regno Hungáriáé distric-

tum elaborata .......................................................................................  1843.
A) Ennek függeléke ................................................................  1850.

A fentebb mondottakból kitűnik, hogy az 1855-iki Pharmaco- 
poe-val összekötött árjegyzék Magyarországra nézve is érvényes volt.

Több mint négy évtizeden át ezek voltak tehát azok a legfonto
sabb események, amelyek a gyógyszerészettel kapcsolatosak voltak.



Amint látjuk, állandó variációi ezek a gyógyszerkönyv és a taksa kér
désének. Azonban sehol egy gondolat, sehol egy intézkedés, amely át- 
érezné a közegészségügy ama jelentőségét, amely szükségessé tenné 
a nagyvonalú terveket és az általános rendezést. Egyedül a gyógysze
részek azok, akik tisztában vannak azzal, hogy a közegészségügyi kér
dések teljesen el vannak hanyagolva s hogy ez az állapot nem engedi 
sem az orvosi, sem a gyógyszerészi hivatást abba a magasságba emel
kedni, ahová emelni pedig az államhatalomnak lenne magasabb szem
pontok miatt kötelessége.

A gyógyszerészek el is követtek mindent, hogy legalább a gyógy
szerészet ügyei rendeződjenek. Sajnos, sem elég erejük, sem elég tekin
télyük nem volt még ekkor, hogy eredményt is tudjanak elérni. Egy új, 
nagyobb szellemi értéket reprezentáló korszaknak kellett jönnie, hogy 
a közegészségügy a tennivalók első vonalába kerüljön. Ügy látszott, 
hogy az 1848-as idők a maguk nagy átalakítóerejével, ezt a feladatot 
is el fogják végezni. Sajnos, a szabadságharc bukása sok szép reményt 
sorvasztott el. A nagy idők csak elvetették a magot, de termést akkor 
még nem hoztak. Ez csak jóval később, a hetvenes évek felé történt 
meg. De az első lépés dicsősége mégis a 48-as évek vezetőembereié.

A 48-as felelős minisztérium alatt történt események. >— Az első gyógy
szerész lap. — Láng Ferenc életrajza.

Bár szorosan nem tartozik ide, mégis jellemeznünk kell pár szó
val az 1848 március hó 22-én megalakult első felelős minisztériumot 
megelőző éveket, ha meg akarjuk  érteni a dolgok összefüggését s hogy 
méltányolni tudjuk azt a nagy buzgalmat, amit Klauzál Gábor, a kor
mány ipar és kereskedelmi minisztere a közegészségügy érdekében rö
vid hivatali működése alatt kifejtett.

Dacára annak, hogy a XIX. század harmincas éveiben látszólag 
a legjobb volt a viszony a nemzet s az uralkodóház között, a tényleges 
helyzet mégis az volt, hogy a monarchia politikai vezérgondolata a 
Mária Terézia-korabeli gyarmatosító politika volt. Kesztyűs kézzel 
bántak ugyan a magyarral, közben azonban mindent elkövettek, hogy 
hazánkat gyarmati sorba süllyesszék. Metternich volt ennek a politiká
nak vezére, irányítója s így ő volt minden magyar törekvés elgán- 
csolója is.

A nemzet nagyjai előtt világosan állott a szituáció. Látniok kel
lett, hogy hazánknak nincs ipara, kereskedelme, hogy nyers termények
ben a produktum nagyon kevés s még ennek sincs kifelé megfelelő 
piaca.

A nagy triász, Széchenyi, Kossuth és Deák el is követtek min
dent, hogy a gazdasági életbe egészséges vérkeringést vigyenek, de 
Ausztria mindenütt, ahol csak tudott, akadályokat gördített. A Lajtán 
túl rájöttek már arra, hogy ők az ipar és kereskedelem modern ala
pokra való fektetése nélkül össze fognak roppanni s meg is kezdték pld. 
az annyira szükséges ú j vasútvonalaik kiépítését. A Prága és Drezda, 
a bajor határ és Trieszt felé ekkor építették ki a vasútvonalat, de 
ugyanakkor eszükbe se jutott Magyarország közlekedésének fejleszté
séért akár egy lépést is tenni.



De nemcsak passzivitást mutat Metternich a magyar gazdasági 
kérdésekkel szemben, hanem a legélesebb támadásra is hajlandó rög
tön, amint ilyen irányban bármiféle megmozdulásról kap jelentést.

Ez történt 1844-ben, az országos védegylet megalakulásával kap
csolatban is. List Frigyes nagy műve ugyanis már 1842-ben rám utatott 
arra, hogy mennyit fizet Magyarország Ausztriának évente iparcik
kekért. Pontos kimutatás alapján igazolta, hogy évente körülbelül 65 
millió forint árut hozunk be onnan, ami az akkori időben horribilis 
összeg volt.

E kimutatás és Bezerédi István lelkes agitációjának következ
ménye, hogy egyre-másra alakultak, főleg Tolnában, Baranyában, 
Somogyban azok az egyesületek, amelyeknek tagjai honicikkek hasz
nálatára kötelezték magukat. Amikor azután gróf Batthyány Kázmér 
elnöklete alatt 1844 október 18-án megalakult az ugyan-e célt szolgáló 
országos védegylet, melynek Kossuth Lajos lett a titkára, s ennek rövi
desen 60.000 tagja lett, akkor Metternich a védegyletet „titkos céljai
ban" hazaárulásnak bélyegzi s 1845 elején a kormány el is tiltja tiszt
viselőit attól, hogy oda belépjenek.

Ilyen viszonyok között érthető, hogy a gyógyszerészi ügyekkel 
senki sem törődött. Pedig a gyógyszerészeket is erősen sújtotta az, hogy 
a szerek legnagyobb részét Ausztriából kellett beszerezniük. A magyar 
gyógyszerészi k a r tehát nemcsak rendeleteit, gyógyszerkönyvét, taksá
ját, hanem még gyógyszereit is Ausztriából kapta, aminek a nehézkes 
beszerzés mellett gazdaságilag is súlyos adója volt. Nemcsak a szállítási 
és más költségek, hanem az is, hogy ők kénytelenek voltak ezüstben 
megfizetni azt a gyógyszert, amiért itthon papírpénzt kaptak. Az ezüst
ázsió is erősen sújtotta tehát őket, ami a későbbi taksaemelési pórbál- 
kozásokból is mindenütt kitűnik.

A gyógyszerészek helyzetét a nemzet kaotikus viszonyai is nehe
zítették tehát. Csodálatosképpen az orvosokkal is állandó bajaik vol
tak. Alig-alig javult valamit a helyzet a század eleje óta, amikor még 
okmányszerű bizonyítékok is vannak arra vonatkozólag, hogy a két 
pálya közötti viszony nem jó, valószínűleg azért, mert az orvosok titok
ban gyógyszert is árultak. Debrecen város levéltárában található az az 
1814-ből szóló utasítás, amelyben a nemes tanács azt írja  a tiszti
orvosnak:

„Mindent a gyógyszertárból vegyen. A magáéból a betegnek ne 
adjon semmit. Az elöljáróság híre nélkül vidékre el ne távozzék. Vi
gyázzon, hogy az orvosok és gyógyszerészek között jó egyetértés le
gyen s egymást ne kisebbítsék. A beteget túl a rendén ne taxálják  s ér
jék be évi fizetésökkel. ITelyökbe menő betegtől két garast, szegényebb 
sorsú betegtől egy és fél garast; ha pedig házhoz hivatnak, négy garast, 
éji látogatásért hat garast vegyenek. Külföldiek és nem polgárok két- 
annyit fizetnek."

Dacára ennek a bizonytalan helyzetnek, amelyben a hamu alatt 
jövendő tüzek parazsa bujkált, akadtak azért mindég olyan gyógysze
részek, akik ekkor is megpróbálták előre vinni pályájuk ügyeit. Mint 
egy magnetikus erő, úgy vonzotta őket a gyógyszerészegyesület meg
alakításának gondolata, amely, mint visszatérő lélek, minden kornak 
gyógyszerészei előtt megjelent.

Így 1833 nov. 26-án Ráth József budai és Székely Károly pesti 
gyógyszerészek, Láng Adolf Ferenc, az európai hírű nyitrai gyógysze



rész és Schuster Károly Nagyszombatból kérvényt nyújtottak be Ma
gyarország akkori Nádorához, melyben az örökös osztrák tartományok
ban akkor már működő központi és vidéki gyógyszerésztestületeknek 
hazánkban való fölállítását is kérelmezik.

Hogy a m. kir. helytartótanács m unkáját megkönnyítsék, egy 
57 pontból álló latin- s egy 112 pontból álló németnyelvű tervezetet is 
csatoltak a kérvényhez.

Ennek elintézése természetesen késett, amiért is ugyané gyógy
szerészek azt 1834-ben s azután 1837-ben ú jra  megsürgették. Ez utóbbi 
sürgetőiratukhoz mellékeltek egy ú j tervezetet is, amelyben most már 
pontos beosztását is megadták az országos gyógyszerész egyesületnek.

Szerintük tizenhét központból állott volna az egyesület a követ
kező központokkal: Budapest, Pozsony, Besztercebánya, Kassa, Ung- 
vár, Nagykároly, Selmec, Miskolc, Győr, Zalaegerszeg, Pécs, Temesvár, 
Nagyvárad, Zombor, Zágráb, Eszék, Fiume. Budapesthez tartozott 
volna Esztergom, Fehér vármegyék, a Jászság és Kiskúnság, Pest, Buda 
és Székesfehérvár szabad királyi városokkal.

Amint látjuk, a beosztás közel fedi az országos egyesület ké
sőbbi járási beosztását. Feltűnő az, hogy Debrecen nincs megemlítve. 
Igaz, hogy akkor még nem volt H ajdú megye, mert ez is Bihar várme
gyéhez tartozott, viszont ennek nem Nagyvárad, hanem Debrecen volt 
a székhelye.

Ennek a próbálkozásnak is az lett a sorsa, mint utána még annyi 
hasonlónak. A feledés és a meg nem értés.

Közben mind erőteljesebben kapott lábra a nagy magyar haza
fiak mozgalma. Az 1839—40 diétán becikkelyezik az örök váltságot, 
amelyben a közteherviselés elve jutott diadalra. Az egész ország két 
pártra szakadt s egy domináns kérdés volt most már az, hogy adózzunk 
vagy ne adózzunk. Széchenyi István 1843-ban a „Jelenkoriban  azt 
írja, hogy a nemzet nagy érdekei miatt ő is legalább annyi adót sze
retne fizetni, mint minden más polgár.

Európában is mindenütt valami forrongó hangulat volt a levegő
ben. A demokratikus gondolat mind több hívet szerzett s ennek nálunk, 
Kossuthtal az élén, nagy vezetőelmékből álló tábora volt.

Az uralkodó is érezte, hogy valahogy a magyarságot jobban ma
gához kellene, hogy láncolja. így járu lt hozzá azután ahhoz, hogy a 
törvényhozás nyelve 1844-től kezdve teljesen magyar legyen. Magyar 
lesz tehát a kancellária, helytartótanács, sőt az 1844. évi II. t.-c. §-a 
elrendeli, hogy a magyar nyelv a kapcsolt részekbeli fő és minden kö
zépiskolákban (Academia és Gymnasiumokban) mint rendszerinti tu
domány taníttassák, míg a 9. §. szerint az ország határain belüli isko
lákban a közoktatás nyelve is magyar.

Széles e hazában nagy örömet keltett e legfelsőbb elhatározás s 
a hangulat nagyon kedvező volt a királyi családra nézve. A magyar 
lélek amúgy is könnyen megnyerhető, de most úgy látszott, hogy örö
mének komoly alapja van.

Ez időkből érdemes rám utatni arra a bizonytalanságra is, ami a 
jogadományozások terén állott fenn. Gyógyszertári jogok felállítására 
tulajdonképpen a helytartótanács adott engedélyt, de megpróbálkoz
tak azzal a régi módszer szerint a városok is. Hátha elcsúszik a többi 
között.

így Bészler Lajos állított fel Debrecenben gyógyszertárat



1843-ban s erre az engedélyt a  város tanácsától kapta a következő ok
irat alapján:

Czikkelye sz. k. Debreczen város beadványi jegyzőkönyvének 
1842 szept. 14. — 5401. Bészler Lajos úr gyógyszerész egy patika ki- 
nyithatását kéri megengedtetni.

Végzés: „Tiszti orvos urak figyelmezve a város népességére és a 
patikák mostani számára, ugyezek birtokosainak jövedelmére a folya
modó kérelme iránt tegyenek tudósítást. — A tudósítás beadatván a 
tiszti orvos urak véleményes tudósítások szerint nem lévén még feles
leges ezen városban és ennek vidékén egy 7-ik gyógyszertár feállitása, 
a folyamodó által bemutatott jelen hitlevél és bizonyítványok pedig az 
ő alkalmas voltát és erkölcsi jó viseletét megbizonyitván, megengedte
tik folyamodónak egy gyógyszertár itteni felállítása."

Ezt a határozatot a helybeli gyógyszerészek megfellebbezték, 
aminek következtében igen érdekes dolog pattant ki. A helytartótanács 
ugyanis a gyógyszerészek átiratára a következő határozatot hozta: 
Becsületre méltó érdemesek és gondosak! A kebelbeli gyógyszerészek
nek azon könyörgő levelükre nézve, melynél fogva Bészler Lajos 
gyógyszerészi mestert, a neki csak tanácsilag megengedett 7-ik gyógy
szertár felnyithatásától eltiltani kérik, e városi tanácsnak jelen évi 
Szentandrás hava 17-én 6586. sz. a. kelt tudósítása következtében a fel
terjesztett irományok visszarekesztése mellett ezennel válaszoltatik, 
hogy: valamint a még 1812. és 1813. években felsőbb engedelem nélkül 
felállított két u j gyógyszertár iránt, úgy e folyó esztendőben is Bészler 
Lajos gyógyszertára közül tanúsított önkéntes eljárása, itten komolyan 
rosszaltatván, jövendőre nézve ilynemü esetekben nemcsak e részben 
fennálló régibb kegyes királyi parancsokhoz, hanem az annak idejében 
országszerte intézett ujabb szabály rendeléshez is szorosan alkalmaz
tatni el ne mulassza.

Mi azonban Bészler Lajos által felállítandó gyógyszertára iránt 
hozott határozatját illeti, az a fennforgó környülállások tekintetéből 
helybenhagyatik ugyan, de csak oly feltétel alatt, hogy a legfelsőbb 
rendelésekhez képest minden szükségesekkel hová hamarabb ellássa 
és előre bocsátandó tiszti vizsgálat után, jóváhagyás mellett jelen inté
zés kézhez vételétől számítandó 5 hónapok lefolyása alatt, a közönség 
használatára annál bizonyosabban felnyitni tartozzon, mivel ellenkező 
esetben a patika felállítására nyert „személyes, következetesen másnak 
el nem adható joga" önszemélyére nézve is megszünend.

Midőn tehát a kebelbeli gyógyszerárusok, valamint Bészler Lajos 
által pótlókig a királyi helytartó tanácsnak is felnyujtott folyamodvá
nyai az esedezőknek értesítése végett ide csatoltatnak, e tanácsnak egy
szersmind meghagyatik, hogy Bészler Lajost miképpen nyert gyógy
szertár nyithatási jogáról kellőképpen értesittesse, a kérdéses gyógy
szertárna k mikor és mi módon történt létrehozásáról jelentése ide mul- 
hatatlanul felterjesztendő. Kelt Budán a kir. magy. helyt, tanácsnak 
J842 Szentandrás havának 29-ik napján tartott tanácsüléséből. Ezen 
tanácsnak jóakarói Debreczen sz. kir. városa általunk becsülendő értel
mes, gondos u. n. főbirájának, hites polgárainak és egész közönségének 
hivatalból Debreczenbe.

Amint látszik tehát, úgy az 1812-ben felállított Bacsó Bálint,
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mint az 1813-ban felállított Csapó Sámuel részére történt jogadományo
zást kifogásolja a helytartótanács. Persze ennek most már, harminc év 
múlva szankciója nem lehetett. Közöltük pedig ez okmányt nemcsak 
az érdekessége miatt, hanem azért is, mert ebben a Bészler-íéle adomá
nyozásra nézve az a pontos meghatározás olvasható: „Személyes, kö
vetkezetesen másnak el nem adható joga.“

Ez a meghatározás később, a Bach-korszakban súlyos jelentő
ségűvé vált, amivel majd akkor fogunk foglalkozni.

A nemzet minden királyhűsége sem tudta megakadályozni, 
hogy a bécsi kamarilla ne dolgozzék minden magyar törekvés 
ellen. így jutottunk el az 1848-as évhez, amely megremegtette egész 
P]urópát. Forradalom tört ki Francia-, Német- és Olaszországban egy
aránt. S bár nálunk forradalomra senki sem gondolt, hanem csak a nép- 
szabadságot s a magyar alkotmányos élet igazi szellemét akarták meg
teremteni, a tudat alatt itt is forrongásban voltak a lelkek.

Most már gyors ütemben zajlik le minden esemény. A bécsi for
radalmi események m egbuktatják Metternichet, Pesten pedig megjele
nik a 12 pont, amely leszögezi, hogy mit kíván a magyar nemzet.

Ugyanaz nap este érkeznek Bécsbe a rendi küldöttség tagjai, 
István nádornak a vezetésével s az uralkodó az események hatása alatt 
kinevezi a nádort Magyarország teljhatalmú helytartójává és bele
egyezik a felelős magyar minisztérium felállításába.

Ennek a kormánynak minisztere 1848 március 22-étől kezdve 
Klauzál Gábor. A földmivelés, ipar és kereskedelmi tárca az övé, s 
alája tartoztak a gyógyszerészet (ügyei is, tekintettel arra, hogy erre 
az ipartörvény rendelkezései voltak irányadóak. Közoktatásügyi mi
niszter pedig báró Eötvös József, a magyar léleknek s az emelkedett 
szellemnek ez az örök nagysága.

Természetes, hogy a lelkek, felszabadúlva minden tehertől, mo
hón kezdték el ezt a munkát, amelytől az egész vonalon alkotásokat 
vártak.

A Budapesti Gyógyszerész Testület, amely akkor alig pár hó
napja reorganizálódott, rögtön megragadta az alkalmat arra, hogy a 
pálya nagy függő kérdéseit próbálja dűlőre vinni. Würztler Yilmos és 
Hollmann József elnökök aláírásával kérvénnyel fordult az úgyneve
zett -nem.zetgazdászati“ miniszterhez, amelyben hivatalos képviseletet 
kértek a gyógyszerészet számára, engedélyt az országos egyesület meg
alakítására, kérték a gyógyszertárvizsgálatoknak díjtalan ellátását, 
még pedig kinevezett gyógyszerészek által, magyar gyógyszerkönyv és 
árszabvány szerkesztését, a gyógyszertárerigálások szabályozását és 
ama levonások megszüntetését, amelyet eddig a gyógyszerészeknek a 
különböző nyilvános alapokhoz beadott számláiknál el kellett tűrniök.

A magyar szabadságharcot megelőző felelős minisztérium rövid 
életének minden mozzanata a történelem örök emlékei közé tartozik. 
Olyan dokumentumok ezek, amelyeknek elveszniök nem szabad. Nem 
szabad elveszni tehát semmi gyógyszerészi vonatkozású dolognak sem 
különös tekintettel arra is, hogy soha kormány olyan jóindulatot nem 
mutatott ügyeink iránt, mint ez a történelmi levegőben- elő kabinet ~és 
soha kormány hasTmlo rövid idő alatt nem dolgozott s alkotott annyit 
a közegészségügy terén, mint a Batthyány kormánya.



A gyógyszerészi kart érdeklő legfontosabb beadványokat, az 
azokra adott rövidebb válaszokat, egypár rendkívüli jelentőségű ren
deletet s a gyógyszerészi ügy rendezésére vonatkozó törvényjavaslat
tervezetet éppen ezért teljes egészében fogjuk közölni, hogy így meg
mentsük azokat az utókor számára. De ettől eltekintve is, gyógysze
részi szempontból annyira érdekesek ezek, hogy már csak ezért is meg
érdemlik a közlést.

A Budapesti Gyógyszerész Testület fent jelzett kérvényének 
szövege a következő:

Tisztelt Miniszter Ür!
„Valamint a népek közjóléte célirányos, az időbeli viszonyoknak 

és a halandó szellemnek megfelelő javítását az elavult elveknek, — s 
ezek törvényes átváltoztatását megkívánja: éppen úgy van ez, az 
egyes részekkel is, az egész javáért. Ezen tekintetben a gyógyszerészet, 
mely a műiparral a fensőbb tudományokat csatolja össze és a hazá
nak csak ezen öszveköttetésben használhat, s amely az egészségi álla
pot ápolásában oly fontos szerepet foglal el, hazánk magas kormánya 
figyelmére nagy mértékben érdemes.

A gyógyszerészet mint az álladalom részére szükséges intézet, 
hazánkban cdaIg~Ts~kűIonleges felügyelet a la tO even, a. legfőbb Tiató- 
s'ág előtt is képviseltetett — de a gyógyszerészet viszonyai valódi fel
fogására és kiképzésére kevés figyelem rordíttatott, mert a képviselő 
íérfíaknak foglalkozásaik lehetetlenné tették, hogy az országnak ezen 
sokágú viszonyuk felett pontos s alapos megismertetéseket adjanak, 
más részről még akadályok tétettek, melyek a legjobb akarat létesítését 
is gátolták.

Ezen körülmények miatt a gyógyszerészet gyakorlati és tudo
mányos viszonyainak törvényes szabályozása megkívántatván, köte
lességünknek tartjuk  hazánk minden gyógyszerészei nevében is sok
oldalú felszólítások következtében Miniszter urat mély alázattal arra 
kérni, hogy a gyakorlati gyógyszerészet ügyében a jelen kornak meg
felelő törvényeket alkosson.

Ennek következtében és azon meggyőződésünknél fogva, hogy 
ezen tárgy érdemleges felfogása és belátása által a gyakorlati gyógy
szerészet hiányait szakértőségen alapult eszközök által eloszlathatjuk, 
miként ezt a gyógyszerészet tudományos részeiről tenni kötelességünk
nek tartottuk, bátorkodunk a következő pontokat előterjeszteni, és 
ezek kegyes létesítéséért könyörögni:

1-ör. Hogy a gyógyszerészet az E g é s z s é g i  t a n á c s n á l  
gyógyszerészek mint hazai tanácsosok által, — akik a többi tagokkal 
hasonló állásúak legyenek, — képviseltessék, mert csak független ál
lású gyógyszerészek képesek a gyógyszerészi viszonyok minden ágát 
gyakorlatilag is megítélni, minden előítélet nélkül.

2-or. A már létező Budapesti Gyógyszerészi Testület, amely léte- 
sülése óta több célirányos eredményt okozott, s ez által bebizonyult, 
hogy ez az ország és közönségre nézve szükséges intézet országos tes
tületté alakitassék. Ezen testület célja és kötelessége, a gyógyszerésze
tet az egész honban magasabb és tudományosabb fokra emelni és én
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nek egyenlő gyakorlatát eszközölni, a gyógyszerészetet illető törvé
nyek kihirdetését szorgalmazni, az egész osztály művelődésére szüksé
ges megkivántató eszmecserét könnyiteni, — a leendő gyógyszerészek 
kiképzése felett ellenőrködni, és ezt egyenlően eszközölni.

Ezen országos testület fiók egyesületekre lenne felosztandó, 
melynek főpontja Budapest. Ezen testület kötelessége lenne időnként a 
gyógyszerész etet képviselő hivatal által a t. Minisztériumnak hivatalos 
tudósításait beadni, és minden onnét kibocsátandó parancsot átvenni, 
valamint azokat szétküldeni.

3-or. A gyógyszertárvizsgálatok fővizsgálók által legcélszerűb
ben és hitelesebben teljesittethetnének, miként ezt, a Németországban 
divatozó szokás bizonyítja. Ezeknek azonban független a Status által 
fizetendő, felesküdt gyógyszerészeknek és bizonyos számmal kell len
niük, vagy 2. az egész hazában, vagy kerületenként egy-egy. Ezek a 
helybeli törvényhatóság egy tagjával a vizsgálatot, — a mint megki- 
vántatik, — de a gyógyszerészek adóztatása nélkül vigyék véghez, s a 
feljebb említett utón a t. Minisztériumot hivatalosan tudósítsák.

4-er. Megkivántató a hazai körülményekhez alkalmazott gyógy
szerkönyv (dispensatorium) szerkesztése és a kereskedésen, vámviszo
nyokon, és gyógyszerészi munkákon alapult célszerű árelvek felállí
tása, és ezen árnak a tudománynak és kereskedelmi véletlennek meg
felelő időnkénti újítása.

5-ör. Miután a gyakorlati gyógyszerészet országos felügyelés alá 
állítva — s valamint a dolgozatokra úgy a szabályokra nézve is szoro
san kitűzött határok közé helyezve légyen — azért az olyan iparüzle
tekkel, melyeknél a verseny megállhat a közönség s önállása kára nél
kül, egy cathegoriába nem soroztatható — e szerint elmellőzhetetlenül 
szükséges, a több évi kiképzés s erre fordított költségek tekintetéből — 
továbbad a felállitási, vagy átvételi s fentartási költségek tekintetéből 
is, s ezzel járó felelőség miatt — úgy szinte a tulajdonnak az Ország 
által kimondott biztosítéka okáért — m iután a gyógyszerészek vagyona 
s birtoka a gyógyszertárakban feküdnék — az ujan felállítandó gyógy
szertárak iránt bizonyos elveket elhatározandani — a melyek szerint 
a közönség a már létező gyógyszertárak — s maga a szakma jogszerű 
tekintetbe vétessenek — s hogy minden önkény tudatlan a ferde ítélet 
megakadályoztatására előforduló minden gyógyszertár felállítás alkal
makor ennek szükségessége szakértők — s helybeli egyénekből alakí
tandó biztosság által kellő megvizsgálás után határoztassék el.

6-or. Az Ország által tűrt s némely helyeken divatozó kamatos 
levonatok, különösen nyilvános számadásoknál vagy intézeteknél mint 
erkölcsrontó, a szakmára és a közönségre károsan ható visszaéléseknek 
tekintessenek. Egyszersmind az ország méltóságával ellenkező, ha 
ugyan ott, hol a polgári jólét, és az üzlet fentartására szükséges haszon 
kiszámítások megparancsoltainak, ezzel ellenkező levonatok türetnek 
el. — Ezen pont a gyógyszerészi viszonyok szigorú fölfogását és meg
fontolását igényli. A gyógyszerész pedig, törvényesen és emberileg kö
teles lévén a kölcsönzésre, kívánatos lenne, ha a gyógyszerész szám
adásai a felsőbbség védelme alá állíttatnának.

A midőn ezen kérelmünkkel a gyakorlati gyógyszerészet viszo
nyai rendezése ügyében — mely a gyógyszerészet tudományos részé
nél nem kevésbé szükséges, — kegyelmes tekintetbe vétel miatt, a ma



gas kormány bölcs belátásához folyamodni szerencsések vagyunk, erő
sen hisszük: hogy kegyelmes meghallgatást nyerünk, és ezen egészségi 
tekintetbe oly fontos, s még is sok hibákban sinlődő osztályunk szük
séges segítséget fog nyerni, mert szigorú kötelesség és nagy igények 
egyszersmind hatalmas védelmet is követelnek.

Mely alázatos kérésünk előterjesztése mellett, határtalan biza
lommal s tisztelettel vagyunk.

Miniszter Urnák — alázatos szolgái a Buda-pesti gyógyszerészek 
testülete — Würtzler Vilmos m. k. 1. Elnök. — Hollmann József m. k.
2. Elnök."

Erre feltűnő rövid idő alatt s úgy érkezett meg a válasz, hogy a 
kérvény több pontja közben már kedvező elintézést is nyert. A minisz
ter válasza ugyanis a következő volt:

„A budapesti gyógyszerészi testületnek a gyógyszerészet re
formja iránt beadott folyamodványa önökhöz ./. alatt mellékelve, azon 
értesítéssel küldetik át: hogy

1-ső Pontban foglalt azon kérelemnek, miszerint a gyógyszerészi 
testület az egészségügyi osztályban képviseltessék, Wagner Dániel ki- 
neveztetésével elég tétetett. A

2-ik Pont alatti kérelem nem teljesíthető.
3-ik Pont alatt érintett gyógyszertári vizsgálat f. évi Junius 10-én 

268/10 sz. a. innen kibocsátott rendelet által már szabályozva lévén, e 
részben további intézkedés jelenleg felesleges; a

4-ik Pontban kívánt a gyógyszerkönyv (Dispensatorium) és ár
szabály készítése iránt már eddig is a kellő intézkedések tétettek.

5-ik Pontra nézve f. é. Junius 21-én 859/86 sz. alatt rendelet bo- 
csátatott ki. Végre

6-ik Pont alatt érintett, s eddig divatozó száztóli elengedések 
iránt maga idején intézkedni fogok.

Mi is önökkel azon meghagyással közöltetik: hogy mindezekről 
az illető testületet folyamodványának kézbesítése mellett kellőleg érte
sítsék. Budapesten 1848-ik év Junius 25-én. Földmivelés, ipar és keres
kedelmi miniszter Klauzál Gábor."

A gyógyszerész-egyesület felállítására vonatkozó kérelem eluta
sításán kívül rendkívüli jelentőségű intézkedéseket tett tehát a minisz
ter. Wagner Dániel kinevezése, a pharmacopoea előmunkálatainak el
rendelése, a gyógyszertári vizsgálatokért eddig járó d íj eltörlése mind 
korszakos eredmény. Sőt az egyesület megalakítására vonatkozó tila
lom sem szólt kimondottan a gyógyszerészi karnak. A még mindég lázas 
állapotot mutató idők logikus következménye volt e tilalom, mert a 
kormány a kedélyek teljes lecsillapodását akarta kivárni, míg bármi
lyen, nagyobb tömegeket összegyűjtő mozgalom megindítására ad en
gedélyt.

Ennek a kornak eseménye a legelső magyar szaklapok egyiké
nek, a „Gyógyszerészi H irlap"-nak megindítása is. Láng A. Ferenc 
nyitrai gyógyszerész 1848-ban, tehát tizennégy évvel a  Gyógyszerészi 
Hetilap megindítása előtt jelentette meg e lapot, amelyből az akkori



zavaros idők közepette egyesek szerint 12, mások szerint csak 9 szám 
jelent meg összesen.

Ebbe írja Voga E. Antal a következő érdekes sorokat: „A gyógy
szerészetet nem szabad kalmár szemmel nézni, mint sokan teszik, ha
nem a magasabb tudomány szempontjai szerint. Ezt azonban nem lehet 
elérni külön élő testületekkel, mely rendszer szerint nem lehet egybe
hangzó véleményt kitermelni.

Sokan nevetni fognak, hogy a magyar gyógyszerésztudományi 
írók, a kiképzés, magyar tankönyvek hiánya, sőt az annyira elhara
pódzott idegenajkúság mellett egy országos gyógyszerész-egyesületet 
akarok. Ez pedig kell, mert soha senki sem törődött más ágból a gyógy
szerészet ügyeivel."

Milyen világos megállapítása a tényleges helyzetnek. Mintha 
csak minden szavában benne lenne Láng Ferenc szelleme, akiben már 
nyolcvan évvel ezelőtt megvolt a merészség arra, hogy a gyógyszerészi 
kar számára a nyomtatott betű támogatását próbálja nyújtani. Igaz, 
hogy ezt a merészséget a gyógyszerészi pálya rajongó szeretete s Láng 
Ferenc egészen kivételes tehetsége fűtötte.

Láng Ferenc 1795-ben született Pesten, mint jómódú szülők gyer
meke. Már egész fiatal korában rendkívüli érdeklődést mutatott a ter
mészettudományok iránt s az erdők, mezők, hegyek siettek segítségére, 
hogy kielégíthesse gyűjtési szenvedélyét. Szinte gyermek volt még, ami
kor növény- és ásványgyüjteménye már tudományos értéket is kép
viselt.

Gyakornok Egerben volt Sper Józsefnél, ahol segéddé avatva, 
1811-ben Pestre jö tt s egy év múlva az egyetemen oklevelet nyert. Elő
ször Pesten 1828-ban lett tulajdonos, majd Nyitrán alapított gyógyszer
tárat 1832-ben. A „Megváltóhoz44 címzett gyógyszertár az övé.

1848-ig körülbelül ötvenezer növényt gyűjtött össze, amelyek 
mind hazaiak voltak. Csak később, külföldi utazásai során, gyarapította 
gyűjteményét sok európai növény ritka példányával.

Tudományos értékét legjobban bizonyítják a következő adatok:
1825-ben a sziléziai honmívelést előmozdító társulat Boroszlóban 

levelező-taggá választotta; 1831-ben a regensburgi kir. növénytani inté
zet választja rendes tagjává, majd a lipcsei, jassii, laibachi, ausztriai 
és nürnbergi, míg végre mindennek betetőzéséül a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező-tagjává választja 1858-ban.

Nyitra városa is elkövetett mindent, hogy kiváló polgára iránti 
tiszteletének minden elképzelhető formában kifejezést adjon. 1833—34- 
ben Nyitra város tanácsosa, 1835—43 között a nyitrai leányneveidének 
gondnoka, 1844-ben pedig városkapitány, míg 1856—57-ben szerkesz
tette a „Magyarhoni Természet Barát44 című folyóiratot.

Amikor a „Gyógyszerészi Hetilap44 1862-ben elkezdte akcióját az 
országos egyesület érdekében és Kosztyik József egy cikkében hivat
kozott az 1848-as Gyógyszerész Hírlapra, Láng Ferenc jelentkezett s 
kijelentette, hogy boldog lenne, ha mint tört aggastyán küzdhetne azért, 
ami lelkét már azelőtt régen is hevítette.

Hatvankilencéves korában, 1863 november 29-én halt meg. A 
gyógyszerészi kar egyik legnagyobb fiát veszítette el benne.



Közben a miniszter, Klauzál Gábor, erélyes kézzel nyúlt bele a 
gyógyszerészi ügyek intézésébe. Megjelentek azok a rendeletei, ame
lyekre már a testülethez küldött leiratában is hivatkozik. Meglepetés 
ezekben az, hogy belenyúl a kiképzés kérdésébe is s megállapítja, hogy 
a pályára csak hat „iskolai1* év végzettséggel lehet menni, hogy a gya
kornoki idő három év s egyúttal elrendeli a gyakornoki vizsga letételé
nek formalitásait, különösen kiemelve, hogy ez a vizsga díjtalan.

A szóbanforgó rendelet a következő:

1.

„A közegészségügyi ügynek jobb lábra állítása egy részben az 
egészségügyi egyének körül teendő sarkalatos intézkedésektől feltételez- 
tetvén, szükséges, hogy a gyógyszerészi tanítványokra (tyro) is kellő 
figyelem fordittassék. Ezekiránt tehát rendelem, miszerint jövőre gyógy
szerész-tanítványnak csak oly egyén vétessék fel, ki 6 iskolai évet be
végezvén, és kellő előkészítő tudományokkal is bir.

A gyógyszerészet tanulási ideje három évre terjed: ha azonban 
a tanítvány a második év lefolyta után magában elegendő képességet 
érezend, próbatételt követelhet, mit tőle megtagadni nem lehet.

Ezen próbatétel pedig Budapesten a városi főorvos, az egyetemi 
vegytanár, a tanítvány főnöke, egy más részre hajlatlan gyógyszerész 
és egy gyógyszerész-segédből, — egyébütt pedig a hatósági főorvos, a 
tanítvány főnöke, egy részrehajlatlan gyógyszerész és egy gyógyszerész
segédből alakulandó választmány előtt és pedig mindenkor díjmente
sen eszközöltessék.

Mely ebbeli intézkedések önökkel azon meghagyással közöltet- 
nek, hogy azokat hatósági körökben köztudomásra juttatván, szigorú 
megtartásokra felelet terhe mellett ügyeljenek fel.“

2 .

„A közegészségi ügy biztosítására, a gyógyszertárak jókarban 
tartása megkivántatván, erre nézve rendeltetik, hogy a törvényhatósá
gok kebelében létező gyógyszertárnak vizsgálata évenként bizonytalan 
időben és díjmentesen az illető főorvos által az eddigi gyakorlat szerint 
törvényes bizonyság előtt is mindig egy részrehajlatlan, köztiszteletben 
álló gyógyszerész jelenlétében vitessék véghez; főorvosaiknak köteles- 
ségökben állván ezen kivül magán szemlék által is a gyógyszertárak
ban a rend és pontosságra felügyelni.

Miről is a törvényhatóságok kellő intézkedés végett azon felhívás 
mellett értesittetnek, hogy az ekkép történendő vizsgálatokról készítendő 
hivatalos jelentéseket mindenkor és haladék nélkül hozzám felküldeni 
siessenek. Budapesten Junius 10-én 1848. Földmivelés, ipar és kereske
delmi miniszter, Klauzál Gábor."

3.
„Az egészségi osztály megbizatott egy uj, a tudomány jelen álla

potához s hazánk viszonyaihoz alkalmazott gyógyszerkönyvnek (dis-



pensatorium) nemkülönben egy u j árrendszernek (taxatorium) kidol
gozásával.

A gyógyszertárak felállítása, s ezek birhatási jogának megnye
rése iránt jövőre nézve rendelem:

1-ör. Azon esetben, ha a hatóságban akár magánfolyamodók 
kérelmeik, akár hatósági javaslatnál fogva egy uj gyógyszertár felállí
tása kérdésbe fog jönni; mindenekelőtt a főorvos és a törvényhatóság 
által kihallgattatván, adott véleményeik felterjesztése mellett, mind a 
törvényhatóságban fennálló gyógyszertárak számáról és elhelyezteté- 
sükről, mind a lakosság és gyakorló orvosok számáról, s egyéb a gyógy
szertárak felállítására befolyást gyakorló helybeli körülményekről a 
minisztériumnak jelentés fog tétetni.

2-or. Ha a gyógyszertár felállítása oly helyen terveztetik, hol már 
gyógyszertár létez, a törvényhatóság egyszersmind a város azon részét 
is kijelölendi, hol az u j gyógyszertár felállítása szándékoltatik.

3-or. Ha az akkép felterjesztett irományok nyomán egy u j 
gyógyszertár felállitandónak fog találtatni, a minisztérium által a tör
vényhatóság a kijelölt állomásra, egy hónapi határidő kitűzése mellett 
csődöt fog hirdetni, s ezen idő elteltével a beadandó folyamodások a 
tiszti főorvosnak oly meghagyással fognak kiadatni, hogy az a lehető 
legrövidebb idő alatt a törvényhatóság körében létező gyógyszerészek 
és azok segédeinek a folyamodók egyéniségeire vonatkozó nyilatkoza
taikat kivévén, ezeket saját véleményével együtt a törvényhatóságnak 
bemutassa.

A törvényhatóság a folyamodványokat, s ezek iránt adott véle
ményeket megvizsgálván, a folyamodók képessége, s érdemessége sze
rint sorozatot készít, s ezt a minisztériumnak a tárgy eldöntése végett 
felterjeszti. Budapesten Junius 21-én 1848. Vármegye közönségének. A 
földmivelés, ipar és kereskedelmi miniszter Klauzál Gábor."

Természetes, hogy a Budapesti Gyógyszerész Testület maga is 
erősen foglalkozott a kiképzés kérdésével s nem nyugodott bele abba, 
hogy ezt Klauzál csak egyes részleteiben rendezte. Érezték, hogy hibás 
vágányra lenne tolva az egész ügy, ha nem az illetékes miniszter rendezi 
a kiképzés kérdésének egész komplexumát, bár az, hogy Klauzál eltö
rölte a gyakornoki vizsga díját, m utatta a tanszabadság iránti fogé
konyságát.

Különösen megnyugtató volt ez a szellem, ha visszaemlékeztek 
a múlt eseményeire s a hasonló tárgyú kérdésekre. Bizony, a gyógysze
részek a múltban igen tekintélyes összegeket fizettek pl. a szigorlatok 
letevéséért s a diploma kiállítása körül felmerült kiadások fejében.

1749 március 24-én lépett életbe az az árszabványi rendelet, 
amelyben le van fektetve, hogy a gyógyszerészek a latin nyelven tar
tandó vizsgálatokért a bécsi orvostanári testület számára a következő 
díjakat kellett, hogy fizessék:



Az első vizsgáért, mely a növények és más használatban 
levő egyszerű gyógyszerek ismeretéből állott, 6 arany
vagy ...................................................................................  25 frt 12 kr

A második vizsgáért, hol vegyészi összetételek jöttek elő,
6 arany, vagy .................................................................... 25 „ 12 „

A harmadik vizsgáért, hol a gyógyszerek előállítása, va
lamint a vizsgáltatok kívánatára egy összetett készí
tése (magisterium) jött elő, az ezen vizsgánál jelen
levőknek 3 aranyat, vagy ................................................  12 „ 36 „

Az egyetem szolgájának (pedellus) az oklevél meg
írásáért ...............................................................................  6 „ — „

Ugyanannak megpecsételéséért ......................................... 4 „ — „
Az egyetemi tanári kar jegyzőjének 1 a r a n y .................  4 „ 12 „
Az egyetemi testület pénztárába ..................................... 3 „ — „

összesen___ 80 frt 12 kr.

Ez a csökevény megmaradt azután későbbi korszakokban is. Ma
gyarországon pl. a gyógyszerészgyakornok a vizsgájáért rendesen 5 
aranyat fizetett a tiszti főorvosnak, 5 aranyat pedig az illetékes gyógy
szerész-testület pénztárába. Megnyugvást keltett tehát a miniszter libe
rális felfogása, ami azonban nem szolgálhatott akadályául annak, hogy 
a  Budapesti Gyógyszerész Testület a következő kéréssel forduljon báró 
Eötvös Józsefhez, a kultuszminiszterhez:

Tisztelt Miniszter Ur!
,,Hazánk egyetemében ekkorig egy tudományág sem volt oly ke

véssé tekintetbe véve, s a haladási szellem kivánatainak oly kevéssé 
megfelelő, mint a gyógyszerészet tanítása és ez oly nagy mértékben tör
tént, hogy minket ezen tekintetben Európa minden Országai kivétel 
nélkül túlszárnyaltak, mert míg Németországban a gyógyszerészet min
den tudományos része kielégítő számú tanárok által tökéletesen tanit- 
tatik, és mig Frankhonban különös egyetem van képezve tiz tanár és 
egy igazgatóval, hogy a gyógyszerészet a hozzá tartozandó segéd tudo
mányokkal több évi tanpálya alatt a legkiterjedtebb értelemben tanit- 
tatik, — addig nálunk a gyógyszerész jelöltek alig nyerik meg a leg
szükségesebb tanítást a természet s vegytanból, s e szerint tudományos 
kiképzésük tekintetében majdnem egyedül az öntanulásra hagyatnak.

Miután pedig jelenleg elismertetvén a gyakorlati gyógyszerészet 
fontossága — az álladalom és egyesek kivánata ehhez képest nagyobb 
is — és miután az ember legfőbb java az egészség van tekintetben, 
valóban a kivánatok nagyok is lehetnek, e szerint a gyógyszerész nem 
hagyathatik át csupán az öntanulásnak; sőt az Ország kötelessége ezen 
kivánatok teljesítése által a főtanodában tökéletes tanítási rendszert 
állítani — hogy a szakbelieknek lehető egyforma kiképzése gyakorlati
lag s törvényesen eszközöltessék.

E végett a legnagyobb szükségesség érzetében bátorkodunk Mi
niszter urnák e következő, mint a mostani kellékeknek megfelelő tan
tervet a kijelölt gyógyszerészek részére előterjeszteni s ennek létesíté
séért alázattal könyörögni.



1-ör. Az általános tanítási és tanulási rendszer s szabadság alap
ján és azon föltétellel s azon meggyőződésünkből, hogy az eddig a 
gyógyszerészek részére kijelölt tanulmányok a bölcsészeti tanfolyamra 
áttétettethetnék — a leendő gyógyszerész felvétetvén az Orvosi tan
folyamra köteles légyen a természettan, mennyiségtan és általános 
vegytanból s deák nyelvből próbatételt letenni, melyre a mostani gyógy
szerész tanítványok már most is köteleztessenek, a nem okleveles segé
dek szabad akaratjára hagyatik, ezen tudományokat a tanfolyam alatt 
hallgatni.

2-or. A gyógyszerészi tanpálya következő, mint a gyógyszerész 
magasabb tudományos kiképzésére és miitani gyakorlottságára s az em
beriség javára elmulaszthatatlan szaktudományokat foglalja magában.

a) Az elméleti s gyakorlati gyógyszertant és a gyógyszer árutant.
b) A gyógyszerészi
ed A kémlő-
d) A törvényszéki vegytant.
Mindezek pedig gyakorlatilag tanitassanak.
e) A gyógyszerészi természettudományt, ásványtant — füvésze- 

tet és állattant.

Ezen tanulmányok pedig miután a gyógyszerészet alapját képe
zik, rendes tanárok által legnagyobb kiterjedésben s tökéletességben ta
nitassanak és ezen elősoroltakon kivi.il még a törvényszéki s rendőri 
gyógyszerészet a gyógyszerészi köny vvezetés, a gyógyszerészi kereske
déstan rendes s rendkívüli tanárok általi tanítása engedtessék meg.

3-or. A szigorú próbatétnek az oklevél elnyeréséért a rendes ta
nárok által az igazgató ellenőrködése mellett s a gyógyszerész testület- 
bőli választmány előtt kellessen történnie.

4-er. Miután az említett tanulmányokat a legnagyobb szorgalom 
mellett sem lehet egy év alatt alaposan megtanulni, a gyógyszerészi 
tanpályát 2 évre kérjük kiterjesztetni. Ellenben a gyakornoki tanidő 
az 1-ső sz. alatt említett tudományokbani előképzet mellett 3 év legyen.

5-ör. Az országnak és a gyógyszerészi osztálynak csak úgy hoz
hatnak a megtanult tudományok valódi hasznot, ha azok gyakorlati 
haszonvétele alkalmaztatik.

Azért nagy fontossággal fog bírni, ha az egyetem részéről ki
adandó oklevél csak a rendes két évi szolgálati bizonyítvány előmuta- 
tása mellett, a mely szolgálat az egyetemi évek előtt vagy után történ
hetik, fog kiadatni, s igy a gyógyszertárak önállásu igazgatása tapasz- 
talási gyakorlathoz legyen kötve.

Midőn ezen javaslatunkat hazánk minden gyógyszerészei nevé
ben alázatosan előterjeszteni szerencsénk van, egyszersmind könyör- 
günk, hogy tekintetbe vévén a gyakorlatban a legnagyobb felelőséggel 
és nehézséggel öszveköttetésben lévő gyógyszerészi osztályunkat, azt 
pontos vizsgálat alá venni, és a gyógyszerészet mostani állásához illő és 
minden kívánatnak megfelelő tanítást, ugyszinte ezáltal a szükséges 
tudományok magasabb polcra emeltetését létesíteni méltóztassék.

Egy második kérésünket Miniszter úrhoz bátorkodunk a követ
kezőkben kegyes megfontolás végett előterjeszteni:



Miután a gyógyszerészi tanulmányok tanítására jövendőben 
gyógyszerészek is alkalmazhatók és ezek közül több tanulmányok az 
orvos tanulók által is hallgatandók, szabad hazában pedig minden pol
gár rend és állás különbség nélkül mint egyenlő honpolgár testvérileg 
kezet nyújt, ami egymás nélkül nem létezhető rokon osztályoknál job
ban remélhető, ezek barátságos összeolvadása pedig az általános jólét 
tekintetéből is óhajtandó s miután a gyógyszerészet az egészségi tudo
mány karhoz van csatolva — ennek következtében bátorkodunk ezen 
kérésünket oda irányozni — nem lenne-e célirányosb s hatásunkhoz 
illő, ezen testületnek átváltoztatása: Orvosgyógyszerészi tudomány 
karrá? ez egyszersmind a gyógyszerészeknek igen nagy ösztönül szol
gálna, s a két testület közt nagyobb rokonságot s összeolvadást eszkö
zölne, s így miután ennek következtében a gyógyszerész ezután teljes 
kiképzettséget birand — Ő az egyetemi oklevél által ne a gyógyszeré
szet mesterévé, hanem ennek tanárává avattassák.

A midőn ezen kérelmünkkel a gyakorlati gyógyszerészet viszo
nyai rendezése ügyében — mely a gyógyszerészet tudományos részénél 
nem kevésbé szükséges kegyes tekintetbeni vétel miatt a Miniszter ur 
bölcs belátásához folyamodni szerencsések vagyunk, erősen hisszük: 
hogy kegyes meghallgatást nyerünk és ezen egészségügyi tekintetben 
oly fontos s mégis sok hibákban sinlődő osztályunk segítséget fog nyerni, 
mert szigorú kötelesség s nagy igények egyszersmind hatalmas védel
met is követelnek.

H atártalan bizalommal s tisztelettel Miniszter urnák
alázatos szolgái 

a Budapesti gyógyszerészek testülete

Wiirizler Vilmos m. k. 1. Elnök. Hollmann József m. k. 2. Elnök.’*

A rendezés e tekintetben a rohanó események miatt nem történ
hetett meg, ellenben Klauzál Gábor felszólította ekkor Wagner Dánielt, 
aki a minisztérium egészségügyi osztályában mint gyógyszerészeti 
ügyek ellátására hivatott tanácsos volt kinevezve, hogy a gyógyszeré
szeti ügy rendezésére vonatkozó részletes tervezetet dolgozzon ki. Ennek 
a feladatának Wagner Dániel meg is felelt s ez az előterjesztés a követ
kező szövegezésben került a miniszter elé:

ELŐTERJESZTÉS.

Miután az egészségügy rendezése, valamint minden egészségi in
tézetek feletti legfelsőbb őrködés a kormány első teendői és kötelessé
gei közé tartozik; miután továbbá eddigelé a gyógyszertárak fontossága 
az állam jólétére elegendő méltatást nem talált; ezen tudományos 
szakma szabályozása az időviszonyoknak megfelelőleg, fontosságuk 
kellő méltatásával, szükségesnek mutatkozik.



Ennek következtében rendeltessék:
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A) A  gyógyszerészek nevelését illetőleg:

§ 1. Hogy a gyógyszerészek lehetőleg egyenletes kiképeztetése 
eszközöltessék és azok úgy tudományosság, mint erkölcsiség tekinteté
ben a méltó igényeknek megfeleljenek: minden gyógyszerész gyakor
nok felvétele előtt kimutatni tartozik, hogy egészséges érzékkel, tiszta 
erkölccsel, olvasható kézírással, természetes tehetséggel bir, és a gym- 
nasiumok legalább hat osztályát jó eredménnyel bevégezte.

§ 2. A gyógyszerészeti gyakornokság ideje három évre terjed; ha 
azonban a gyakornok a második év lefolyta után magában elegendő 
képességet érezend a gyakornoki vizsgálat letételére, ehhez jelentkez- 
hetik és ha azt jó sikerrel megállja, gyógyszerészsegédnek nyilvánit- 
tathatik.

§ 3. A vizsgálat a hatósági főorvos és két gyógytártulajdonos ál
tal a gyakornok főnöke és egy gyógyszerészsegéd jelenlétében Buda
pesten a városi főorvos, a gyógyszerészi testület elnökei és két gyógy
tártulajdonos által, szintén a tanítvány főnöke és egy gyógyszerész
segéd jelenlétében a gyógyszerészettan minden ágaiból eszközlendő; 
ezen vizsgálatért semmiféle díj, vagy köszönetdij nem fizetendő.

§ 4. A vizsgálat jóeredményü letétele után a gyakornok bizonyít
ványt nyer és köteles, mielőtt a gyógyszerészet egyetemi tanulmányo
kat megkezdené, szakadatlanul két évig egy, vagy több gyógytárban 
gyógyszerészsegédként működni és magát ekként gyakorlatilag kiké
pezni.

§ 5. Minden gyógytárbirtokos jogosítva van gyógytárába egy 
gyakornokot befogadni, a gyakornokok száma azonban a segédek szá
mánál nagyobb nem lehet.

§ 6. A gyakornokot más munkákra, mint szigorúan gyógyszeré
sziekre alkalmazni nem szabad.

§ 7. Azon gyógyszerészek, kik maguk mellé gyakornokokat fo
gadnak, kötelesek ezeket mindenben, mi egy segédtől követeltetik, ala
posan kiképezni; ha ezen kötelezettségét nem teljesiti, azon joga, hogy 
gyakornokot tartson, ideiglenesen, vagy a körülményekhez képest vég
leg is elvonathatik. A jog tehát, hogy valaki gyakornokokat fogadhas
son és képezhessen, kitüntetésnek tekintendő.

§ 8. A gyógyszerészek magasabb tudományos kiképeztetésük vé
gett a közoktatási miniszter közreműködésre felszólitandó.

B) A  gyógyszerészek ellenőrzése.

§ 9. Habár a gyógyszerészeknek gyakorlati és tudományos kép
zettségük az államnak, legnagyobb erkölcsi biztosítékot nyújt, mégis a 
közönség nagyobb biztonsága tekintetéből szükségesnek látszik, addig 
is, mig ez iránt későbbi intézkedések folytán országos gyógytárvizs- 
gálók kineveztetnének, hogy az illető hatósági főorvosok két köztisz
teletben álló gyógyszerész kíséretében és egy birósági tag hozzájárulá
sával a gyógytárak vizsgálását időről-időre eszközöljék és arról köz



hatóságaik u tján  jelentéseiket felterjesszék. Az eddig szokásos vizsgá
lati dijak, mint a vizsgálat céljával és lényegével meg nem egyeztethe
tők, ezentúl elmaradnak és helyettük úgy a költségek, mint a napidijak 
a közpénztárakból fognak utalványoztatok

C) A  törvényes gyógyszerkönyv (Pharmacopoea).

§ 10. Miután Magyarország eddig saját gyógyszerkönyvvel nem 
bir és annak célirányos, viszonyainknak megfelelő megállapítása sür- 
getőleg szükséges: egy bizottság alakítandó az orvosi és gyógyszeré
szeti szak kitünőbb férfiai közül, melynek hivatása haladéktalanul ki
dolgozni egy magyar gyógyszerkönyvet.

D) A  gyógyszerészeti árszabály.

§ 11. Ugyanazon bizottság utasittassék, hogy azonnal a gyógy
szerkönyv megállapítása után, a most alkalmazásban levő magyar ár
szabályt átvizsgálja és olykép átalakítsa, hogy lehető jutányossága a 
gyógyszerek jótéteményét az összlakosságra kiterjessze, de egyszer
smind a gyógyszerészeknek jólétét megfelelő jövedelemmel biztosítsa. 
A gyógyszerek elkészítése tágabb ismereteket, ügyességet és legszigo
rúbb lelkiismeretességet igényel; a kormány ennek folytán a gyógy
szerárulást szabad versenyzés tárgyává nem teheti, mivel ez minden 
ellenőrzést kizárna; sőt a gyógyszerészt egészségügyi hivatalnoknak 
tekinti, aki fizetését a gyógyszer-készítés törvényesen meghatározott 
hasznában találja, a gyógytárakat pedig nyilvános egészségügyi inté
zeteknek, melyek szigorú ellenőrzés alatt állanak.

§ 12. A gyógyszerészeti árszabály feltétlenül kötelező és azért az 
attól való eltérés a gyógyszerész és a gyógyszert szükséglő közti szabad 
egyezkedés u tján  sem engedhető meg. Minden eltérés a törvényes ár
nak akár emelése, akár leszállítása által, mint kihágás, törvényes bün
tetés alá esik.

§ 13. Kivételt képeznek azon kiszolgáltatások, melyek nyilvános 
intézetek, vagy községi szegények részére történnek és melyeknél ha a 
számadások legalább 100 frtra rúgnak, a törvényes ár leszállítása 
10%-kal megengedtetik.

§ 14. Városokban, melyekben több gyógytár létezik, nyilvános in
tézetek és községi szegények részére a gyógyszerek a város összes 
gyógyszerészei által közösen szolgáltatandók. Vidéken mindenkor a 
községhez legközelebb eső gyógytár választandó.

§ 15. Mindazon gyógy szerszámadások, melyek nyilvános intéze
teket, vagy a szegényügyet illetik, felülvizsgálat végett a minisztérium
hoz beküldendők. Kiegyenlitésök egyébként a közhatóságoknál való át- 
nyujtás alkalmával azonnal 3/4 részben és csak V4 részben a felülvizs
gálat után fog történni.

§ 16. Egyéb gyógyszerszámadások levonat nélkül kifizetendők és 
a követelések első osztályába tartoznak; ha egy évnél hosszabb ideig 
fizetetlen maradnak, a gyógyszerész jogosítva leend azokat az adós in
gatlan vagyonára betábláztatni és 6% haladéki kamatot követelni.



§ 18. Miután a gyógyszerész üzletét saját kénye szerint nem tá
gíthatja és jövedelme az évi forgalom nagyságától és a kormány által 
a gyógyszerárszabályban meghatározott áruhaszon és munkadijtól 
függ; miután a gyógyszertárak vétele, vagy felállítása tetemes tőkét 
vesz igénybe, a gyógytár tehát a gyógyszerész tulajdona és mint ilyen, 
az állam oltalmában részesítendő, fenállhatása pedig az állam érdeké
ben biztosítandó; miután továbbá a kormány a gyógyszerésztől szoros 
lelkiismeretességet, becsületességet és felelősséget követel; végre mi
után a gyógyszertárak tulszáma orvos-rendőrségi tekintetből a lakos
ságra mindenkor káros hatású, sőt a gyógyszerek drágulását, magasabb 
árszabályt feltételeznek: szükséges, hogy a gyógyszertárak száma kor
lát oltassék és szükség nélkül önkényileg ne szaporithassék; szükséges 
tehát, hogy uj gyógyszertárak felállítása meghatározott elvektől 
függjön.

§ 19. Általában legkevesebb 10.000 lélek igényeltetik egy gyógy
tár fenállhatásához. Miután azonban oly vidékek is vannak, melyekben 
ily számú lakosság egy gyógytár fentartásához nem elégséges, minden
kor ha u j gyógytár felállítása forog szóban, a lakosság és már fennálló 
gyógytár száma mellett a gyakorló orvosok száma, az általános vagyoni 
állapot, a lakosság életmódja, a vidék éghajlati viszonyai és a nagyobb, 
vagy kisebb gyógyszerfogyasztás is tekintetbe veendők. Ha u j gyógy tár 
felállítása terveztetik, mindenek előtt megvizsgálandó tehát, vájjon az 
elégséges forgalomra számithat-e, a nélkül, hogy valamely már fennálló 
gyógyszertárt túlságosan megkárosítson.

§ 20. Miután u j gyógyszertárak felállítása és e jog adományozása 
magasabb lényeges egészségügyi szempontok tekintetbe vételét igényli, 
ez iránt intézkedni minden egyes esetben a minisztérium fog, mivel en
nek hivatása~Vlíozegészségügy biztosításáról gondoskodni.

§ 24.............hogy azonban a gyógytár felállitási joggal lehetséges
a közjóval meg nem egyeztethető és egészségügyi tekintetből meg nem 
engedhető, üzérkedésnek eleje vétessék: oly gyógyszerész, ki már egy 
gyógytár tulajdonosa, vagy az volt, úgy gyógytár felállítására jogot 
nem nyerhet és ily egyén folyamodványa egyszerűen visszautasítandó.

§ 25. Miután azon kötelességek és teendők, melyeket a gyógytár- 
tulajdonos mint ilyen átvállal, felette súlyosak és szigorú felelősség ter
hével járnak, ezentúl egy gyógyszerész egyszerre csak egy gyógytárt 
bírhat.

§ 26. Ugyan azon okból jövőben fiókgyógytárak felállítása nem 
fog engedélyeztetni.

§ 27. Végre minden törvényhatóságok utasittassanak, hogy a ható
ságok alatt létező összes gyógyszertárak és gyógyszertártulajdonosok 
pontos jegyzékét elkészítvén, azt haladéktalanul felterjessze.

E) Uj  gyógyszertárak felállítása.



§ 28. Hogy a gyógyszerészeti szakma magasabb tudományos ki
fejlődése előmozdittassék és a gyógyszerész gyakornok kiképezése gya
korlati tekintetben lehetőleg egyenlővé tétessék, célszerűnek m utatko
zik, hogy egy buda-pesti központi gyógyszerész testület mellett még 
négy kerületi testület alakuljon, melyek alapszabályaikat jóváhagyás 
végett a minisztériumhoz felterjesszék.

Amint azt a 48-as idők méltatásánál láttuk, Klauzál miniszter 
maga volt az, aki felszólította Wagner Dánielt arra, hogy az általa 
összeállított törvényjavaslat-tervezet 8. §-ára (kiképzés) vonatkozólag 
is dolgozzon ki egy tervezetet. Amikor ez megtörtént, Klauzál érintke
zésbe lépett báró Eötvös Józseffel, akinél akkor már ott volt a Buda
pesti Gyógyszerész Testületnek a kiképzésre vonatkozó beadványa is.

Wagner Dániel a miniszterhez juttato tt előterjesztésében reá
mutatott arra7~Eögy_a gyógyszerészi palya fontos kÖzegészségügyTje- 
lentősége meffkoveTelirhogy célszerű gyakorlati es magassMr elméleti 
kiképzésben részesüljenek. E célból felszólítja a közoktatási minisztert, 
hogy a gyógyszerészek egyetemi tanulm ányainak rendezése céljából 
mielőbb intézkedjék és pedig akkép, hogy a gyógyszerészek az orvos- 
tudorokkal egyenlő fokú általános tudományos műveltséget, a termé
szettudományokban pedig a lehető legnagyobb tökélyt érhessék el. Te
kintettel arra, hogy a kiképzés kérdése a közoktatásügyi miniszter ha
tásköre alá tartozott és így az erre vonatkozó törvényjavaslat-tervezetet 
ő volt hivatva elkészíteni, Klauzál csak általános elveket akart felállí
tani, amelyekre Eötvösnek figyelmei: felhívta;^Nekünk sem szabad tc- 
liát a Wagner Dániel-féle előterjesztést más szemmel nézni, mert akkor 
abban sok kritizálnivalót találunk.

Érthető, hogy a 48-as nagy idők legelején erős zökkenők voltak, 
amit megmagyaráz az, hogy a nagy kérdéseken felül rengeteg folyó- 
ügyet is el kellett intézni. A lázas munka hevében Wagner Dániel, az 
egészségügyi osztály tanácsnoka is beleesett abba a hibába, hogy egyes 
kérdéseket nem beszélt meg előzetesen a gyógyszerészi kar reprezen
tánsaival. így azután igen könnyen előfordulhatott, hogy bár őt a leg
jobb indulat vezérelte és szakértelme sem eshetett kifogás alá, bizonyos 
kérdésekben még sem volt teljesen otthonos. Ez látszik meg a kikép
zésre vonatkozó propozícióján is. Ha a gyógyszerészi mozgalmak szel
lemi irányítójával, a kitűnő budapesti grémiummal előzetesen meg
beszélte volna e fontos kérdést, úgy bizonyára értékesebb munkát tu 
dott volna végezni. így is megérdemli, hogy elismeréssel emlékezzünk 
meg jószándékáról, amelynek bizonyítéka a kiképzés általános elveire 
vonatkozó itt közölt előtejesztése is, mely így szól:

„Szükségesnek látszik, hogy a gyógyszerészeti orvosi egyetemi 
karban:

1. Az általános vegytan helyett, mely úgy is a bölcsészeti karhoz 
tartozik, a gyógyászati és gyógyszerészeti vegytan tanittassék és pedig 
egész kiterjedésében elméletileg és gyakorlatilag akként, hogy a tudo
mány tanára minden tételét kísérletekkel világosítsa fel.

2. Hogy az általános növénytan, álattan és ásványtan helyett,

F) Gyógyszerész-testületek.



melyek szintén a bölcsészeti karhoz tartoznak, ezen tanok a gyógyá
szatra és gyógyszerészeire alkalmazva és részletesen adassanak elő.

3. Hogy az elméleti és gyakorlati gyógyszerészettan külön tanszé
ket nyerjen, és egy gyógyszerészeti mühelylyel hozassák kapcsolatba, 
melyben a gyógyszerészet hallgatói gyakorlatilag képeztessenek ki.

4. Hogy egy külön tanszék állíttassák az elemzési vegytan és mér
gezéstan (toxicologia) részére, szintén teljes mühelylyel kapcsolatban.

5. Hogy a gyógyszertan .̂ a vegy készítési- és adagtannal kapcso
latban szintén külön tanszékről adassák elő, és segédeszközül egy teljes 
gyógyszergyiijtemény szereztessék be.

6. Ezen rendes tanulmányok mellett még kívánatos, hogy a 
gyógyszerészeti törvényisme, rendőrségi gyógyszerészet, gyógyszeré
szeti üzlettan, könyvviteltan és árszabálytan részére rendkívüli tanszé
kek szerveztessenek, mivel nagy fontosságú, hogy a gyógyszerészet 
hallgatója e szakmákban is rendszeres tanulmányokat tegyen.

A gyógyszerészeti tudományok ily kiterjedése mellett természe
tesen elégtelen az eddigi egy éves tanfolyam, mely ugyan azon okból 
két évré'Ter iesz IcnTtft:

Mivel pedig a tanításnál egységnek kell uralkodnia és az csak 
folytonos szigorú felügyelet által érhető el, szükséges, hogy e célból az 
egyetemen külön gyógyszerészeti igazgató alkalmaztassák.

Az egyetemi tanfolyamba lépő gyógyszerésztől előképzettsége 
bizonyságául következők követelendők:

a) Bizonyítvány a gyógyszerészeti gyakornokság bevégzéséről.
b) Bizonyítvány két évi szakadatlan segédeskedésről.
c) Bizonyítványok az egyetemi tanulmányok által feltételezett 

előképzettségről, különösen a természettan, természetisme, általános 
vegytan, és mennyiségtan.

A szigorlatok az illető tanárok, az igazgató és a gyógyszerész 
testület bizottsága által akként fognak eszközöltetni, hogy minden 
jelölt:

a) A fentemlitett tudományokból szigorú szóbeli vizsgát tegyen 
le; ennek jó sikere esetében

b) az országos gyógyszerkönyvben foglalt gyógyszerek közül 
sorshúzás útján  meghatározandó egyet felügyelet alatt elkészítsen; 
végre

c) egy összetett testet elemezzen, és pedig akár olyant, milyen a 
közéletben mérgezések következtében előfordulni szokott, akár vala
mely hamisított gyógyszert vagy tápláléki szert.

Miután a jelölt mindezen követelményeknek megfelelt, egy érte
kezést fog a vizsgáló bizottsághoz benyújtani, nyilvános vitatkozást 
tartani, felavattatni és tanúsított magasabb képzettségének megfelelőleg 
gyógyszerészettudori oklevelet nyerni.'1

A szabadságharc lezajlása után a Bach-korszak exponensei min
dent elkövettek, hogy minél több nyugtalanságot keltsenek intézkedé
seikkel. A magyar gyógyszerészi kar hazafias viselkedése egyáltalá
ban nem volt jogcím arra, hogy veliik szemben kivételt tegyenek, sőt



ha bizonyos pleonazmussal akarnánk élni, azt mondhatnék, hogy gyű
lölködésük cégtáblájává elsősorban a gyógyszerészeket tették.

A rendkívüli izgalmat keltett intézkedések között első helyen 
áll a német hatóságnak 1853 szeptember 19-én kelt rendelete, mely sze
rint csakis azokat a gyógyszertárakat ismeri el reáljoguaknak, azaz 
szabad eladási joggal bíróknak, amelyeket 1799. év előtt állítottak fel, 
míg a többieket csak személyesjogú gyógyszertáraknak deklarálta. 
Könyvünk előbbi részében az 1853-iki rendelkezésre céloztunk, amikor 
a Beszler-féle debreceni jogadományozással kapcsolatban rám utattunk 
a helytartótanácsnak arra a meghatározására, amely úgy szólt, hogy 
a gyógyszertár „személyes következetesen másnak el nem adható jogú“.

Ez a rendelet nagy ijedelmet keltett a gyógyszerészek között és 
annak magyarra fordított szövege a következő: „Az 1799. évi január
11-iki és március 15-iki királyi leiratra való hivatkozással tudatjuk, 
hogy mindazok a gyógyszertárak, amelyek az 1799-ik év előtt állíttat
tak fel, s amelyeknek adományozási okiratában nincs világosan kitün
tetve, hogy a gyógyszertár személyesjogú, reáljogú gyógyszertárnak 
van elismerve.

Azok a gyógyszertárak tehát, amelyek az 1799-ik év után let
tek felállítva, az esetben, ha a reáljog jelleget meg akarják kapni, úgy 
kötelesek igazolni azt, hogy az adományozásnál kimondottan mint 
reáljogu gyógyszertárak lettek azok adományozva.

A személyjogu gyógyszertárak tulajdonosai azonban jogosítva 
vannak november 1-től számított 2 esztendőn belül kérni gyógyszer- 
táruk reáljogának elismerését. Siker esetén gyógyszertáruk reáljoga 
illetékes helyen elő lesz jegyezve és már most határozat történik arra 
nézve, hogy e két esztendő letelte után semmiféle olyan kérvény, amely 
a reáljog elismerését célozná, figyelembe véve nem lesz.

Az ilyen kérvényeket ott, ahol rendes magistratus van, annál, 
hol ilyen nincs, a politikai hatóságnál kell beadni, mindazokkal a bizo
nyítékokkal együtt, amelyek a kérelem jogosságát igazolják, a ható
ságok pedig kötelesek e kérvényeket ahhoz az ügyosztályhoz hivatalo
san felküldeni, amelyet ez ügyek felülvizsgálatára a kereskedelmi mi
nisztérium küldött ki.

Az összes reáljogunak elismert gyógyszertárakra vonatkozólag 
később fog meghatároztatni az az ár, amelynél drágábban azt egy jö
vőben történő átruházásnál eladni nem lehet, joga van azonban egy 
ilyen reálüzlet tulajdonosának a meghatározott normáláron alul is 
gyógyszertárát eladni, amikor is ez az ár lesz olyannak deklarálva, 
mint amelynél drágábban azt később eladni nem lehet."

Természetes, hogy mivel a XVIII. században csak igen kevés 
gyógyszertára volt Magyarországnak, mert azokat a XIX. században 
kezdték meg szaporítani, alig lett volna olyan gyógyszerész, aki e ren
delet alapján gyógyszertárának reáljogát kim utathatta volna. Érthető 
volt tehát az elkeseredés és a megijedés. 100 és 100 kérvény ment el 
tehát az illetékes helyre, de bizony minden eredmény nélkül, míg 
végre Budáról és Pestről egy küldöttség ment fel Őfelségéhez, ahol az 
előadott kérés meghallgatásra is talált, aminek alapján 1857 december
19-én megjelent Őfelségének erre vonatkozó leirata, amely szerint a 
607—1857. számú kormányhatósági rendelet által megszabott követel
ményeknek megfelelőleg reáljogúaknak tekinthetők mindama gyógy
szertárak, amelyek az 1851-ik év előtt lettek felállítva, ha az engedé
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lyezési okiratban nem volt világosan kitüntetve az, hogy a gyógyszer- 
tár személyes üzleti jogú. Ez esetben is kötelesek voltak a tulajdono
sok a rendelet kibocsátásától számított két éven belül a reáljogra való 
igényüket bejelenteni, illetőleg erre vonatkozó bizonyítékaikat bemu
tatni. Ennek a királyi rendeletnek az alapján azután 409-re szökött fel 
a reáljogúnak elismert gyógyszertárak száma.

Már előzőleg intézkedés történt a törzsjogú gyógyszertárakra vo
natkozólag is. Ezek nagyobbrészt házhoz kötött gyógyszertári jogosít
ványok voltak, azzal az előnnyel a reáljogú gyógyszertárak fölött, hogy 
a cs. és királyi belügyi és kereskedelemügyi miniszter 1856. évi 131. 
számú rendeletében megszabott eljárás szerint a házzal együtt telek- 
könyvileg is bekebelezhetők voltak. A törzsjogosítvány természetének 
megállapítása a telekkönyvekben történt bejegyzések igazolása alkal
mával a cs. és kir. belügyi és kereskedelmi miniszter 1856. évi novem
ber hó 31-én kelt rendeletével van úgy a birtokviszonyban, mint a beke
belezett zálogjogokkal való elbánásra nézve is részletesen szabályozva.

A reáljogok kérdése ezzel aránylag megnyugtató elintézést nyert, 
mert az konstatálható, hogy Őfelsége intézkedése alapján minden jogos 
igény kielégítést nyert. Ezt követte azután 1859-ben a bécsi gyógysze
részeknek a személyjogú gyógyszertárak átruházásának és az özvegyek 
és árvák jogainak kiterjesztésére vonatkozó ama sikeres akciója, amely
nek eredményei az 1864-iki évben Schédy Sándor m unkája nyomán 
Magyarországra is ki lett terjesztve, s amelyeket ott ösmertetünk.

A személy, reál, fiók és kézi gyógyszertárak mellett voltak azon
ban hazánkban még olyan gyógyszertárak is, amelyeknek keletkezése 
egészen más alapokra vezethető vissza s amelyeket különleges helyze
tüknél fogva egyik kategóriába sem lehetett besorozni.

Ilyesfajtájúak voltak valamikor az irgalmasrendi gyógyszertá
rak, de még jellegzetesebbek e téren a jezsuita-gyógyszertárak. Az előb
biek ma is meg vannak s így a nagyközönség azokat ösmeri. Az utób
biak azonban már régen és teljesen megszűntek s így szükséges volt, 
hogy azok eredetére, jellegére, elhelyezkedésükre és megszűnésükre e 
munkában reámutassunk.

Sajnos, az adatok teljesen felkutatva még ma sincsenek. Évek 
óta folytat ily irányú kutatásokat Antal egyetemi m. tanár s az egész 
kérdés egyik legjobb ösmerője Abay Nemes Gyula paksi gyógy
szerész, ami újabb bizonyíték amellett, hogy milyen széleskörű műkö
désben lehet állandóan megtalálni a hazai gyógyszerészi kar tagjait.

A 48-as minisztérium működésének rövid ideje alatt megpró
bálta tehát rendszerbe foglalni a tennivalókat s erre vonatkozólag meg 
is tette az első lépéseket. Az itt ösmertetett tervezeteken kívül 859—86. 
sz. alatt intézkedett a gyógyszertárak felállításáról, 5840—666. sz. alatt 
tisztázta a kérvényezés jogát, 1387—137. sz. alatt kimondotta, hogy a 
gyógyszertárakat nem szabad szükség nélkül szaporítani, 2210—236. 
sz. alatti rendeletében rám utatott arra, hogy bizonyos vonatkozásban 
a gyógyszerészek mint államtisztviselők tekintendők, 837—92. számú 
rendeletében közli, hogy nem engedélyezi fiókgyógyszertárak felállítá
sát, mivel azok a gyógyszertárak igazi céljával össze nem egyeztethe
tők s elismerte a város ama jogát, hogy a gyógyszertárakat ő vizsgálja 
meg. íme állandóan találunk olyan intézkedéseket, amelyék a legszebb 
reményekre jogosítottak. Sajnos, rövid reménykedés után jött a Bach- 
korszak, a maga sötétségével, megpróbáltatásaival, az alkotó munka 
helyett rombolási készségével.



Az elnyomatás kora. — Kibékülés a király és a nemzet között. — 
A  kiegyezés utáni fellendülés korszaka. *— A Debreceni gyógyszerész

testület megalakulása.

Az abszolútizmus sötét korszaka szinte minden fejlődést megál
lított hazánkban. Hallgatásra voltak kárhoztatva hazánk legjobbjai, 
gúzsba volt kötve nemzeti akaratunk és sokszor még a magyar nyelv 
használata is veszedelmet jelentett. Egyetlen egyetemünkön is német 
volt az oktatási nyelv. Az úgynevezett Bach-korszak szinte tudatosan 
sorvasztotta el intézményeinket s így csak természetes az is, hogy ez 
időben semmi fejlődést sem m utat hazánk közegészségügye sem. 
A gyógyszerészi pálya helyzete is teljesen bizonytalan volt. Reánk vo
natkozó törvényes intézkedéseket Mária Terézia korától kezdve egészen 
a hatvanas évekig csak elszórtan találunk. Ezek sem olyanok voltak, 
amelyek valamilyen átgondolt terv alapján akarták volna a gyógysze
részetet szabályozni; nem Ja törvényhozó céltudatos m unkája alapján 
láttak tehát napvilágot, hanem egy-egy gyógyszerész valamilyen kéré
sére alkalomszerűen hozattak. A legjobb eset az volt, ha valamilyen 
egészségügyi kérdés el nem halasztható rendezésébe belekapcsolódott 
a  gyógyszerészi ügy is, anélkül azonban, hogy a legkisebb szándék is 
mutatkozott volna a gyógyszerészet általános rendezésére.

Nem volt gyógyszerkönyvünk. A magyar kir. helytartótanács
nak Budán 1843 május 30-án kiadott 19.194. sz. alatti rendelete alapján 
jelent meg a „Gyógyszerek árszabása Magyarország és a hozzá kap
csolt tartományaihoz alkalmazva" című könyv, melynek a bevezetésé
ben a következőt találjuk: „. .. Kötelesek a gyógyszerészek a gyógysze
rek készítésében magukat szorosan az 1836-ban kiadott ausztriai gyógy
szerkészítési rendelethez mindaddig tartani, míg más rendelet ki nem 
adatik. Ha pedig oly gyógyszerek kívántatnának, melyek az érintett 
készítési rendeletben nem foglalvák, akkor azok készítési módja az 
1820., 1814., 1812., 1794., 1780. és 1774. évekbőli kiadásokban lészen ke
resendő s mivel jelen árszabásban felvétetni feleslegesnek találtattak, 
áruk is a régibb árszabály szerint lészen meghatározandó."

Valósággal a komikum erejével hat e rendelet. Amikor az egész 
művelt világon egyre-másra jelentek meg a gyógyszerkönyvek, ame
lyek a régebbi kiadást természetesen feleslegessé tették, nekünk nem
csak, hogy nem volt magyar gyógyszerkönyvünk, hanem hat osztrák 
gyógyszerkönyvön keresztül esetleg közel száz esztendőre kellett visz- 
szamennünk, ha bizonyos gyógyszereket el akartunk készíteni, vagy 
azokat meg akarták taksálni. A helyzet semmivel sem változott azzal, 
hogy megjelent a „Pharmacopoea Austriaca editio quinta 1855“ és a 
„Neue Arznei-faxe Zűr österreichischen Pharmacopoea vöm Jahre 
1855“, mert a rendszer a régi maradt, amit bizonyít az is, hogy dacára 
az élet és a gyógyanyagok állandó drágulásának, ez a taksa ú jra  hosszú 
évekig változatlanul érvényben maradt. Pedig ekkor a gyógyszerészek 
helyzete egyáltalában nem volt rózsás. Gottier Lipót munkácsi gyógy
szerész 1862-ben a nyilvánosság előtt követeli is a taksareviziót és bizo
nyítja, hogy míg egy font camphor vételára 2 ír t  70 krajcár, eladási 
ára ugyanakkor 1 ír t 12 krajcár, a terebenthinánál pedig fontonként 
27 krajcár a ráfizetés. Természetes, hogy ezekkel nem merült ki a sora 
azoknak a szereknek, amelyekre a gyógyszerészeknek rá kellett 
fizetniök.
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Hiba lenne azonban minden bajt az abszolútizmus korszakának 
tulajdonítani. Sajnos, az önkormányzat alatt is azok az udvari rende
letek voltak reánk érvényesek, amelyeket az örökös tartományokra 
nézve Bécsben kiadtak. Ez az oka annak, hogy a magyar Corpus Juris- 
ban csak egyetlen egy olyan rendelet van, amely — bár speciális ügyre 
vonatkozik — gyógyszerészi vonatkozásában országos jelentőségűnek 
mondható. A törvénytárba (Corpus juris ungarici seu decretum gene- 
rale inclyti regni Hungáriáé, Tóm. II. Budae 1779) felvett törvénycikk 
így hangzik: Sacratissime sua Majestas intellecto: eo quod propter pri- 
vatum Praesidiarii Apothecarii Jauriensis lucrum Erectio Pharmaco- 
peae civili hactenus ibidem interurbata fuisset:

§. 1. Intuitu igitur publicae necessitatis Bonique Communis in 
Erectionem ejusdem, non modo benignum suum assensum praebere; 
verum etiam ejusdem Conservationem elementissime ordinare dignata, 
stb. (Ő csász. kir. apostoli felsége, tudomására jutván, hogy a győri vár
őrségi gyógyszerész önhaszonlesése m iatt ott egy polgári gyógyszertár 
felállítása mindezideig nem volt létesíthető; — tekintetbe vevén a kö
zös szükséget és a közjót, annak felállításához nemcsak kegyes jóvá
hagyását hozzáadni, hanem egyszersmind annak fenntartását is legke
gyelmesebben elrendelni méltóztatott.)

A fejlődés egyik akadálya tehát az a közjogi helyzetünk volt, 
amelyben sorvadásra lett ítélve minden magyar ügy, s amelyben Bécs 
óvatosan ügyelt arra, hogy ne csak kezében tartsa a vezetést, hanem 
hogy minden intézkedése összhangban legyen azzal a politikai elgon
dolással is, melynek végcélja a magyar nemzetnek az összmonarchiába 
való beolvasztása.

A másik ok pedig magában a gyógyszerészi karban rejlett. A 
közügyekkel való nemtörődömség átokként nehezedett reánk, amely 
megakadályozta azt, hogy egyes lelkes férfiak időnkénti megmozdu
lása eredménnyel járhasson.

Igaz, hogy a XlX-ik század elején a gyógyszerészek gazdasági 
helyzete nagyon jó volt. Hisz míg 1864-ben Laner Antal egészségügyi 
tanácsos kim utatása szerint Magyarországon — ide nem számítva Er
délyt és a társországokat — 49 vármegyében és 5 szabad kerületben 195 
úgynevezett valódi jogú, 161 személyjogú és 74 kétesjogú, a 48 sz. kir. 
városban pedig 113 valódi jogú, 16 személy jogú és 9 kétes jogú, tehát 
már 568 gyógyszertár működött, addig a század elején az egész mon
archiában sem volt ennél több. A gyógyszerészek tehát jómódúak vol
tak, meg voltak elégedve helyzetükkel s nem érezték a szervezkedés 
szükségét. Ezenkívül nagyon szét voltak szórva, nem is ismerték egy
mást, nem fejlődhetett ki tehát az a testületi szellem, amire pedig már 
ez időben nagy szükség lett volna.

Az abszolútizmus alatt ugyanis rohamosan romlott a gyógysze
részek gazdasági helyzete és erősen lecsökkent régi tekintélye is. A 
Bach-korszak nem ösmerte el tudományos pályának és művelt társa
dalmi osztálynak a gyógyszerészi kart s az iparosok osztályába sorolta 
őket. A hatalom egyre-másra adta a gyógyszertári jogokat s nem nézte, 
hogy meg tudnak-e m ajd az ú j tulajdonosok élni s nem teszik-e tönkre 
a már működő gyógyszertárat. Ezenkívül teljes pompájában virított a 
kuruzslás, amely a gyógyszerészek egzisztenciáját veszedelmes ará
nyokban ásta alá. Mintha a régi idők elevenedtek volna meg, az olajos 
tótok régi korszaka, úgy jártak  községről-községre utazó szélhámosok,



akik gyógyítottak és gyógyszereket árultak. De expediáltak gyógyszert 
a homoepaták, az orvosok házi gyógyszertárai s nem volt olyan szatócs, 
amelyiknél ne lehetett volna tömegével találni gyógyszereket. Az egri- 
víz, aloes, senna-manna, keserűsó, fehérgalóca, Moll-Seidlitz-por, a kü
lönböző egyszerű és összetett teák rendes árucikkei voltak a szatócsok
nak, akiket e működésükben alig-alig zavart meg a hatóság. Ezenfelül 
gombamódra terjedtek el a titkos szerek, mint előrevetett ijesztő árnyé
kai a különlegességek későbbi nagy veszedelmének. Az ezekkel való 
visszaélés már odáig fajult, hogy a vásárokon nyíltan árultak ilyen 
szereket, amelyek nem egyszer halált okoztak. így például a m. kir. 
helytartótanács Budáról 1862 aug. 29-én körlevélben tudatja, hogy egy 
Radaisz Klára nevű asszony a battonyai vásáron egy öreg asszonytól 
bőrszépítőkenőcsöt vett, ezt megkóstolta s mérgezésben meghalt. Ezzel 
kapcsolatban felhívta a figyelmét a helytartótanácsnak 1834 február 
25-én 5681. szám alatti rendeletére, mely szerint titkos szereket árulni 
s ezekkel kereskedni tilos. Ugyancsak erre vonatkozik a budai hely
tartótanácsnak 1863 május 11-iki rendelete is, mellyel elrendeli, hogy 
mivel az utóbbi időben titkos óv- és gyógyszereket jogosulatlanul hir
detnek és árulnak, ami az országos kormányszék előleges jóváhagyása 
nélkül tilos, ezt azonnal megszüntessék s a bűnösök felelősségre vonas
sanak. Elrendeli ezenkívül az ilyen titkos szerek vagy gyógyszerkész
let elkobzását és bizottság előtti megsemmisítését.

Az egyre rosszabbodó helyzetnek meg volt mégis az az üdvös 
hatása, hogy az ország különböző részeiben akciót kezdett egy-egv 
gyógyszerész. Most, amikor mindég több és több baj tornyosult a fejük 
fölé, jöttek rá arra, hogy senki velük nem törődik, s hogy az egymástól 
való teljes elszigeteltség legnagyobb akadálya annak, hogy sorsukon 
javítani tudjanak. Kezdték tehát keresni az egymással való érintkezést. 
Eszükbe jutott, hogy a már régen működő pest-budai gyógyszerész tes
tület milyen hasznos működést fejt ki. Visszaemlékeztek W ürtzler Vil
mos és Hollmann József 1848-iki próbálkozására, amellyel egy orszá
gos gyógyszerész testületet akartak volna m ár akkor alapítani. Delejes 
fluidumként kopogtatott be minden gyógyszerész a jta ján  az az óhaj, 
amely a tömörülést s ezen keresztül a megmozdulást is akarta.

Az idő is kedvezett az általános hangulatnak. A politika ege kez
dett tisztulni. Még abszolútizmus volt, de nagyszerű férfiak, élükön 
Deák Ferenccel kezdték építeni az utat, amelyen a királynak s a nem
zetnek találkoznia kellett. A feszültség enyhült. Még nem volt rá pozitív 
ok, de a lelkek valahogy megkönnyebbültek s a szemekben a reményke
dés fénye égett.

A hatóságok is érezték a közeledő ú j világot s engedtek érdessé
gükből. Nem igen alkottak, de már meghallgatták az embereket s igye
keztek a jövőre nézve barátokat szerezni.

Ily körülmények között nyújtott át 1861 februárjában egy pár 
biharmegyei lelkes gyógyszerész egy részletes és érvekkel kellően alá
támasztott kérvényt a helytartótanácsnak. Mint egy ú j kor első jelen
tős megmozdulását, érdemes a beadványt teljes egészében elolvasni. Itt 
annak kívánságait közöljük csak, a következő pontok szerint:

1. K ívánjuk az egészségügyi osztálynál a gyógyszerészetet kép
viselő egyének alkalmazását és pedig nem gyógyszerészből lett orvoso
kat, kik csak eredményéből ismerik a gyógyszerészetet; nem unatko
zott álladalmi gyógyszerészeket, kik soha tiszta érdekkel nem viseltet



nek a hivatás és önfenntartás feladataira; nem szükséget nem ismerő 
városi gyógyszerészeket, ki a nagyobb szám küzdelmeiről és feladatai
ról fogalommal nem bír. Oly egyéneket kérünk alkalmazni, kik az álla- 
dalmi gyógytárak szigorú felügyelése mellett — a polgári gyógyszeré
szek igényeit is ismerje — és igazságos ügyeinkben védőnk és tanács
adónk lehessen.

2. Ideiglenesen kérünk a jelen nehéz viszonyok megszűntéig, 
vagy addig, míg egy ú j gyógyszerárszabvány elkészíttethetik, az 
1859-iki árszabályhoz 40 százalékot számíthatni.

3. Kérünk módot nyújtani, hogy az ország egész törvényes terü
letéből egy bizottmány alakulhasson gyógyszerészekből, melynek fel
adatává tétessék:

a) A gyógyszerészek állását, kötelezettségeit és jogait az állam, 
a nép és orvosok irányában kijelölni.

b) A gyógyszerészet emelését eszközlő módokat indítványozni. 
Ide tartozik a gyógyszerek készítését meghatározó előiratok — a gya
kornokok képeztetése és a segédek állása.

c) Meghatározni a gyógyszerek körébe vágó szereket és kijelölni, 
melyek legyenek szabad árucikkek.

d) A kormány által kiküldendő tagokkal megállapítani egy cél
szerű árszabályt.

e) A megállapítandókat formulázni, azt annak idejében az or
szággyűlés elé terjeszteni, hogy jogaink, kötelességeink törvénybe iktat- 
tassanak.

Előrelátható volt, hogy e kérelmek teljesítve nem lettek, mint 
ahogy egyesek s nem az összesség részéről előterjesztett hasonló kéré
sek nem is igen teljesíthetők. De ez a megmozdulás hullámokat vetett. 
Mint amikor a vízbe dobott kő nyomán a vízben mind jobban szétter
jedő hullámkörök képződnek, épp úgy széles körben híre ment a bihar- 
megyeiek elaborátumának. S anélkül, hogy mások érdemeit kisebbíteni 
akarnók, meg kell állapítani, hogy ez a sikertelen próbálkozás indította 
meg azt az akciósorozatot, amely egész csomó gyógyszerész-testület 
megalakítására vezetett s szinte bizonyos, hogy ez inspirálta a deb
receni gyógyszerészeket is egy olyan testületben való tömörülésre, amely 
alapja volt a később oly nagysúlyú Debrecen—Biharmegyei Gyógy
szerész Testületnek.

Tamássy Károly debreceni gyógyszerész 1861 március hó 13-ára 
hívta össze azt az ülést, amely „A debreceni gyógyszerész testület11 ala
kuló közgyűlése volt. Megjelentek Tamássy lakásán a következő gyógy
szerészek: Rotschnek Károly, Muraközy Károly, Borsos Ferenc, Göítl 
Nándor, Korányi Imre és Vecsey Yiktor.

Tamássy előadta, hogy már 1858-ban beadtak egy kérvényt a 
nagyváradi cs. kir. helytartósághoz, melyben egy „gyógyszerész egylet" 
alakítására kértek engedélyt. Három évig hiába sürgették az engedély 
kiadását, míg végre a kérvény a budai helytartótanácshoz került, amely 
azt 1861 január hó 30-án tartott ülésén tárgyalta s az engedélyt 3413. 
Szám alatti határozatával megadta.

A bejelentést az ülésen jelenlevők nagy lelkesedéssel fogadták s 
a testület elnökévé Tamássy Károlyt választották meg.

S itt meg kell államink egy pillanatra. Megállít bennünket az a 
munkás élet, amit Tamássy leélt, az a mélységes hazafiság, mely műkö
dését jellemzi, az a puritánság, amely a férfierények legszebbike s az
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az önzetlen pályaszeretet, amely azt parancsolta neki, hogy még 75 éves 
korában is egyik munkás irányítója legyen a gyógyszerészi köz
ügyeknek.

Tamássy Károly pályánk legérdemesebbjei közé tartozik, akit el
ismertek a tudományos társulatok, aki felé sugárzott a királyi kegy s 
akinek megadatott az, hogy ne csak dolgozzék, hanem alkosson is azon 
a pályán, amit több mint ötven évig szolgált hűséggel, szeretettel.

Jolsván született 1806 május 30-án. Apja evangélikus lelkész. 
Már gyermekkorában nagy hajlandóságot mutatott a természettudo
mányok iránt. Gyógyszerészgyakornok Maleter István jolsvai gyógy
szerésznél volt. Az egyetemi tanfolyamot 1825-ben végezte s azután 
gyalog Bécsbe ment, ahol megszerezte oklevelét. Hat év múlva haza
jött és 1831-ben megvette Debrecenben a „Fehér hattyú" című gyógy
szertárat.

A szabadságharc kitörésekor beállott nemzetőrnek, majd letette 
a tiszti vizsgát. Rövidesen hadnagy, majd főhadnagy s végül század- 
parancsnok lett. 1849 június 30-án Debrecen városában zendülés tá 
madt. A sokezer főre szaporodott elkeseredett tömeg le akarta gyilkolni 
az itt fogva levő osztrák tiszteket. Amikor a nemesen gondolkodó s az 
ellenfelet is lovagiasan megbecsülő Tamássy látta, hogy a tömeget le
csillapítani ném lehet s hogy a gyilkolás már meg is kezdődött, száza
dát minden felsőbb parancs nélkül összedoboltatta s órákig tartó küz
delem után megfékezte a sokezerre menő, vasvillával és kaszával fel
fegyverzett népet. Nyolcvan osztrák tisztnek mentette meg ezzel az éle
tét. Amikor a szabadságharc után őfelsége a haditörvényszék jelentése 
alapján ezt megtudta, már 1852-ben kitüntette őt a koronás arany ér
demkereszttel, amit a városháza nagytermében felsorakozott százada 
előtt nagy ünnepségek között adott át neki az akkori megyei főnök.

A szabadságharc után visszatért polgári foglalkozásához. Áz ő 
lelkesedése hozta létre 1861-ben a „debreceni gyógyszerész-testületet", 
döntő tényezője volt az 1866-ban megalakult „Debrecen—Biharmegyei 
Gyógyszerész Testületnek" s ő lett kartársai bizalmából az 1872. évben 
alakult „Általános magyarországi gyógyszerész egylet III. k. 4. járásá
nak'1 igazgatója.

Gyógyszerészi működése mellett élénk részt vett Debrecen köz- 
igazgatási életében is, mint városi képviselő. De nem lett hűtelen gyer
mekkori szerelméhez, a természettudományokhoz sem. Mint a bécsi 
„Centralanstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus" rendes tagja, 
dúsan fel volt szerelve műszerekkel, amiknek nagy hasznát vette, mint 
a debreceni meteorológiai állomás vezetője. Huszonöt éven át működött 
e téren olyan eredménnyel, hogy 1874 március 19-én az akkori közok
tatásügyi miniszter, a nagy Trefort, meleghangú levélben köszönte meg 
azon szolgálatokat, amiket a tudomány érdekében kifejtett.

Mint pomologus, egyike volt az elsőknek hazánkban. A debre
ceni kertészeti intézet őt választotta igazgatójának s e minőségében 400 
féle almát és körtét rajzolt és írt le. E tanulmányainak és rajzainak 
egy része az akkori pomológiai és konyhakertészeti lapokban meg is 
jelent.

Az Isten megáldotta Tamássyt azzal, hogy 1870-ben megülhette 
pályára lépésének 50 éves jubileumát, sőt, ami a legnagyobb ritkaság, 
megünnepelhette 1881 május 16-án ötvenedik évfordulóját annak is,



hogy gyógyszertártulajdonos lett. Ez ünneplés Nagyváradon, a „Deb
recen—Biharmegyei Gyógyszerész Testület" az évi közgyűlésén zajlott 
le, ahol szellemi és testi frissességének teljességében jelent meg az ak
kor már 75 éves öregúr.

A „Debreceni gyógyszerész testület" alapszabályszerű célja a szö
vegezés szerint: „a gyógyszerészek egyesülése és egyetértése, a gyógy
szerészi kar belső ügyeinek szorgalmazása, minden ezeket illető terhek 
könnyítése, a gyógyszerészek magasabb kiképzése és a gyógyszerészet 
hazánkbani tökéletesítésére egész kiterjedésében".

Az alapszabályok részletezett pontjaiból rám utatunk azokra, 
amelyek a gyakornok felvételére s annak vizsgájára vonatkoznak. Ér
dekesek ez adatok azért, mert egy jóváhagyott alapszabály pontjaiban 
vannak lefektetve s így hivatalos bizonyságai annak, hogy a pályára- 
lépés és kiképzés terén milyen bizonytalanság uralkodott.

A 9. § szerint minden ifjú, ki magát a gyógyszerészeire szenteli, 
érettebb korú, feddhetlen erkölcsű, elegendő testerővel bíró, legalább is 
elsőosztályú érdemsorral gimnáziumot végzett s a magyar, német és 
latin nyelvekben jártas legyen. A gyógyszerészet tanfolyama három 
évre van határozva.

A gyakornok vizsgájáról a 10. § így szól: „A tanítványok a tes
tületi lakban az elnök, az illető főorvos s egy a tanítvány által válasz
tott gyógyszerész által főnökük jelenlétében megvizsgáltatnak, a gyógy
szerészet és gyógyrendelmény, gyógyszerészi könyvvitel, gyógyszer- 
ismetan, gyógyszerészi törvény tudomány és gyógyszerárszabályból. 
Azon esetben, ha a növendék a vizsgálók kívánságának meg nem felelne, 
a vizsgálók határozzák el, mennyire hosszabbittassék az ifjú tanítvány 
tanideje; ha pedig a tanítvány tudomása és képességének elegendő bi
zonyságát adta, akkor a megvizsgált bizonyítványt nyer jó, vagy igen 
jó érdemsorral, mely tanítója és minden vizsgáló által aláiratik. A fel- 
szabaditási díj a következő: a főorvos úr részére egy drb cs. k. arany; 
a testületi pénztár részére egy cs. k. arany."

Ezt elolvasva s az akkori általános helyzetet ismerve, eszünkbe 
kell, hogy jusson a közmondás: ahány ház, annyi szokás. De legalább 
e szabályok kötelezővé lettek egy testület minden tagjára nézve s így, 
bár szűk körben, de bizonyos egyöntetűséget teremtettek. Könyvünk 
eddigi adataiból látszik ugyanis, hogy semmiféle generális rendelkezés 
nem történt erre nézve sem a midtban s a későbbi adatok bizonyítani 
fogják, hogy még 1868-ban is bizonytalanság uralkodott, hogy vájjon 
a „gymnasiumot végzett" kifejezés alatt mit kell érteni.

Nem mondhatnék tehát, hogy valami nagy lett volna a haladás 
III. Ferdinánd császár óta, aki az 1644-ben alkotott gyógyszerészi alap
szabályokban, melyek Bécsben és Ausztriában lettek nyilvánosságra 
hozva, előírja, hogy a gyakornok becsületes családból való, róm. ka- 
tholikus legyen a latin nyelvben némi jártassággal. A tanulóidőt 4 év
ben határozta meg. Sőt a gyógyszertárnyitásnak előfeltétele is csak az 
volt ekkor, hogy a jelentkezőt az orvostanári testület dékánja előtt két 
értelmes gyógyszerész megvizsgáztatta, amely után meg kellett fogad
nia, hogy üzletében szorgalmas és igazságos lesz s hogy a jó gyógysze
rek készítésében lelkiismeretesen az orvos rendelvényeit ta rtja  szem 
előtt.

Általában itt is megállapítható, hogy a gyógyszerészettel össze



függő kérdésekkel a hivatalos körök vajmi keveset törődtek. Ahol pedig 
megemlékeztek rólunk, abban sem volt sok köszönet. Hogy milyen el
fogultsággal kezelték ügyeinket, azt bizonyítja az 1812 július 17-én 
kelt legmagasabb udvari rendelet is, amely vegytudori rangot statuált. 
A tudori oklevél kiadási jogával a bécsi és prágai egyetem lett fel
ruházva, amelyek gyakorolták is e jogot mindaddig, míg végre 1859- 
ben, némi módosítással, ezt a jogot a birodalom többi egyetemeire is 
kiterjesztették. E módosítás a rang elnevezésére vonatkozik, úgyhogy 
a vegydoktorokat ez időtől kezdve a „gyógyszerészet tudora" cím 
illette meg.

E kvalifikáció elnyeréséhez az érettségin kívül természetesen 
gyógyszerészi oklevél s az kellett, hogy az oklevél elnyerése céljából 
letett mindhárom szigorlatának eredménye kitűnő legyen. Nem volt te
hát elég a további egy évi egyetemi tanulmányhoz és a nyilvános érte
kezés megtartásához való jog megszerzésénél az oklevél, hanem az ezt 
megelőző szigorlatoknak is kitünőeknek kellett lenniök, amit semmi 
más pályán meg nem követeltek. E lebecsülésszerű igazságtalanság el
len is a Debrecen—Biharmegyei Gyógyszerész Testület emelte fel elő
ször a szavát 1869 szeptember 25-én tartott ülésén, amikor is a vallás- 
és közoktatásügyi miniszterhez intézett folyamodványban kérték azt, 
hogy a gyógyszerészifjak közül a vegytudori rangot elnyerni óhajtók 
„túlszigorúan vissza ne tartóztassanak".

Itt említjük meg, hogy Scholtz Gusztáv volt az első, akit a kir. 
in. tudományegyetemen 1861 december 25-én a gyógyszerészet tudo
rává avattak, míg kevéssel ezután Felletár Emil gyógyszerész, a ké
sőbbi európai hírű törvényszéki vegyész és az 1863-ban megindult „Ve
gyészet és Gyógyszerészet" című szaklap szerkesztője nyerte el e címet.

A Gyógyszerészi Hetilap megalapítása. — Határozat az Országos 
gyógyszerész testület érdekében. — Az 1859. évi osztrák ipartörvény 

rendelkezéseinek a magyar gyógyszertárakra való kiterjesztése.

A biharmegyei gyógyszerészek megmozdulásával megtört tehát 
a jég és a gyógyszerészi közvélemény kezdett öntudatra ébredni. És 
ekkor történt az az esemény, amely mindennél nagyobb jelentőségű 
volt e korban s amelynek döntő hatása lett a további gyógyszerészi 
mozgalmakra és a gyógyszerészi ügyek további alakulására nézve. 
Schédy Sándor ekkor alapította meg a Gyógyszerészi Hetilapot, amely
nek első száma 1862 január elsején jelent meg, hogy most, hatvanhét
éves fennállás után is, egyik bátorszavú harcosa és irányítója legyen 
a gyógyszerészi ügyeknek.

A Gyógyszerészi Hetilap megalapításának jelentőségét csak ak
kor érthetjük meg, ha beható vizsgálat alá vesszük azt a kort, amely
nek organuma lett.

Rám utattunk már arra, hogy a szétszórtan élő gyógyszerészek 
alig tudtak egymásról és egyáltalában nem ismerték azokat az esemé
nyeket, amelyek tőlük távolabb eső, más gyógyszerészi körzetekben 
történtek. Nem alakulhatott ki tehát egységes gyógyszerészi közvéle
mény és mivel minden reájuk vonatkozó kérdésben más és más úton
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keresték a megoldást, csak növelték azt a káoszt, amit a hatóságok el
oszlatni amúgy sem nagyon akartak.

A Gyógyszerészi Hetilap egyik fontos szerepe tehát az volt. hogy 
közleményeivel közelebb hozza egymáshoz az egy pályán működőket s 
minden ügyben megadja a nyilvános megvitatás lehetőségét s a közös 
érdekeknek egy nevezőre való hozását.

Másik feladata volt, meggyőzni a hatóságokat a gyógyszerészi 
hivatás jelentőségéről, ennek alapján belevinni a köztudatba a gyógy
szerészi ügy rendezésének szükségét és kellő értékére leszállítani azo
kat a támadásokat, amelyeket mások önös érdekei, vagy az elfogult
ság sugalt.

Végül hivatása kellett, hogy legyen a tudományos gyógyszerészi 
irodalom megteremtése s állandó felszínen tartása azoknak a gazda
sági jelentőségű kérdéseknek is, amelyeknek megoldása nélkül a gyógy
szerészi pálya fejlődését előbbre vinni nem lehetett.

Nemigen volt már 1862-ben olyan társadalmi osztály, amelynek 
érdekeit ne a saját szaklapja védelmezte volna. Az orvosi és természet- 
tudományi lapok, a különböző művészeti orgánumok, a kertészeti és 
ipari szaklapok már ekkor igen értékes munkásságot fejtettek ki. Még 
„Férfi-Divatközlöny“ és „Pesti Hölgy-divatlap" is volt és csak Buda
pesten negyvennégy magyar lap jelent meg ez időben. Csak a hatszáz 
önálló gyógyszerészt felmutató gyógyszerészi pálya állott árván, min
den olyan segítség nélkül, amit leghatásosabban a sajtó nyújthatott 
neki.

Igaz, hogy Láng A. Ferenc nyitrai gyógyszerész, amint erről meg 
is emlékeztünk, szerkesztett m ár 1848-ban egy lapot „Gyógyszerészi 
Hírlap" címmel, Az akkori küzdelmes időkben ebhői azonban csak 12 
szám jelent meg. Azóta legfeljebb csak a napilapok emlékeztek meg 
rólunk, nem nagy jóindulattal és természetesen minden szakértelem 
nélkül.

Az igazi úttörő tehát Schédy Sándor, akiben nemcsak az önfelál
dozás erénye volt meg a vállalt anyagi kockázattal szemben, hanem 
volt bátorság a hatóságok működése felett kritikát gyakorolni, lendü
let tervek kitermelésére s energia azok kivitelére.

Az utókornak hálás szívvel kell megállapítania, hogy a gyógy
szerészi pálya sokkal többet kapott Schédytől, mint amit tőle a Gyógy
szerészi Hetilap megindításakor remélt. Nincs olyan fontos kérdése ek
kor a gyógyszerészi karnak, amelynél az ő működése ne lett volna 
döntő jelentőségű és nagyon sok üdvös, sőt sorsdöntő fontosságú ügy 
csak azért lett rendezve, mert azt ő a nagy khaoszból kiemelte, mert ébe
ren figyelt a külföldi eseményekre is s mert páratlan judiciuma élesen 
szét tudta választani a fontos kérdéseket a jelentéktelenektől s mindig 
pontosan tudta, hogy mit mikor és hogyan kell csinálni.

Ma már, szinte történelmi távlatból nézve őt, alakja igen naggyá 
magasztosul. Szakírói és szaklapszerkesztői készsége szinte teljesen el
törpül a gyógyszerészi pálya számára kivívott eredményei mellett. S 
ha ma a Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület legerősebb vára a 
gyógyszerészi érdekeknek, el kell ismerni, hogy ez talán csak évtizedek 
múlva alakult volna meg, ha Schédy Sándor lapja hasábjain és hosszú 
éveken keresztül szünet nélkül nem írt, agitált volna mellette és nem 
sorakoztatta volna fel a meggyőzésnek és a szükségszerűségnek azokat 
az argumentumait, amelyek végül meg kellett, hogy győzzenek minden



kit, akiben egy csöppnyi logika s a pálya szeretetének bár csak egy 
atomja is volt.

Az 1862. évi január elseje nagy dátum tehát a magyar gyógy
szerészet életében s megérdemli a lap, hogy első számával részletesen 
foglalkozzunk.

Teljes címe: „Gyógyszerészi Hetilap. A gyógyszerészeti tudomá
nyok fejlődésének közlönye." Előfizetési ára egy évre 9 frt volt, de eb
ből is fél forintot az elaggott, vagy máskép tehetetlenné vált gyógy
szerészek számára alapítandó segély-intézet részére ajánlott fel Schédy. 
A lapot Budán, a Kir. Magyar Egyetem nyomdájában nyomták s annak 
Budapestről első előfizetője az országos egyesület első elnöke, Ráth Pé
ter, vidékről pedig Balika Károly fehérgyarmati gyógyszerész volt.

Az első számba Schédy előszaván kívül megjelent Than Károly 
egyetemi tanár értekezése „Az elméleti vegytan föladatáról és jelen 
állapotáról1*, „A szinkép-készülék (Spectral-Apparat) s a színképek ész
lelete általi vegyelemzés“ Felletár Emil egyetemi tanársegéd tollából. 
Ezenkívül még két tudományos értekezés, egy gyógyszerészek által vég
zett törvényszéki vegyvizsgálati nagyon érdekes jegyzőkönyv, az orszá
gos gyógyszerész-egylet érdekében írt nagy tanulmány, az egyetemi 
életből vett hírek, a helytartótanács által Torontálmegyében engedélye
zett gyógyszertár felállítására vonatkozó hivatalos pályázat, külföldi 
hirek és szerkesztői üzenetek.

Amint látjuk, dacára annak, hogy sem a gyógyszerészekkel, sem a 
tudományos világ, sem a hatóságok képviselőivel különösebb nexusa 
a lapnak még nem is lehetett, tartalma mégis nemcsak nívós, hanem 
érdekes is s már az első számban elkezdte harcát az Országos gyógy
szerész-egylet megalakítása érdekében.

Ez a tartalom azután számról-számra bővült s érdekesebb lett. 
Megszólaltak benne már az első években a tudomány legtiszteltebb, 
sőt legnagyobb nevei is. Sokszor találkozunk az írók között Fehér Ipoly- 
nak, a későbbi pannonhalmi főapátnak nevével, de írt bele Lengyel 
Béla, cikket látunk a nagy Pasteur és a gyógyszerészet világtörténetét 
talán legjobban ismerő francia gyógyszerész, egyetemi tanár, A. Phil- 
lippetől, dolgozott a lapba a „Codex Sanitario-Medicinalis Hungáriáé** 
híres szerzője, Linzbauer egyetemi tanár s természetesen azok a ma
gyar gyógyszerészek is, akik minden egyéni kiválóságuk mellett is ed
dig hallgatásra voltak kényszerítve. Itt ismerjük meg Katona Zsig- 
mondnak, az egyik legnagyobb magyar pomologusnak nevét, aki a 
gyógynövénygyüjtésre hívja fel a figyelmet, Kátai Gáborét, aki később, 
1864-ben Felletár Emillel megírta a pesti gyógyszerész-testület meg
bízásából „A gyógyszerészeti tudományok alapvonalai** című nagy mű
vet. E lapok hasábjain bontakozik ki előttünk már a legelső időkben 
Molnár János nagy tudása, Felletár kiválósága, Járm ay Gusztáv hal
latlan agilitása, Rozsnyay világhíre s a többiek munkássága, hogy a 
sort bezárja Podráczki Ferenc, Debrecenben működő segédgyógysze
rész, aki egyike ama kor legérdekesebb s legértékesebb embereinek. 
Foglalkozik törvényszéki vegytannal, kitűnő botanikus, ügyes író, első
rangú szervező. O tt van mindenütt, ahol a gyógyszerészeiért küzdeni 
lehet s egyik legfanatikusabb harcosa a látszólag csak tulajdonosi ér
dekek szolgálatára alakítandó országos gyógyszerész-egyesületnek.

Milyen tisztult levegőre mutat ez! Minden küszködése mellett is 
milyen boldog kor volt ez, ahol az alkalmazott egy sorban küzdött a



tulajdonosi karral nagy célokért s ahol a tulajdonos állandóan szabad
ságot adott tehetséges alkalmazottjának, hogy annak módja legyen a 
köz érdekében tehetségét kifejteni. Mennyivel szerényebb, másokat 
megbecsülő volt ez a kor, ahol pl. a debreceni gyógyszerész testület 
alapszabályainak 25. §-ában, amely az elnököt illető útmutatásról szól, 
azt mondja: „ha a tagok által az ügyek s ezeknek tárgyalása iránt meg- 
kérdeztetik, mindenkinek szerényen választ adni tisztében áll“. O tem
póra, o mores!

Ráth Péter, Fauser Antal, Trajanovits Ágoston, Müller Bernát 
neveit innen tanuljuk megismerni, mert bár tisztes múlt állott már a 
hátuk mögött, sajtóorgánum nélkül nevük közismertté nem lehetett.

A gyógyszerészi pálya helyzetének diagnózisát soha senki sem 
állapította meg addig olyan precízen, mint Schédy s így természetes, 
hogy senki nála tisztábban nem látta a tennivalókat sem. Lapjának első 
két-három évfolyamában felszínre vetette már mindazokat a kérdése
ket, amelyek a gyógyszerészi pályának ma is alapvető és részben meg
oldatlan kérdései.

A taksa helyes elkészítése, a titkos szerek és a jogosulatlanul 
gyógyszert árulók elleni küzdelem, az igazságos és célszerű jogadomá
nyozás, a nyugdíjintézet, a megalkotandó gyógyszerészi törvény, a ki
képzés nagy problémája, ügyeink hatósági intézésénél a gyógyszeré
szek bekapcsolása mind már ekkor programmja volt neki. A külföld 
gyógyszerészi eseményeinek és eredményeinek feltárásával ösztökélte 
munkára ügyeink vezetőjét. Állandó rovata volt a droguapiac állásáról 
s előre felhívta a figyelmet arra, hogy a termelési eredmény következ
tében mely anyagok olcsóbbodása vagy drágulása várható. Már 1867- 
ben felhívást tett közzé az ország összes gyógyszerészeihez címezve, 
hogy küldjék be hozzá a vidékükön dívó népies elnevezését a gyógy
szereknek, hogy ezeket összeállíthassa s a köznek átadhassa. Rendület
len híve volt a gyógynövénytermelés megszervezésének s a gyógysze
részek által felállítandó s az ő tulajdonukat képező gyógy-vegyészeti 
vállalatnak.

Megállapítható, hogy lapját mindenütt nagy örömmel fogadták. 
Dr. Chyser Kornél bártfai főorvos, a belügyminisztérium közegészség- 
ügyi osztályának későbbi vezetője volt az első, aki Schédyt üdvözölte 
s ugyancsak nagy melegséggel emlékezett meg róla az akkor már 14 év 
óta fennálló Orvosi Hetilap is.

Schédy Sándor 1831 augusztus 19-én született Borostyánkő vas
megyei községben. Apja egy nagy uradalom jószágigazgatója volt. Gim
náziumi tanulm ányait Tatán, Győrött és Székesfehérvárott végezte. 
Gyakornok 1846 szeptember 28-án, 15 éves korában lett Kautz Ignác 
győri gyógyszertárában, ahol a 4 évi gyakornoki idő letelte után még 2 
évig segédeskedett. Gyógyszerészi oklevelét 1855-ben szerezte meg s ez
után újabb 5 évi pesti segédeskedés után bérbevette a budafoki (akkor 
még Promontor) gyógyszertárat.

Az egyhangú gyógyszertári munka azonban nem elégítette ki am
bícióját. Tele volt tetterővel és érezte magában a hivatottságot arra, 
hogy pályatársainak irányítója legyen. így született meg benne a lap
alapítási gondolat s 1861 november 7-iki leiratában a helytartótanács 
meg is adta az engedélyt a „Gyógyszerészi Hetilap" megindítására.

Ettől kezdve egész életét a szakirodalomnak s szerelmes nagy 
gyöngéjének, az országos egyesületnek szentelte. Amikor lapalapításá



nak idején az Allgemeiner österreichischer Apotheker Véréin a ma
gyarországi gyógyszerészeket is felszólította arra, hogy ők is lépjenek 
be az egyesületükbe, Schédy rögtön meglátta az ebben rejlő veszedel
met, amit paralizálni a magyarországi gyógyszerész-egylet megalakítá
sára vonatkozó agitációjával kezdett.

Az orvosok és természetvizsgálók 1863-ban tartott nagygyűlése 
előtt sikerült kivinnie, hogy azon egy önálló gyógyszerészi szakosztályt 
állítsanak fel, amely Járm ay Gusztáv és Ráth Péter elnöklete alatt meg 
is alakult. A szakosztály ülésén körülbelül 50 gyógyszerész jelent meg 
s ez elé Schédy az országos egyesületnek már egy teljesen kidolgozott 
tervezetével jött. Az alapszabálytervezet főpontjaiként az elvégzendő 
feladatok a következőkben szerepeltek:

„1-ször, hogy az államhatóságok irányában jogainkat és érde
keinket képviselje;

2-szor, hogy karunk tagjai közt netán fölmerült üzleti viszályo
kat választott biróságilag kiegyenlítse;

3-szor, hogy országos gyógyszeráruraktárt s növénytani intézetet 
létesíteni;

4-szer, hogy időről-időre gyógyszerárukiállitást rendezzen."
Ez indítvány alapján el lett határozva, hogy az egyesület „Orszá

gos gyógyszerészi testület" néven fog megalakulni s négy fióktestülete 
lesz, úgy mint Dunáninnen és Dunántúl, Tiszáninnen és Tiszántúl, mely 
utóbbihoz csatlakozhatik Erdély, a Dunántúlihoz pedig Horvát- és Tót
ország, ha csatlakozni akar.

A testület székhelye Budapest. Az alapszabályok részletes kidol
gozásával a Pesti gyógyszerész testület bízatott meg 25 vidéki gyógy
szerésszel egyetemben, akik között ott találjuk Simon Imre temesvári 
gyógyszerészt, akinek egy 1862-ben kiadott évkönyvben már megjelent 
egy tervezete „Alapszabályjavaslat az egyetemes magyar gyógyszerész
egylet számára", Hanti J.-t Kecskemétről, aki később szakírói műkö
dést is fejtett ki, a már akkor országos hírű Komáromi Schmidthauer 
Antalt, az 1866-ban megalakult Debrecen—Biharmegyei Gyógyszerész 
Testület nagynevű alelnökét, Bertsinszky Károlyt és másokat.

Ez volt tehát az első igazán komoly lépés a megalakulás felé, de 
még mindig kilenc évnek kellett elmúlni, hogy Schédy Sándor életének 
legnagyobb vágya a végleges megalakulással teljesedésbe menjen. E 
kilenc év alatt is folyton agitált. Kimutatta, hogy Németországnak 
nagyszerű gyógyszerészi törvényei vannak, amit nem kis mértékben a 
kitünően megszervezett országos egyesületének köszönhet. Rámutatott 
arra, hogy van ilyen egyesület Svájcban, 30 éve működik Belgiumban 
s hogy például Franciaországban oly hatalmas, hogy 30 tagot zárt ki s 
bélyegezett meg a nyilvánosság előtt azért, mert sarlatánszerű gyógy
szereket készítettek. Nagy szégyenkezéssel mutatott rá arra, hogy még 
Oroszországban is van ilyen egyesület, amelynek megalakítására sehol 
oly nagy szükség nem lenne, mint minálunk.

Elképzelhető boldogsága, amikor végre 1872-ben a nagy mű tető 
alá került. Ő lett titkára, illetőleg jegyzője az egyesületnek s az m aradt 
1878-ig, amikor az egyesület első elnökének, Ráth Péternek lemondá
sával ő is otthagyta tisztét. Természetes, hogy továbbra is lelkes kato
nája maradt az egyesületnek, amit talán legjobban a következő ked
ves megállapítás bizonyít:

Schédy az 1890-es években rendesen 3 frtot fizetett egy cikkért,
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de mindenkit felkért, hogy alkalmilag írjon pár kedves sort az egyesü
letről is. Ha azután ilyen cikket kapott, boldog volt, s ezért a  szokástól 
eltérően 5 frtot fizetett. Pedig szegény ember volt, aki küzdött a ke
nyérért. De hát hiába, ez volt a gyöngéje s ez a szeretet volt hosszú 
időn át az egyesület erőssége.

Legalább ezer magvas cikket írt. Ezenkívül megírta „A magyar 
gyógyszerészeire vonatkozó törvények és szabályok gyűjteménye" 
című könyvet, 1865-ben kiadta a még ma is megjelenő Gyógyszerészi 
Zsebnaptárt, hosszabb tanulmányt írt a gyógyszerészet és az országos 
egyesület 25 évi fennállásáról s 1888-ban dr. Csulak Lajossal kommen
tárt írt a magyar gyógyszerkönyv II. kiadásához, amely munkából 
azonban csak 8 füzet jelent meg.

Lapja 1875-ben az egyesület hivatalos közlönye lett s ez időtől 
kezdve évi 500 frt nagyon szerény tiszteletdíjat kapott. Később még e 
csekély összegre is nagy szüksége volt, mert saját magával 40 évi szak
lapszerkesztői működése alatt sohasem törődött s az öregkor teljesen 
szegényül érte őt, aki lelkének, tudásának és szeretetének annyi kincsét 
ajándékozta pályájának.

Életének utolsó éveiben megvakult s így kihullott kezéből a toll. 
1898-ban operáció következtében visszanyerte ugyan valamennyire lá
tását, de írnia soha többé nem volt szabad. Most már nem harcosa, ha
nem csak bölcs tanácsadója volt a mellette felnőtt ú j generációnak.

Hetvenegy éves kora előtt egy nappal, 1902. évi augusztus 18-án 
fejezte be életét. Nem érhette már meg, hogy a kilátásba helyezett ki
rályi kitüntetést mellére tűzzék. Elkésett a gyógyszerészi egyesületnek 
az az akciója is, amely azt célozta, hogy a kormány állandó évi kegy
díjat állapítson meg neki. Úgy halt meg, hogy soha senki sem adhatott 
neki semmit, míg ő mindenét odaadta azoknak, akik akkor talán még 
maguk sem tudták, hogy a gyógyszerészet egyik legnagyobb alakját 
kísérik örök pihenőre.

Az országos egyesület Schédyt a maga halottjának tekintette s 
országos részvét mellett temette el Budapesten. Hogy mit veszítettünk 
benne, arra talán legjobban a már akkor is nagytekintélyű Pharmaceu- 
tische Post mutat rá, aki nekrológjában ezt írta: „Schédy a gyógysze
részi szakirodalom tündöklő fényessége volt s nevét a gyógyszerészet 
történetében minden időkben tisztelettel fogják megemlíteni.“

Amint már arra rám utattunk, a nagy stagnálás után minden té
ren nagy mozgolódás indult meg az 1860-as években. Kátay Gábor, Ka
tona Zsigmond, Gottier Lipót, Kormuth Attila és Y. törökszentmiklósi 
gyógyszerész írnak tanulmányokat a gyógyszerész-egylet érdekében. Ez 
utóbbi az egylet céljai között megemlíti, hogy mindenütt alakíttasson 
testületi könyvtárakat s rendelje el, hogy azok tanulmányozására és bú
várkodásra a főnökök segédjeiknek időt engedjenek. Ugyanezeket cé
lozza a tolnamegyei gyógyszerészek mélyen szántó javaslata, amely 
minden fontos kérdésre kitér s követeli azt is, hogy a gyógyszerészeihez 
tartozó tudományok a m. kir. egyetemen magyarul taníttassanak.

E felhívásokra a veterán Láng A. Ferenc válaszol, akinek lapja 
már 1848-ban is írt e kérdésről s felajánlja, hogy bár törött aggastyán 
már, boldog lenne ez irányban újra dolgozhatni.

E sok mozgalomnak volt a következménye, hogy az amúgy is 
nagyszerű férfiak által vezetett pest-budai gyógyszerész-testület 1862 
március 28-án egy bizottságot küldött ki, mely Fauser Antal elnök, Mül-



ler Bernát, Járm ay Sándor, Frum István és Sztupa György tagokból 
állott s az volt a feladata, hogy intézzen kérvényt a helytartótanácshoz 
s ebben kérjen engedélyt arra, hogy az ország összes gyógyszerészeit 
egy nagygyűlésre Pestre összehívhassa.

A pesti gyógyszerész-testület most már teljes erővel feküdt bele 
a kérdésbe, annál is inkább, mert olyan aggasztó jelenségekkel találko
zott, amelyeknek országos rendezését sürgős szükségnek ítélte, de azok 
rendezésére módja nem volt, mert a hatóságok előtt az ország összes 
gyógyszerészeinek nevében fellépni nem volt mandátuma.

Az egyik súlyos jelenség a  százalékengedmény minden képzele
tet felölmúló elfajulása volt. Voltak Pesten olyan gyógyszerészek, akik 
50—70% engedményt is adtak. Ezt a tekintélyt és a gazdasági érdeket 
mélyen sértő eljárást a testület eltiltotta tagjainak, akik erre írásban 
azzal kötelezték magukat, hogy a határozat megszegője pénzbírságot 
tartozik fizetni. Dacára az erélyes fellépésnek, akadt mégis két gyógy
szerész, aki a határozatot alá nem írta.

A gyógyszerészet ügye minden vonatkozásban csáki szalmája 
volt. Sauer országorvos volt az egyetlen, aki a helytartótanácsnál meg
hallgatott bennünket ügyeink elintézése előtt s aki ebből a célból for
szírozta újabb gyógyszerész-testületek felállítását is. Ő azonban állá
sáról 1862-ben leköszönt, ami növelte ügyeink intézésének anarchiáját.

A pályáralépés előfeltétele is rendezetlen volt s ezt mindenki a 
maga kedve szerint intézte el. Gottier Lajos munkácsi gyógyszerész mu
tat rá  erre élesen, amikor elaborátumában azt írja, hogy: „ne álljon 
szabadságában a gyógyszerészeknek önkénye szerint akárhányszor bu
kott fiatalembereket gyakornokul elfogadni s segédeknek felavatni, 
akár bír képességgel, akár nem, hanem a grémium elnökének a pályára 
szánt ifjú bizonyítványait mutassa be, melyre aztán elfogadhatása reá
írandó. Segéddé való felavatását pedig főnöke jelentse az elnöknek, ki 
két gyógyszerészt s egy segédet mint asszisztenst fölhí, kik által az 
illető főnöke jelenlétében megvizsgálandó'4.

Az ilyen anomáliákra vonatkozólag még később is találunk, még 
pedig hivatalosnak tekinthető adatot is. Ilyen a Debrecen-Biharmegyei 
Gyógyszerész Testület 1867. évi közgyűlésének határozata, melyben fel
szólítja Jellakovics Károly t, aki egy gyakornokot bejelentés és kellő is
kolai bizonyítványok nélkül vett fel, hogy az illetőt haladéktalanul bo
csássa el, mit ha meg nem tesz, a gyakornoktól annakidején a testület 
a bizonyítvány kiadását meg fogja tagadni.

A helyzet kusza voltát bizonyítja többek között az is, hogy 1862- 
ben a debreceni gyógyszerész testület azt határozza, hogy 3 drb gyakor- 
nokfelszabadító-levél Bécsből, az „österreichische Zeitschrift" szerkesz
tőségéből hozattassék s hogy a Gyógyszerészi Hetilap egyik 1863-iki 
számában süketnéma gyógyszerész keres állást laboratóriumi munká
hoz.

Ez a lehetetlen állapot már csak azért is idegessé tette a vezető 
köröket, mert félniök kellett attól, hogy ha ez a nagyközönség széles 
rétegében publikussá válik, megrendül az a bizalom, amit eddig még 
mindig meg lehetett őrizni. Mert ha egyes hivatalos körök tendenciája 
az volt is, hogy a gyógyszerészeket tényleg az iparosok sorába iktassák, 
mások és a közvélemény előtt a kar tagjainak meg volt a tekintélye.

Geduly Albert losonci gyógyszerészt például Baintner Ferenc, 
Nógrádmegye első főorvosa, 1862 augusztus 2-án 70. szám alatt kelt lii-



vatalos felszólításában arra utasította, hogy két gyanús anyagot vizs
gáljon meg s szakvéleményét a megyei törvényszékhez terjessze be. Ez 
az eset nem áll egyedül. Molnár János, Podhráczky Ferenc, Felletár 
Emil s más gyógyszerészek sok hasonló hivatalos megbízást kaptak.

Az orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlésein is mindig elő
kelő szerepet játszottak a gyógyszerészek s hogy nem egyszerű részt
vevői voltak ezeknek, bizonyítja az is, hogy IX. nagygyűlésük előtt en
nek elnöke, Eötvös József báró, felszólította őket az önálló gyógysze
részi szakosztály megalakítására, amit a gyógyszerészek már csak azért 
is örömmel fogadtak, mert ez időben hazánkban a gyülekezési szabad
ság joga fel volt függesztve s bár több kísérlet történt, nem adtak en
gedélyt egy országos gyógyszerész-gyűlés megtartására. Az orvosok és 
természetvizsgálók nagygyűlése jó alkalom volt tehát, hogy itt a gyógy
szerészek találkozhassanak.

Bár a meghívás után nagyon kevés idő állott rendelkezésre, a 
nagygyűléssel kapcsolatos kiállításon becsülettel állották meg helyüket. 
Scholtz Gusztáv remek gyógyszerkészítményei feltűnést keltettek. 
Nitroglycerin, megnesia citrica, solubilis amorpha, káli hypermangani- 
cum, Calcaria hyposulphurosa, hydrarg. stearinicum oxydatum és oxy- 
dulatum, arsenicum jodatum, Cupr. sulf. in bacillis s más szereivel nagy
sikert ért el.

Schmidthauer Antal komáromi gyógyszerész Nagyigmándi sójá
val és pezsgős porokkal, Müller Bernát gyógyszerárukból való híres 
gyűjteményével, Török József piperecikkekkel s ami a legérdekesebb 
volt Fauser Antal remek vegyi és műtani eszközeivel és műszereivel.

Amikor világhírű magyar orvosok, köztük Semmelweiss Ignác, 
akinek azóta nemzetünk már szobrot is emelt és Bókay János a nagy 
gyermekgyógyász, megalakították 1863-ban a Magyar Orvosok Könyv
kiadó Társulatát, mellettük ott találjuk rögtön a gyógyszerészeket, 
Rozsnyay Mátyást, Andrényí Zsigmondot, Szarka Jánost, Franzély 
Árpádot és Csávási Kiss Károlyt, akit 168 leadott szavazatból 146-tal 
pénztárosnak is választottak. Hogy ez a népszerűségnek és elösmerés- 
nek milyen nagy fokát jelentette, akkor tudjuk meg, ha látjuk, hogy 
ugyanakkor Bókay János az egyik elnöki állásra 175 szavazatból csak 
84, Rupp János másodelnök 178-ból pedig csak 83 szavazatot kapott.

Folytathatnék a sort, de úgy érezzük, hogy már ezzel is alátá
masztottuk tételünk igazságát.

Természetes, hogy a taksa rosszasága és a sok jogadományozás is 
izgatta a kedélyeket, amit fokozott a helytartótanács állandón tapasz
talt rosszindulata. Egvre-másra alakultak úgynevezett orvos-gyógysze- 
rész egyletek, ezzel szemben a szorosan vett gyógyszerész testületek 
alakulását megakadályozták. Igaz, hogy ebben a gyógyszerészek is hi
bások voltak, mert állandóan akadtak olyanok, akik valószínűleg önös 
érdekből, ezt ellenezték. Ez történt akkor is, amikor 1863 jun. 28-án a 
temesvári irgalmasszerzet társházában összehívott gyógyszerészek, 
Füzy Szaniszló, Jahner Károly, Jaronisz Mihály, Simon Imre, stb.-iek 
elhatározták a Maros—Tisza közti vidéken élő gyógyszerészek „egy 
kebelzetbe“ való egyesülését. Ezt a helytartótanács 1864 augusztusi le
irata éppen azzal az indokolással nem engedélyezte, hogy azt az ügyfe
lek közül többen ellenezték.

A sok ború között csak nagynéha csillan fel valami kis remény
sugár. Ilyen annak a kérdésnek tisztázása, hogy kereskedő-e a gyógy



szerész. Az ú j kereskedelmi törvény értelmében el kellett dönteni e kér
dést. A grémium annak a körülménynek kidomborításával, hogy a 
gyógyszerészek vegyészi szereket is készítenek s cikkeiket rendesen 
csak előírt szabály vagy receptre adják ki, természetesen tiltakozott a 
gyógyszerészeknek a kereskedők közé sorozása ellen. Ugyanezen az ál
lásponton volt, mint iparügyekben elsőfokú bíróság* a bécsi városi ha
tóság is s így ez az ügy javuákra dőlt el.

De örömmel töltöttéi el a gyógyszerészeket a „Gyógyszerész nö- 
vendéki segély egylet“ megalapítása is, melynek alapszabályait az 
egyetem tanári karának meleg pártolására, főleg Than Károly egye
temi tanár közbenjárására a helytartótanács 1863. évi 49098. sz. alatti 
rendeletével jóváhagyta.

Az egyesület célja volt szegénysorsú, de jó előmenetelű gyógy- 
szerészifjak támogatása. A segélyezést azonban alapszabályszerűen az 
egyesület csak í866-ban, tehát akkor kezdte el, amikor pénzalapja a 
4000 forintot meghaladta.

Jól esik látni azt a nemes vetélkedést, amelyet a gyógyszerészek 
az egyesület számára adott adományokban kifejtettek. Ez akkori tekin
télyes összeg egy részéhez az egylet úgy jutott, hogy egy Korbuly Sán
dor nevű gyógyszerésznövendék 1863 nov. 26-án agyonlőtte magát s 
1000 forintot hagyományozott e célra.

De nemcsak ezen a téren nyilvánult meg az áldozatkészség. Ku- 
bányi Simon dunaföldvári gyógyszerész 50 forintot juttatott el a 
Gyógyszerészi Hetilaphoz, II. éves gyógyszerésznövendékek számára 
ösztöndíjképpen s kötelezte magát élete fogytáig évenként ugyanilyen 
összeg megfizetésére. Az ösztöndíjat oly növendék kaphatta meg, aki 
magyar születésű, különösen a vegytani műveletekben szorgalom, k itar
tás és ügyességben kitüntette magát s erkölcsi magaviselete kifo
gástalan.

E példán felbuzdúlva, Laczay József békéscsabai gyógyszerész 
ugyanilyen kötelezettséggel szintén 50 frtot küldött e célra. Később, 
otthagyván a pályát, a pénz további küldését megtagadta.

Az ösztöndíj odaítélése Than Károlyra lett bízva s azt az első év
ben egy Sztempák Antal nevű hallgató nyerte el.

Nem lenne azonban teljes a kép, ha meg nem említenők, hogy 
Zemplényi Károly oki. segédgyógyszerész 21 frtot küldött be Nagy
váradról két egyetemi hallgató segélyezésére. E szép példának itt eme
lünk emléket. Nagy összeg volt ez akkor! Egy alkalmazott gyógysze
résznek közel egész havi fizetése!

Az 1865-ik év eseményeihez tartozik még, hogy „Vegyészet és 
Gyógyszerészet11'címen egy ú j szaTflap megindítása, melyet Felletár 
Eriullfyógys2eresz szerkesztett Nélcám Sándof^rvostanár társaságában.

Felletár Emil egyik büszkesége hazánk tudományos életének. 
Tapolcán született 1834-ben. 1862-ben a gyógyszerészeti tudományok 
doktorává avatták, a következő évben, tehát 29 éves korában már a 
törvényszéki és rendőri kémia magántanárává képesítették s 1871-ben 
országos vegyésszé nevezték ki. Sok, köztük európai hírnevet jelentő 
szakmunkát írt s több gyógyszerészi vonatkozású könyve s igen sok 
bennünket érdeklő cikke látott napvilágot.

A gyógyszerészi közvéleményben nagy nyugtalanságot okozott 
ez időben az özvegyek és árvák teljesen bizonytalan helyzete is. Ezt a 
hangulatot még csak fokozta a m. kir. helytartótanácsnak 1863 decem-
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herében megjelent és H artl Alajos tr. által aláírt körirata, amelyet az 
ezt követő rendkívüli jelentőségű eseményekre való tekintettel szósze- 
rint közlünk. „Tapasztaltatott — így szól a körlevél — miszerint a sze  ̂
mélyjogú gyógyszertárak a fönnálló szabály ellenére újabb időben is 
arubal)ocsattattak7~Tr megyék, városok és kerületek közönségének 
meghagyatik, hogy felelősség terhe alatt szorosan arra ügyeljen, hogy 
ilyetén gyógyszertárak semmi néven nevezendő magánjogi cím alatt 
személyes jog birtokosáról más személyre át ne ruháztassanak, s hogy 
minden egyes e tekintetben előforduló megüresedés a szükséges intéz- 
kedéshetés tekintetéből azonnal feljegyeztessék. Meg jegyezte tik azon
ban, hogy személyes joggal felruházott gyógyszerészek özvegyei, míg 
újabb házasságra nem lépnek, elhunyt férjeik jogát kellő tulajdonok
kal felruházott gondnok által háborítlanul gyakorolhatják . . .  stb.“

Már most tudni kell, hogy mivel a gyógyszerészetet az iparüzle
tek közé sorozták, éles különbség lett a reál- és személyjogú gyógyszer- 
tárak között. Nemcsak az, hogy ez utóbbiakat nem lehetett eladni, ha
nem az is, hogy azokat nem lehetett másra átruházni, nem voltak örö- 
kölhetők, sőt bérbeadhatók sem. Az özvegynek meg volt ugyan újabbi 
férjhezmeneteléig a haszonélvezeti joga, ellenben a gyermekeknek 
semmi joguk sem volt. Nekik leltár szerint fizettek valamit, rendesen 
nagyon keveset a szerekért és a bútorzatért s így csaknem teljesen el
vesztették azt a vagyont, ami minden emberi jog szerint őket illette.

E szomorú állapot megváltoztatása érdekében a bécsi gyógysze
rész egyesület egyenesen Őfelségéhez fordult. Kérését a következőkben 
lehet összefoglalni:

„Az 1859. évi császári nyilt parancs elrendelte, hogy államai új 
iparrendszabályokat kapjanak. Némely keresetágra nézve az ipartör
vény V. cikkelye alapján az a határozat hozatott, hogy ezek az ipartör
vény alá nem tartoznak. Ebbe a kategóriába került a gyógyszerészet is.

Ezt az intézkedést a gyógyszerészek hálás köszönettel veszik, 
mert szellemi fölényük s a hivatásukkal járó képzettségük s felelőssé
gük alapján megilleti őket e kivételes helyzet. Dacára ennek az a kéré
sük, hogy az ipartörvény bizonyos rendelkezései, amelyeknek a gyógy
szerészekre való alkalmazása igen fontos, reájuk is kiterjesztessék.

Az új ipartörvény 59-ik §-ában ugyanis az van, hogy midőn va
lamely engedélyezett üzlet a tulajdonos halála vagy élők közötti szer
ződés alapján másra lesz ruházva, az átvevőnek ú j engedélyért kell 
folyamodnia, anélkül azonban, hogy pályázatot írnának ki, amit pedig 
az előbbi törvény megkövetelt. De kimondja az 59-ik § azt is, hogy a 
tulajdonos elhalálozásával az engedélyezett üzlet a régi engedély alap
ján nemcsak az özvegy, hanem a kiskorú örökösök javára is folytatható 
azok nagykorúságáig, csak képesített üzletvezetőt kell tartani, míg az 
58. § megadja a jogot a bérbeadásra is, ha ahhoz a hatóság hozzájárul.

Mindezek alapján arra kéri Őfelségét az egyesület, hogy:
1. Ha a már meglevő személy jogú gyógyszertárak tulajdonosai 

meghalnak, vagy ha betegség, öregség vagy más családi viszonyok 
miatt üzletüket személyesen nem vezethetik, az ú j ipartörvény 58. §-a 
alapján joguk legyen azt helyettesre bízni, vagy bérbeadni:

2. a már fennálló személyjogú gyógyszertárak tulajdonosainak 
halála után vagy az élők között kötött átruházási szerződések alapján, 
tekintettel az ipartörvény 59. szakaszára, pályázat kiírásának mellőzé
sével az engedély az átvevőnek adassák meg;



3. az özvegyek jogai közé legyen felvéve az is, hogy az 58. §-ban. 
meghatározott feltételek mellett a gyógyszertárat bérbe is adhassák;

4. végül, hogy az elhalt tulajdonosnak úgy fi- vagy nőgyermekei 
ap ju k  gyógyszertárát a régi engedély alapján nagykorúságukig kezel
tethessék vagy azt bérbe is adhassák.

Az itt felsorolt kérelmeket Őfelsége az államminisztérium 1861 
jan u ár 11-iki rendelete alapján teljesítette s azt az osztrák tartom á
nyokra is kiterjesztette. A rendelet egészen kivételes jelentőségét külön 
boncolgatni teljesen felesleges.

Schédy Sándor volt az, aki 1864-ben ezt a rendeletet kikutatta s 
azt a magyar gyógyszerészekkel közölte. Egyúttal felszólította őket 
arra, hogy azok, akik személyesjogú gyógyszertáruk jogainak hasonló 
kiterjesztését óhajtják, írják  ezt meg neki s hatalmazzák fel őt arra, 
hogy őfelségéhez nevükben azzal a kéréssel forduljon, hogy a magyar 
királyságbeli gyógyszertárak e tekintetben is ugyanolyan elbírálásban 
részesüljenek, mint a L ajtán  túliak.

A rendkívüli fontosságú ügy természetesen megmozdította a 
gyógyszerészeket és tömegesen küldték meghatalmazásukat a Gyógy
szerészi Hetilap szerkesztőségébe, amely ennek alapján elkészítette s 
őfelségéhez el is ju tta tta  az alapos indokolással alátámasztott kérvényt. 
A hivatalos lap élén 1865 márciusában jelent meg azután az erre vonat
kozó legfelsőbb határozat, mely így szólt:

„ő cs. kir. Apostoli felsége több magyarországi gyógyszerész föl
terjesztett folyamodása következtében legkegyelmesebben megengedni 
méltóztatott, hogy az 1859. évi dec. 20-án kelt iparrend 58. és 59. §-ai 
(az üzletnek helyettesek vagy bérlők általi kezelése, s az üzletnek az 
iparos halála utáni továbbfolytatása iránt) a magyarországi személyes 
jogú gyógyszertárakra is kiterjesztessenek.“

Ezt a határozatát Őfelsége 1865 júniusában Erdélyország szemé
lyesjogú gyógyszertáraira is kiterjesztette.

A Kocianovich József gyöngyösi és Handtel Károly kecskeméti 
gyógyszerészek által Őfelségének személyesen átadott kérvény tehát 
teljes sikerrel járt. Sok aggodalmat oszlatott el és sok könnyet törölt le. 
Egyúttal egyik legnagyszerűbb sikere volt Schédy Sándornak, aki az 
egészet iniciálta s ösmert energiájával sikerre is vitte.

Az 1863-ik évben mindjobban átmegy a köztudatba egy országos 
gyógyszeráruraklar létesítésének gondolata is. Curda Rado péceli 
gyógyszeresé erősen kikel az ellen, hogy sokszor még az is megtörténik, 
hogy hírneves kereskedők is rossz és hamisított árut szállítanak. Fel
veti tehát azt a tervet, hogy alakítsanak a gyógyszerészek egy rész
vénytársaságot, melynek kötelessége lenne Pesten központi gyógyszer- 
áru rak tárt és minden szükségessel felszerelt „vegyi műintézetet" fel
állítani.

A tervet erősen támogatták Trajanovits Ágoston és Katona Zsig
mond, aki a később megalakult s dicstelenül szereplő Központi Magyar 
Gyógyszerészi és Mű vegyészeti Vállalat működése ellen elsőként lépett 
sorompóba.

1866 június 28-án ugyanis dr. Wagner Jenő és Wagner József alá
írásával egy tervezet jelent meg, amelyben, hivatkozva a gyógyszeré
szek állítólagos nagy tömegétől hozzájuk intézett kérelmekre, kijelen
tik, hogy hajlandók lennének a helytartótanács által 1834. évi 7405. sz. 
alatt engedélyezett s azóta működő gazdag áruraktárú gyógyszerészi

7*



8 művegytani vállalatukat úgy kiterjeszteni, hogy az legalább nagyobb
részt gyógyszerészekből álló közkereseti társaság tulajdona legyen. A 
részvénytársaság 1500 drb kétszázforintos részvénnyel, tehát három
százezer forint tőkével alakulna meg s kereskedelmi jelentőségű céljai 
mellett programmjává tenné a gyógynövénytermelés népszerűsítését és 
fiatal gyógyszerészek gyakorlati tapasztalatainak kibővítését.

A tervezetet nemcsak egyes gyógyszerészek, hanem testületek,

Eéldául Bars-, Hont- és Biharmegye gyógyszerész testülete is nagy lel- 
esedéssel fogadta s amikor a részvénytársaság megalakulása engedé

lyezve lett, igen sok gyógyszerész volt a részvényjegyzők között.
A vállalat működéséhez fűződő remények azonban nem váltak 

be. Alig pár év múlva éles ellentétek voltak már a gyógyszerészek s a 
vállalat régi tulajdonosai között és olyan súlyos vádak is hangzottak el 
azok ellen, hogy jogosulatlan vagyoni előnyt szerezve önmaguknak, a 
gyógyszerészeket 40000 forinttal károsították meg.

A nyilt s később botrányokba fulladó harcot Katona Zsigmond 
leleplezése indította meg s a vállalat később meg is szűnt. Érdekes, hogy 
a pesti gyógyszerészek teljesen távol tartották magukat a részvényjegy
zéstől, mert már az eredeti vállalattal szemben is bizalmatlansággal vi
seltettek.

A gyógyszerészek sokféle megmozdulásának eredménytelensége 
csak fokozta azt a nyugtalanságot, ami a hatvanas évek elejétől állan
dóan tapasztalható volt. A legkülönbözőbb mozgalmakkal találko
zunk ekkor, amelyek egyenként ugyan üdvös dolgot jelentettek, de 
nagy összességükben mégis a rendszertelen kapkodás bélyegét viselték 
magukon.

A legjelentősebb eredmény bizonyára a tudományos szakiroda- 
lom fellendülése volt. Ez időben jelent meg ifj. Wagner Dánielnek fel
hívása, melyben bejelenti, hogy gyógyszerismét fog írni. A könyv ké
sőbb 1865 áprilisában meg is jelent 433 oldal terjedelemben. Igen érté
kes munka, amely a növényeknél megnevezi azok hazáját, előfordulási 
helyét, gyűjtési idejét, ható alkatrészeit, a gyógyszerkészítményeket, 
amiket belőle csinálnak és az adagolás módját. Érdekes és értékes ezen
felül a munkában az, hogy a tudományos elnevezés mellett megtalál
juk a tájszólásjellegű elnevezéseket is és a növény latin és német neve 
is meg van említve.

A Budapesti Gyógyszerész Testület még 1862-ben elhatározta, 
hogy tankönyvet irat a gyakornokok számára. Ennek megírására meg
bízást Kátai Gábor és Felletár Emil kaptak, akiknek munkája „A 
gyógyszerészeti tudományok alapvonalai" címen 1864 májusában meg 
is jelent. A kétkötetes könyv, amely felöleli a gyógyszerészet, termé
szettan, növénytan és vegytan mellett az ásványtant és állattant is, sok 
ábrával van ellátva. Ez a munka később, az orvosok és természetvizs
gálók fiumei (1869) nagygyűlésén dicséretet nyert. Dacára ennek, a 
könyv kiadására a testület alaposan ráfizetett.

Balázsi György sárközújlaki gyógyszerész „Gyógyszerészeti 
Növénynaptár“ címen rengeteg növénynek írta meg ekkor a népies el
nevezését. Hogy lelkiismeretes m unkáját jellemezzük s arról képet ad
junk, egy növény nevének részletezését közöljük. Tehát „Tavaszi kan
kalin virágok — kásavirág, Szt. György virága, sárga kükörits, kesztyű
virág. Latin néven Flores primuláé veris. Németül Schlüsselblume.

Trajanovits Ágoston ekkor kezdi meg akcióját a gyógyszerészi
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könyvvitel szükségességének érdekében. Rendkívül mélyenszántó 
m unkában m utatja ki ennek fontosságát s mivel egyesek azzal argu
mentáltak, Hogy a könyvvitel kereskedőknek való, azt írja  „a középkor 
felé szépen haladunk vissza, amidőn a Városligetben gyógyszerészek 
által „kioszk" állíttatik fel gyógyvizek árulására s még megérhetjük, 
hogy vásárokban sátrak alá jutunk. Az ily tények olvaszthatják be 
gyógyszerészetünket más osztályba, nem a könyvvitel".

Trajanovits akcióját igen melegen pártolta Katona Zsigmond a 
Gyógyszerészi Hetilapban írt cikkeivel. Az erős nekilendülésnek meg 
is lett az az eredménye, hogy Trajanovits „Könyvvitel" című műve 
megjelent s azt annyira népszerűsíteni lehetett, hogy az ország gyógy
szertárainak nagyrésze ez időben rendes könyveket vezetett. Sajnos, a 
fiatalabb generációt ez a munka nem érdekelte. Az országos egyesület 
megalakulása után éppen ezért szervezett egy tanfolyamot, amelyen 
Ghiczy műegyetemi tanár tartott e tárgyból előadást a gyógyszerész
hallgatóknak. Azonban e tanfolyamot az érdeklődés teljes hiánya miatt 
rövidesen be kellett szüntetni.

Ez időre esik az első komoly megmozdulás a gyógynövénygyüj- 
tés és termesztés érdekében is. A Gyógyszerészi Hetilap 1862-es számá
ban huszonhárom nagy cikk jelent meg a „Magyarhoni gyógynövé
nyekről". Ezt az akcióját folytatta 1863-ban is s élesen kikel az ellen, 
hogy sok olyan gyógynövényt, amely itthon terem, külföldről hozunk 
be. Elég legyen megemlíteni — írja  — a hársfavirágot, melynek Orosz
országból kell hozzánk jönni, noha nálunk sok vidéken a szél véle fel
hőket alkotva szórja szét; a sisakvirág Svájcból jön, pedig a Kárpátok 
lejtőin buján terem; a zilizgyökeret a falusi emberektől házalókereske
dők krajcárokért szedik össze, külföldi kereskedőknek eladják s aztán 
„Norimbergába" vagy más németországi városban megfaragják s mint 
nagyszerű külföldi árut drágán hozzák vissza.

Katona Zsigmond és Rozsnyay Mátyás feltűnése. — Fauser Antal. — 
A Debrecen—Biharmegyei Gyógyszerész Testület megalakítása.

Ezzel a kérdéssel foglalkozik igen nagy energiával és eredmény
nyel Koritsánszky Dénes kölesdi gyógyszerész, akinek jelentőségével 
később foglalkozunk és Katona Zsigmond, aki nemcsak tollal, hanem 
gyakorlati módon is szolgálta az ügyet. Állandóan ingyen ajánlott fel 
különböző gyógynövénypalántákat a gyógyszerészeknek, hogy így sar
kalja őket ezek termesztésére. Valósággal apostoli munkát végzett e 
téren s mivel életének legnagyobb eredményeit itt és a pomologia terén 
érte el, helyesnek ta rtjuk  őt ezzel kapcsolatban méltatni.

Szatmár megyében, Vámfaluban született 1828-ban. Gimnáziumi 
tanulmányait Nagybányán és Máramarosszigeten végezte s gyógysze
részi oklevelének megszerzése után 1855-ban átvette a borosjenői gyógy
szertárat.

Itt kezdte meg a gyógynövénytermelésre vonatkozó áldásdús m ű
ködését, melynek elismeréseképpen a Borosjenő körül elterülő közsé-
fek reája bízták az epreskertek és faiskolák feletti korlátlan rendel- 

ezés jogát.



Gyermekei neveltetése céljából 1867-ben Kecskemétre költözött. 
Rendkívüli szorgalma és kivételes tudása rövidesen ráterelték a város 
figyelmét s az iparosegylet elnökévé választotta őt. Mint ilyen, kiállí
tásokat rendezett, amelyeknek lassanként országos hírük lett. Legna-

fyobb eredményét pedig azzal érte el, hogy az eddig semmire sem 
asznált homokterületeket nemes szőlőfajokkal telepítette be. Lassan

ként egész telep képződött itt, amit ma is „Katona-telepnek" hívnak s 
mint ilyen, vasúti megállóhely is.

Nagy szerepe volt az országos egyesület megalakulása körül s 
annak későbbi életében is. Először járásigazgató, 1879 óta tagja a tága
sabb körű igazgatóságnak, míg 1895-ben egyhangú lelkesedéssel alel- 
nökké választották. A magyar gyógyszerészek második országos kon
gresszusán, 1902 márc. 18-án, tehát éppen halála napján tiszteletbeli 
elnökké választották meg, országos érdemei elismeréseül pedig a mil
lenáris kiállítás lezajlása után Őfelsége a Ferenc József-rend lovag
jává ütötte.

Halála mély megdöbbenést és országszerte nagy gyászt váltott 
ki. Temetésén a városi és megyei küldöttségek egész sora jelent meg, 
élükön Beniczky Ferenccel, Pest vármegye főispánjával, ami az akkori 
időkben igen nagy dolog volt. A nagy gyászból kivette részét az Orszá
gos Iparegyesület gróf Zichy Jenő vezetésével s természetesen a Ma
gyarországi Gyógyszerész-Egyesület is, akinek nevében Tauffer Ká
roly alelnök, Molnár Nándor dr. titkár és Múzsa Gyula igazgatósági tag 
helyeztek koszorút a nagy halott sírjára.

Amint láttuk tehát a régebbi tespedést egyes vonatkozásban erős 
mozgékonyság váltotta fel. A szétszórt erők azonban nem tudtak ered
ményt elérni és sokszor — bár teljes jóhiszeműséggel — egymás ellen 
is dolgoztak. Pedig napról-napra nagyobb szükség lett volna az egy
öntetű munkára, már csak a gazdasági helyzet megjavítása céljából is.

Az első pillanatban jelentéktelennek s a gyógyszerészeitől távol 
állónak látszó kérdések is súlyos konzekvenciákat kezdtek kitermelni 
a gyógyszerészek számára. Ilyen volt például a homoepata-gyógyítás, 
amely a maga végtelenségig diluált gyógyszereivel szinte teljesen fe
leslegessé akarta tenni a gyógyszerek használatát. Tudományosan a 
homoepatizmus nemcsak komolytalannak látszott, de komolytalan is 
volt, hisz előkelő orvosok azzal figurázták ki őket, hogy szerintük a 
Nyitra folyóba dobott egy szemecs gyógyszer Kalkuttában a tenger vi
zében még hatásosabb.

Azzal azonban, hogy a természettudomány minden tétele szem
ben állott az ú j gyógymóddal, a gyógyszerészek vajmi keveset értek. 
A homoepaták legnagyobb része ugyanis a papokból és a tanítók sorai
ból került ki, akiknek a tömeg előtt tekintélyük volt s arra hatással is 
voltak érthető volt tehát, hogy a misztikum felé amúgy is hajló nép 
kezdett ezekhez járni, akik a gyógyszereket is maguk diszpenzálták s 
így elvonták a betegek egy részét a gyógyszertáraktól.

Ennél is nagyobb baj volt azonban, hogy látva azt, hogy arra 
nem hivatottak is gyógykezelnek, rengetegen vérszemet kaptak, s a tit
kos szerek újabbi nagy tömegével árasztották el a vidékeket. S bárhová 
is fordultak a gyógyszerészek, segítséget, támogatást sehonnan sem 
kaptak. A hatóságok kiadtak ugyan néha-néha egy rendeletet a kon
tárok ellen, de azokat senki sem hajtotta végre. Teljesen jogos volt 
tehát Schédy gúnyoros hangja, aki, amikor hivatalosan azt hangoztat



ták, hogy mily nehéz e titkos szerek raktáraira rájönni, azt írta: „Meg
súgom a nagy titkot, azt, hogy minden szatócsüzletben sikerrel járhat 
az ily szerek keresése."

A gyógyszerészi ügy teljes rendezetlenségének nyomasztó súlya 
éppen ezért most már minden gondolatot egy irányba, az országos egye
sület sürgős felállításának szükségessége felé vezetett. Erről írt cikk
sorozatot Müller Bernát dr. a Vegyészet és Gyógyszerészet című lapba 
s erről cikkeztek most már nemcsak a pálya legjobbjai, hanem eddig 
teljesen ösmeretlen nevű gyógyszerészek is.

Ilyen hangulatban készült el és jelent meg 1864 április 7-én a 
Budapesti Gyógyszerész Testület elaboratuma, melynek címe „Alapsza
bályi tervezet egy országos magyar gyógyszerészi testület meg
alakulásához".

Az egyesület célja itt csaknem teljesen Schédy régi tervezete 
alapján lett megkonstruálva. Uj pont benne csak a hatodik, mely azt 
mondja, hogy köteles az egyesület erkölcsi súlya által odahatni, hogy 
önkéntes adakozások ú tján  befolyó tőkéből segíthesse a törekvő gyógy
szerésztanulókat, segédeket és kárvallott szegény gyógyszerészeket, to
vábbá az özvegyeket és árvákat.

Ez a tervezet már pontos struktúráját adja az egyesületnek. Meg
állapítja, hogy több vidéki osztályból kell, hogy álljon, melyek címe: 
„Az országos magyar gyógyszerészi testület N. N. vidéki osztálya" s 
hogy ezek egyesítésére szolgál a központi igazgatóság.

Az alapszabálytervezet leszögezi, hogy a magyar orvosok és ter- 
mészetvizsgálók IX-ik nagygyűlésén a gyógyszerészeti osztály által 
1863. évi szeptember 14-én az alapszabályok szerkesztésére megválasz
tott bizottság a saját kebeléből a Pesten lakó tagok közül ötöt megbíz, 
hogy a testület megalakulásáig minden előzetes intézkedést megtegyen, 
különösen pedig a rendes tagok bejegyzését eszközölje. E bizottság 
címe „Ötös választmány", mely m andátumát az egyesület közgyűlésén 
leteszi. Az alakulás pedig akkor történik meg, ha 100 rendes tag, tehát 
vagy gyógyszerészmester vagy gyógyszerésztudor már jelentkezett.

E tervezetből látszik tehát, hogy akár tulajdonos, akár alkalma
zott gyógyszerész rendes tag lehetett. A felvétel azonban nem történt 
egyszerű belépés úján, hanem a jelentkezőt a közgyűlésnek kellett sza
vazás alapján taggá avatni.

Érdekes pontja még a tervezetnek a felek közötti vitás ügyek
ben a választott bíróság intézményének statuálása és az, hogy megadta 
a lehetőségét annak, hogy az egyesület hivatalos lapot adhasson. A szer
kesztő havi fizetését 150 forintban állapította meg, ami tekintélyes nagy 
összeg volt. Persze, mint sok más ilyen papiros-gavalléria, ez sem vált 
soha valóra és hosszú évek önzetlen munkássága után Schédy csak 300 
frt évi tiszteletdíjat kapott azért a sok munkáért, ami a hivatalos jel
leggel együtt járt.

Mivel a cél éppen az volt, hogy az egyesület országos jellegű le
gyen, bennünket itt a vidéki osztályok megalakításáról szóló rész érde
kelhet. A tervezet 11 osztály megalakítását tartotta szükségesnek, még 
pedig 1. felsődunai Pozsony székhellyel, továbbá 2. nyugatkárpáti Sel
mecbánya, 3. középdunai Győr, 4. alsódunai Kaposvár, 5. duna-tisza- 
közi Szeged, 6. Tisza-marosközi Temesvár, 7. keletalföldi Debrecen, 8. 
felsőtiszai Szatmár-Némethi, 9. keletkárpáti Kassa és középsőtiszai 
Miskolc székhellyel. Tizenegyedik volt azután az úgynevezett Belső



kerület Pest székhellyel. Ide tartozott volna Pest megye, Buda és Pest 
városok s a Kis-Kúnság ama darabja, ahol Kúnszentmiklós fekszik.

Amint látjuk, a vidéki kerületek beosztása nagyon hasonlatos az 
országos egyesület mostani beosztásához, s általános elveiben is alkal
mas volt az alapszabálytervezet a megvalósításra. Ezt még az évben a 
marosvásárhelyi, m ajd 1865-ben a pozsonyi orvosok és természetvizs
gálók nagygyűlésén megjelent gyógyszerészek kisebb módosítással el 
is fogadtak s utasították a Budapesti Gyógyszerész Testületet, hogy azt 
nyomattassa ki s minden gyógyszerésznek hozzászólás céljából 
küldje meg.

Ez a tervezet mindenesetre reményt keltett a gyógyszerészek
ben, mert bizonyosra vették, hogy ez a megmozdulás, amely tulajdon
képpen a nagytekintélyű orvostársadalom szentesítésével is találkozott, 
valóra fogja váltani az országos egyesület megalapítására vonatkozó 
régi törekvéseket. Sajnos, mint már annyiszor, e remények újra csal
fáknak bizonyultak, ami széles körben okozott csüggedést. Major 
Endre jászárokszállási gyógyszerész próbálja a csüggedőket felrázni, 
de ugyanakkor erős kritikát is gyakorol, amikor azt írja, hogy oly sok 
szép szóval buzdították már az egyesület felállítása érdekében a test- 
vérhaza gyógyszerészeit, hogy méltán elmondható, miként az, ki ennyi 
buzdítás u tán fellelkesülni nem tud, nem magyar és nem gyógyszerész. 
E kritika nyomán élénk eszmecsere fejlődik ki Hámory Lajos. Heiszler 
Győző, Tanács Mihály, Májer Sándor, Terstyánszky Károly között, 
akik szintén egy országos egyesület felállításától várták a gyógyszeré
szek bajainak orvoslását.

Szó sem lehetett tehát most már arról, hogy ez a kérdés nyugvó
pontra jusson. Az 1865. év augusztusában meg is jelent a Budapesti 
Gyógyszerész Testületnek egy újabb tervezete, amely a következő címen 
került nyilvánosságra: „Alapszabályi tervezet, egy központi gyógysze
rész testület (Grémium) és a vidéki gyógyszerész testületek megalaku
lásához Magyarországban." Ez a tervezet volt az, amelyet az 1865-ben 
tartott orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlése elfogadott, s amely
ről a Budapesti Gyógyszerész Testület szeptember 6-iki közgyűlési jegy
zőkönyvének kivonata azt mondja, hogy a pozsonyi határozat alapján 
ez alapszabálytervezetet magyar és német nyelven ki fogják nyomatni 
és minden gyógyszerésznek hozzászólás céljából megküldeni. Ráth Pé
ter alelnök és Sztupa György jegyző aláírásával megjelent ezenkívül a 
testület részéről egy felhívás, amely arra kéri a gyógyszerészeket, hogy 
a költségek fedezéséhez fejenként 1 forinttal járuljanak hozzá.

A tervezet kinyomtatása azonban egyre késett, amiért sokan a 
Budapesti Gyógyszerész Testületet tám adták meg. Járm ay Gusztáv vette 
ekkor védelmébe a testületet és reámutatott arra, hogy bármilyen moz
galom is volt eddig a gyógyszerészi életben, annak minden költségét a 
testület fizette. Erre azonban most fedezete nincs, az a felhívás pedig, 
amelyet a gyógyszerészekhez intéztek, azzal a szomorú eredménnyel 
járt, hogy a pesti gyógyszerészeken kívül összesen 2 forintot küldtek be 
a vidékiek. A nyilvánosság előtt tett e szemrehányásnak azután meg 
lett az eredménye. Rövidesen összejött a szükséges összeg, úgyhogy meg
történhetett a tervezet kinyomatása és szétküldése is.

Mielőtt fejtegetéseinkben tovább mennénk, reá kell m utatnunk 
arra a közben kirobbant nagy eseményre, amely a magyar tudományos



gyógyszerészet egyik legnagyobb eredménye, s amely világhírűvé tette 
egy magyar gyógyszerész nevét is. Az 1863-ik év végén jelentette be 
ugyanis Rozsnyay Mátyás, akkor még zombai gyógyszerész, hogy sike
rült neki a kinint ízteleníteni és bejelentése kapcsán ekkor a ján lja  elő
ször „kinal“ cukorkáit. Érdekes, hogy dacára ennek, Kocianovich Jó- 
zsef gyöngyösi gyógyszerész és dr. Szurmák Vilmos egri orvos, részben 
20 arany, részben 100 forint jutalom díjat tűztek ki később, pontosab
ban a fiumei orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlésén arra, hogy 
miként lehetne a kinint úgy elkészíteni, hogy az anélkül, hogy hatásá
ból veszítene, ne legyen keserű és így gyermekeknek is könnyen adagol
ható legyen. Ezt a pályadíjat Than Károly, Poór és W artha egyetemi 
tanárok döntése alapján szintén Rozsnyay Mátyás nyerte el és szerének 
készítését a Gyógyszerészi Hetilap 1869. évi 47-ik és utána következő 
számában hozta nyilvánosságra. Ez ú j készítmény volt a Chininum 
tannicum, amely bekerült a magyar gyógyszerkönyvbe és azon keresz
tül később a világ csaknem minden hivatalos gyógyszerkönyvébe is.

Ezzel a produktumával Rozsnyay Mátyás örökre beírta nevét a 
magyar gyógyászat és gyógyszerészet történetébe s így megérdemli, 
hogy életével és munkásságával legalább nagy vonalakban foglal
kozzunk.

Szabadszálláson született 183Í május 14-én. Édesapja itt főbíró 
volt, aki fiát gyermekkorától kezdve emelkedett szellemben nevelte. 
A fiatal Rozsnyay középiskoláit a kecskeméti kollégiumban végezte el 
s mivel nagy kedve volt a katonai pályára, növendéke lett a bécsújhelyi 
katonai akadémiának. Itt találta őt a magyar szabadságharc kitörése 
is. A márciusi események lángba borították az ifjú szívét, az alföldi ró- 
naság, amely a nemes marosjárai Rozsnyayakat évszázadok óta látta 
születni és meghalni, elküldötte hozzá hívó szavát, s ő hazajött a szá
mára úgyis idegen világból. Ekkor ment a gyógyszerészi pályára, amit 
anyagi okok miatt csak sok küszködéssel tudott elvégezni. Oklevelének 
megszerzése után pár évig segédeskedett, majd a hatvanas évek elején 
a tolnamegyei Zombán nyert jogot. Chinin cukorkái gyógyszertárának 
forgalmát később erősen fellendítették, úgyhogy 1874-ben megvehette 
az aradi Szarka-féle gyógyszertárat, amelyet haláláig bírt.

Kiváló és rendkívül képzett férfiú volt. Tudományos nagyságát 
bizonyítják azok a közlemények is, amelyeket a gyógyborokról, a gór
csőnek a gyógyszerészet terén való használatáról, a koncentrált kenő
csökről, a kolera elleni védekezésről, stb. írt. Emberi nagyságát pedig 
jellemzi az, hogy nagy találmányát, az íztelen kinint, amellyel mérhe
tetlen vagyonra tehetett volna szert, mert külföldről nagy összegeket 
kínáltak érte, rögtön átadta a köznek azzal a tényével, hogy a készítés 
módját nyilvánosságra hozta. Mint jellemző epizódot, em lítjük meg, 
hogy íztelen kinin-cukorkáit — röviddel azok piacra kerülte után — 
egy másik gyógyszerész már mint a maga készítményét hozta forga
lomba, ami Rozsnyayt érthető módon elkeserítette.

De nemcsak mint gyógyszerész, hanem mint közgazdász és mint 
közéleti ember is kiváló volt. Igazgatója volt a Magyarországi Gyógy
szerész-Egyesület XVI. járásának, tagja Arad törvényhatósági bizott
ságának, alelnöke az ottani szabadelvű pártnak, alapítója és elnöke az 
Arad Polgári Takarékpénztárnak. Rengeteg tudományos cikke jelent 
meg úgy az akkori szaklapokban, mint napilapokban, a Vasárnapi Uj-



ságban, a Reform és Magyarország című sajtóorgánumokban. Cikkei 
révén ösmerte őt a külföldi tudományos világ is s ő írta 1859-ben az 
első magyar sakk-könyvet is „A sakkjáték elemei" címmel.

Halála, amely 1895 aug. 5-én következett be, mély megdöbbenést 
és szomorúságot váltott ki. Karlovszky Geyza volt az, aki — átérezve 
Rozsnyay kétségtelen nagyságát — gyűjtést indított egy emlékoszlop 
felállítására. A gyűjtésnek sikere is volt és az emlékoszlopon a követ
kező felírás van: „Kartársaik közül a legkiválóbbnak, a szorgalom és 
tudás mintaképének emelték a Gyógyszerészi Közlöny olvasói."

* * •

Visszatérve félbeszakított gondolatmenetünkre, meg kell állapí
tani, hogy az általános hangulatot erősen rontotta az is, hogy egyre- 
másra, minden megfontolás nélkül engedélyezték ekkor hazánkban a 
gyógyszertárak felállítását. Alig van olyan hét, hogy vagy a helytartó- 
tanácsnak vagy valamely megye alispánjának, esetleg a főispánnak 
meg ne jelent volna valamilyen gyógyszertári jog felállítására vonat
kozó pályázati hirdetménye. Van olyan hét, hogy a helytartótanács 
közlése szerint Őcsászári és Apostoli k. Fölségének legfelsőbb elhatáro
zásából Pécs városába a negyedik, Nagykőrösön a második, Sátoralja
újhelyen szintén egy második, míg Kassa városába egy negyedik 
gyógyszertár felállítása engedélyeztetett. Ugyanekkor azonban a hely
tartótanács is engedélyezett gyógyszertárat Vasvárra, Törökkanizsára, 
Enyingre és a torontálmegyei „Zihidorf" mezővárosba. Természetes, 
hogy ez erősen rontotta a gyógyszerészek gazdasági helyzetét, amit 
kezdtek már tőlünk távolabb állók is észrevenni. Löschner udvari taná
csos, a belügyminisztériumnál a gyógyszerészi ügyek előadója, a bécsi 
orvosegylet 1865 decemberi ülésén interpellált is, amikor a következő
ket mondta: „A gyógyszerészek ügyének elintézése a kormány egyik 
sürgős teendőihez tartozik; ugyanis a gyógyszerészeket ki kell emel
nünk azon alárendelt helyzetből, melynél fogva szatócsbolttá törpül- 
nek; a gyógyszerészek árszabályát revideálnunk kell, s alkalmat adni 
arra, hogy az általuk betöltendő állásukról anyagi körülményeik le ne 
szorítsák."

Dacára annak, hogy ez a szokatlanul tárgyilagos megállapítás 
Bécsben hangzott el, annak meg volt a maga jelentősége minálunk is, 
ha figyelembe vesszük, hogy legfontosabb kérdéseink elintézésénél a 
bécsi események mindig irányadók voltak. Legjobban láttuk ezt akkor, 
amikor az 1859. évi ipartörvénynek a gyógyszerészekre vonatkozó ki- 
terjesztésével foglalkoztunk. Sajnos, ez a felszólalás csak annyit ért el, 
hogy ilyen irányban is és ú jra  megmozdította a gyógyszerészi kart, de 
nem járt azzal a hatással, hogy a hatóságokat legalább is gondolko
dásra késztesse.

Általában véve a legrégibb kortól kezdve látjuk, hogy az ársza
bály kérdését mindig egyoldalú felfogás alapján ítélték meg és intéz
ték el az arra hivatottak. Hazánk gyógyszerészi történetében is azt lá t
juk, hogy akár a fejedelmi udvarok gyógyszerészeiről, akár a későbbi 
és sok vonatkozásban az orvosok felügyelete alá helyezett gyógyszeré
szekről vagy egészségügyi rendeletekről van szó, mindenütt kidomboro
dik az, hogy szigorúan vigyázni kell arra, hogy a gyógyszerész a 
maga szereit drágán ne adhassa.



A közegészségügynek természetesen érdeke az, hogy a gyógysze
rek beszerzési lehetősége összhangba legyen a legszegényebb néposz
tály  teherbíróképességével is. Az egészség legfőbb kincse mindenkinek 
és így senkit sem lehet elzárni attól, hogy magát gyógykezeltesse, ami 
pedig szinte áthidalhatatlan nehézségbe ütközik abban a pillanatban, 
amint a gyógyszerek ára túlmagas. Ha ezenfelül megállapítjuk, hogy 
egy nép általános egészségi állapota nemzeti kincs is, teljesen elfogad
ható az a gyakorlat, amely a gyógyszerek árának megállapítását csak
nem az egész világon hatósági feladatnak tekinti, de súlyos hiba, ha 
annak szabályozásánál a hatóság csak a fogyasztóközönség érdekeire 
van tekintettel.

Ez a rendszer magyarázható, bizonyos fokig érthető is, de gya
korlati megoldásnak el nem fogadható s mint mindenütt, az igazság itt 
is a középen van. Mert ha fontos szociális kérdésnek tekintjük azt, hogy 
a legszegényebb néposztály is hozzá tudjon ju tn i a gyógyszerhez, 
ugyanakkor meg kell állapítanunk, hogy a közegészségügynek fontos 
szociális problémája az is, hogy a gyógyszerész megélhetése biztosítva 
legyen.

Ha a különböző társadalmi osztályok mozgalmait és az ezek nyo
mán tám adt közvélemény kialakulását figyelemmel kísérjük, minden 
argumentumot megtalálunk arra, hogy fenti megállapításunk alá legyen 
támasztva.

Ma már ugyanis mindenki tisztában van azzal, s így erről sem 
vitatkozni, sem senkit meggyőzni nem kell, hogy az igazságszolgálta
tásnak épp úgy elsőrangú érdeke a jól fizetett bírói testület, mint ahogy 
kulturális érdeke az, hogy a tanítói és tanári kar ne nyomorogjon. Á 
közigazgatás is csak ott működik hibátlanul és a levegője csak ott tel
jesen tiszta, ahol a tisztviselők anyagi helyzetéről az államhatalom 
tisztességesen gondoskodik.

Nem képezheti tehát vita tárgyát az sem, hogy a gyógyszerészek 
lelkiismeretes közegészségügyi szolgálatának egyik alapfeltétele szin
tén a tisztességes megélhetés. Különösen fontos ez olyan pályán, ahol 
az egyesek működése igen nehezen ellenőrizhető, s ahol a tágabb lelki
ismeret, amelynek forrása elsősorban az anyagi gond lehet, a közegész
ségügy nagy veszedelmét jelenti.

A magyar gyógyszerészi kar fel nem becsülhető erénye, hogy a 
legnehezebb gazdasági viszonyok között is hű maradt esküjéhez és a 
közegészségügy magasabb szempontjaihoz; pedig alig talált működé
sével szemben jóindulatra és mindig verekednie kellett a megélhetésért. 
Az 1818. évi november 1-én megjelent legmagasabb udvari rendelet pél
dául úgy intézkedett, hogy a gyógyszerész a beszerzési árhoz 80%-ot 
üthessen hozzá. Az árszabvány megállapításának azután még 1866-ban 
is ez volt az alapja, dacára annak, hogy míg a XIX. század elején me
gyénként alig egy-két gyógyszertárat lehetett találni, a hatvanas évek
ben ez a szám már 8—12-re szökött fel. Ennek következménye pedig a 
gyógyszertári forgalmak erős lecsökkenése lett, úgyhogy a legtöbb vi
déki gyógyszertár ez időben évente csak 2—4000 forintot forgalmazott. 
Sok helyről beszedett adat alapján felállított kalkuláció pedig azt mu
tatja, hogy egy 2100 forintot forgató gyógyszertár évente 500 forintnál 
több tiszta jövedelmet nem hozott, ami kevesebb volt egy segédgyógy
szerész fizetésénél is, mert az 24—30 forint havi dotáció mellett még tel
jes ellátást is kapott. Erősen szorgalmazták tehát ez időben a régóta
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várt taksamódosítást is és e mozgalomnak egyik legerősebb harcosa 
Trajanovits Ágoston volt.

Mosolyogni való tehát, hogy a mai kor emberei mint a régi jó 
időkről beszélnek a hatvanas év eseményeiről. Pedig az eddigiekből is 
látható, hogy meg voltak már akkor is a súlyos gondok. Megtörtént pél
dául az a szinte hihetetlennek látszó eset, hogy az 1864. évi 1652. sz. a. 
kihirdetett pályázat alapján Nagyhalmágy mezővárosban gyógyszer
tári jogot nyert gyógyszerész annak felállítására nem is jelentkezett, 
s így a megye főispánjának ú j pályázatot kellett, hogy kiírjon. De a 
különböző segélyző egyesületek felállításának több helyről megpendí
tett gondolata is azt bizonyítja, hogy a jövőt, különösen az aggkort ille
tőleg, ekkor már élt az emberekben az aggodalom. így Flór Ferenc fő
orvos, aki az 1863. évi orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlésének 
egyik neves tagja volt, a főorvosi hivatalokhoz aláírási íveket küldött 
az orvos-gyógyszerész nyugdíjintézet megalapítása érdekében, amelyen 
keresztül 100-tól 400 osztrák értékű forintig biztosíthatta volna magát 
mindenki. E célra Török József pesti gyógyszerész, mint alapítótag be 
is küldött 100 forintot, de a nyugdíjintézet életbe soha nem lépett. 
Ugyanekkor Sztankay Ferenc Selmecbányái gyógyszerész egy gyógy- 
szerész-segélyegylet alakulásának eszméjét veti fel, míg Liszka Ferenc 
az öreg segédgyógyszerészek segélyezésének eszméjét portálta.

Míg a gyógyszerészek mindez akciója mellett érzéketlenül men
tek el az egészségügyi hatóságok, ugyanakkor teljesen tehetetlenek vol
tak a mindjobban elharapódzó és a közegészségügyet veszélyeztető ku~ 
ruzslással szemben. Adatok vannak arra, hogy trafikokban is tartottak 
gyógyszert, sőt Girgl, a híres kártyagyáros, valamivel később, szerve
zett utazói kart tartott, akik a faluk népének gyógyszereket árultak. 
Nyíltan hirdettek például egy „Élet Ital“ nevű szert, amely a mocsárlá
zat, álmatlanságot, gyomorbajt és minden mást egyforma sikerrel gyó
gyított. Az egészségügyi rendőrség ezekkel szemben teljes tehetetlensé
get mutatott és az orvosok is inkább a gyógyszerészek ellen indítottak 
akciókat, ahelyett, hogy velük összefogva próbálták volna megtisztítani 
e parazitáktól a közegészségügyet.

Annál kirívóbb volt ez, mert ugyanekkor külföldön a legeré
lyesebb retorziókat alkalmazták. így pld. Grimault párisi gyógysze
részt titkos szerek gyártása miatt csalás bűntettében mondotta ki bű
nösnek az ottani törvényszék és több hónapi elzárásra ítélte. Nálunk el
lenben a Grimault-féle készítményeket nyakra-főre rendelték az orvo
sok és így ők maguk is nagy mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a 
titkos szerek elterjedését elősegítsék.

Sajnos, hogy hazai gyógyszerészetünk helyzetének rendezetlen
sége miatt nem voltak meg nemzetközi kapcsolataink sem, amelyekre 
pedig nagy szükségünk lett volna. Braunschweigbe 1865 szeptember 
15-re volt pl. összehíva egy nemzetközi gyógyszerészgyűlés, amely a 
gyógyszerészetet érdeklő legfontosabb kérdésekkel foglalkozott. Tárgy- 
sorozatán a következő pontokat találjuk: 1. Hogyan lehetne a gyógy
szerészek tudományos kiképeztetését legjobban elősegíteni. 2. Hogyan 
lehetne a segédhiányon segíteni. 3. Betöltik-e a  különböző segély- és 
nyugdíjegyesületek á maguk hivatását. 4. Mikép lehetne elérni, hogy 
ugyanazok az előiratok minden gyógyszerkönyvben egyformák legye
nek. Végül, mit lehetne tenni a titkos szerek készítésének szabályozása 
ügyében?



E nemzetközi kongresszusra jelentkezett Anglia, Francia- és Né
metország, Ausztria, az Orosz-, Svéd-, Dán- és Finn-birodalom és Hollan
dia is. A Budapesti Gyógyszerész Testület figyelmét szintén felhívták 
ez ülésre, de éppen a  már annyiszor megvilágított szervezetlenség miatt 
azon nem képviseltette magát.

Az elkedvetlenedés e napjaiban mégis történt valami, ami a ke
délyeket felvillanyozta. Az 1865-ös év legnagyobb eseménye közé tar
tozik ugyanis azí a javaslat, amely a közegészségi és orvosi ügy rende
zése tárgyában készült el. Tudvalevő, hogy e célból már az 1863-ban és 
azután az 1864-ben Marosvásárhelyen tartott nagygyűlése a magyar 
orvosok és természetvizsgálóknak egy bizottságot küldött ki, amelynek 
munkálatait az 1865 június 12., 13. és 14-én és augusztus 8-án tartott 
ülése fogadta el. E javaslat az első komoly lépés a  közegészségügy ren
dezésére s éppen ennek történelmi jelentőségére való tekintettel közöl
jük a gyógyszerészeire vonatkozó részt:

V. FEJEZET.

Gyógyszerészek.

37. §. A gyógyszerészettel foglalkozó összes személyzet az Orszá
gos Közegészségügyi Tanács, illetőleg a hatósági igazgató-főorvos fel
ügyelete alatt áll, s azoknak alá van rendelve.

38. §. Minden gyógyszertár évenként egyszer a hatósági főorvos 
által, az Országos Egészségügyi Tanács utasítása szerint, megvizsgál- 
tatik. A vizsgálat költségeit az állam viseli.

39. §. Gyógyszertárt csak gyógyszerészi oklevéllel bíró egyén ál
líthat és vezethet.

40. §, Uj vagy fiókgyógyszertár felállítására, vagy egy községből 
a másikba áthelyezésére a megyei, vagy városi egészségügyi bizottmány 
javaslata alapján az Országos Egészségügyi Tanács adja az engedélyt.

41. §. Ki gyógyszertárát eladja, ú ja t nem állíthat, hanem csak 
már fennállót vehet. Fiókgyógyszertárat csak az anyagyógyszertárral 
együtt lehet eladni. Egy gyógyszertárnak egynél több birtokosa nem le
het, de egynél több gyógyszertárt sem bírhat senki.

42. §. Ha valamely gyógyszertár tulajdonosa csőd alá került, 
azonnal okleveles gondnokot kap.

43. §. A gyógyszerész üzlete terjedelméhez mért segédszemélyze
tet tartani köteles. A gyógyszerész hibája miatt személyzete által el
követett egészség-rendőri kihágásokért a tulajdonos, vagy gondnok 
felelős.

44. §. A gyógyszerész semmiféle titkos szereket nem árulhat.
45. §. Mérget bármily mennyiségben a gyógyszerész orvosi szaba

tos gyógyszer-vény nélkül ki nem szolgáltathat, egyedül a hatósági or
vos rendeletére. A kiszolgáltatott mérgekről külön könyv vezetendő és 
a rendelvény hozzá mellékelendő.

46. §. A gyógyszerész kötelessége a legnagyobb titoktartás még 
hozzátartozói irányában is mindenre nézve, mi egy beteg jó hírnevének 
árthatna.

47. §. Hitelezni a gyógyszerész senkinek sem tartozik, de ha a ren
delő orvos a vényre azt jegyzi fel, hogy életveszély forog fenn, a gyógy



szerész hitelbe adni is köteleztetik. Ha ily esetben a követelése egy ér  
alatt ki nem elégíttetik, azt a polgári hatóságnak egyszerűen bejelenti, 
mely a tartozást 8 nap alatt behajtani, s neki átadni tartozik. Elhalt 
vagy csőd alá került emberek vagyonából követelése elősorban levonás 
nélkül elégíttetik ki.

48. §. Gyógyszerészgyakornoknak csak oly ifjú  vétethetik fel, ki 
8 gimnáziális osztályt jó sikerrel végzett. A gyakornokság 3 évig, a se- 
gédeskedés 1 évig tart.

Az egyetemi oktatás rendszere és a szigorlatok módja az egye
temi tanári testület, az orvosi kar és a Budapesti Gyógyszerész Testü
let véleménye alapján az Országos Egészségügyi Tanács által határoz- 
tatik meg.

49. §. A gyógyszerészi pályán működő gyakornokok, segédek é» 
gyógyszerészek a  katonáskodástól mentek.

Ez a törvény javaslat-tervezet főbb vonásaiban nagyon hasonlít 
az 1876. évi XIV. tc.-nek a gyógyszerészetet szabályozó részéhez. Igen 
érdekes azért, mert ez állítja fel legelőször azt a követelményt, amelyért 
azután a gyógyszerészi kar olyan hosszú ideig volt még kénytelen küz
deni, s amely a pályáralépés előfeltételét a 8 gimnáziumi osztály elvég
zéséhez köti. Érdekes a katonai szolgálat alól való felmentésnek gondo
lata is, amely bizonyára értékes dokumentuma annak, hogy a  tervezet 
készítői előtt a gyógyszerészi pálya nagy közegészségügyi jelentősége 
lebegett. S bér jelentőségében nem súlyos, de mégis felemlítésre méltó, 
hogy intézkedik a statim receptekre kiadott gyógyszerek árának behaj
tásáról is. Ez a kérdés ugyanis ez időben gyógyszerészi körökben szin
tén állandó vita tárgyát képezte. Handtl Károly kecskeméti gyógysze
rész ez időben m utatott rá  arra, hogy a  gyógyszerész humanitásból is 
kénytelen sokszor hitelezni. Ez összegek egyenként azonban oly cseké
lyek, hogy a fennálló törvények alapján körülményes s így sokszor 
nem érdemes azokat behajtani, amire a fogyasztóközönség m ár reá is 
jött. Ez — szerinte — sokakat arra sarkalt, hogy már azzal a gondolat
tal vegyék igénybe a hitelt, hogy azt megfizetni nem fogják. Olyan in
tézkedést követelt tehát, amely a gyógyszerszámlák behajtását meg
könnyítse.

Állásfoglalásának jogosságát alátámasztotta az az eset is, hogy 
egy gyógyszerészt, aki ilyen tartozás fejében pört indított, a bíróság 
arra kötelezett, hogy esküvel erősítse meg a tartozás tényleges fenn
állását, ami gyógyszerészi körökben nagy megbotránkozást keltett. 
Éppen ezért Fauser Antal, a Pest-Budai Gyógyszerész Testület másod
elnöke, a gyógyszerészeknek azt ajánlotta, hogy a megyékben és váro
sokban szerkesszenek együttes és alaposan megindokolt feliratot s 
nyújtsák azt be a grémiumhoz, amit ez viszont a helytartótanácshoz fog 
eljuttatni.

Ez időben Fauser Antal szerepe a gyógyszerészek életében mind 
nagyobb jelentőséget nyer. Eltekintve attól, hogy talán első volt az or
szágban, aki a legnagyszerűbb laboratóriumi berendezéssel b írt és a 
fizikában akkoriban használt legnagyszerűbb műszereket szerezte be, 
a legelső sorban álló mineralogusok közé is tartozott. Már 1851-ben tagja 
lett a Magyarhoni Földtani Társulatnak és ekkor kezdte megvetni an
nak a híres ásványgyüjteménynek alapját, amit halála után a Nemzeti 
Múzeum vásárolt meg. 1865-ben ú j magyarhoni ásványt fedezett fel,



amelyet nevéről Breithaupt freubergi mineralogus Fauseritnek nevezett 
el. Érdemei elismeréseül a bécsi Kais. Kön. Geologische Reichanstalt 
levelező-tagjává és 1871-ben az Allgemeine österreichische Apotheken- 
Verein linzi kerülete tiszteletbeli igazgatójává választotta. Mindkettő
nek igen értékes ásványgyüjteményt ajánlott fel és nagy áldozatkész
ségét m utatja az is, hogy 1877-ben Kammermayer Károly, Budapest 
székesfőváros polgármestere, hivatalosan köszönte meg neki azt a nagy
szerű ásványgyüjteményt, amelyet a VII. kér. polgári leányiskolának 
ajándékozott.

Fauser Antal típusa volt a komoly tudóst jellemző vonás mellett 
az igazi magyar úrnak, a puritán jellemnek s a pályáját szerető gyógy
szerésznek. Tudásával és egyéniségével a külföldön is sok barátot szer
zett magának és becsülést a magyar névnek. Híres gyűjteménye miatt, 
amely főleg azért volt szinte párjá t ritkító, hogy abban az aranynak, 
mint ásványnak, csaknem minden elképzelhető formája megvolt, na
gyon sokan látogatták őt meg Angliából, Ausztriából és Oroszország
ból is a műgyűjtők, akik akkor mindig úri házának voltak a vendégei.

A gyógyszerészi közélet terén állandóan élénk részt vett. 1867- 
ben elnöke a Budapesti Gyógyszerész Testületnek és 1872-ben választ
mányi, m ajd későlbb központi igazgatósági tagja a Magyarországi 
Gyógyszerész-Egyesületnek. 1883-ban, 73 éves korában halt meg, nagy 
gyászára a gyógyszerészi karnak, amely benne egyik hűséges és nagy
tehetségű tagját vesztette el.

Fauser akcióját támogatta Ráth Péter rácvárosi gyógyszerész is, 
aki a később megalakult Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület első 
elnöke volt. Ráth súlyos egyéniség volt, akit Budán a  Víziváros és O r
szágút kerület választói egyhangúlag választottak meg akkor ország
gyűlési követüknek és fényes ünnepségek között adták át neki a man
dátumot. Gyógyszerészi szempontból ez az esemény nagy reményekre 
jogosított, mert a nemzet és a király között ekkor már folytak a teljes 
kibékülést előkészítő tárgyalások és az alkotmányos élet várható vissza
állításával nagy jelentősége lehetett annak, ha a parlamentben ott lesz 
a gyógyszerészet képviselője is akkor, amikor a közegészségügyi tör
vény megalkotása tárgyalás alá kerül.

Azonban a kolera rendkívüli elterjedése egyelőre megállított min
den már megkezdett akciót is. Ez évben ugyanis Arábiában, a Mekkába 
zarándokló nép közöt tört ki ez a rettenetes betegség, amelyet azután 
a hazatérő búcsú járók Egyiptomba, innen pedig a kereskedők a Közép
tengeren át Európába, főleg Olaszországba és a török tartományokba 
hurcoltak be. Minthogy félni lehetett attól, hogy részben délnyugatról 
a német birodalom felől, másrészt délkeletről az aldunai tartományok 
felől ez a rettenetes és akkor még szinte gyógyíthatatlan betegség Ma
gyarországba is be fog törni, a m. kir. helytartótanács 1865 október hó
20-án részletes utasítást bocsátott ki az ország hatóságaihoz. E rendel
kezésben intézkedés történt arra is, hogy kellő mennyiségű gyógyszer 
álljon rendelkezésre. Elrendelte a helytartótanács azt is, hogy ott, ahol 
gyógyszertár nincs, a szükséges gyógyszereket kellő felügyelet alatt a 
községházánál, vagy a lelkésznél kell leraktározni s az orvos felügyelete 
alá helyezni.

Ez a rettenetes betegség, amelytől minden család joggal féltette 
az övéit, elvonta a figyelmet a közügyektől. Hogy ez mennyire érthető 
volt, elég reámutatnunk arra, hogy a járványnak hazánkban való elter
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jedése után voltak olyan megyék, ahol 5—6000 főre emelkedett a bete
gek száma, az esetek 50%-a pedig halállal végződött.

Az élet azonban nem tű r megalkuvást. Az első ijedelmek és a 
szomorú gyász lezajlása után ú jra  vissza kellett térnie mindenkinek 
nemcsak a napi munkához, hanem azoknak a terveknek a megvalósítá
sához is, amelyek nem a jelent, hanem a  jövőt voltak hivatva bizto
sítani.

A kisebb jelentőségű események egész sora előzte meg azokat a 
jelentős eseményeket, amelyek az 1866.. és 67-es évek karakterét meg
adták. így érdekes, hogy a pesti Terézváros külső részének lakosai kér
vénnyel fordultak a városi hatósághoz, amelyben, tekintettel az észlel
hető nagy fejlődésre, az indóház közelében gyógyszertár felállításét 
kérték. Ugyanilyen indokolással fordult Pest város tanácsa is a hely
tartótanácshoz és öt gyógyszertárnak felállítását kérte, még pedig 
egyet-egyet a Lipót-, József- és Ferencvárosban, kettőt pedig a Teréz
városban. A közvélemény erősen a gyógyszertárak felállítása mellett 
foglalt állást. A Pester Lloyd pl. reám utat arra, hogy dacára a város 
nagy fejlődésének, Pesten 1852 óta nem állítottak fel gyógyszertárat. 
Persze, figyelmen kívül hagyta, hogy nem az időpont, hanem az a fon
tos, hogy mennyi lakosra esik egy-egy gyógyszertár.

A helytartótanács azonban a mindkét oldalról jövő kérést eluta
sította. A végzésnek az a  része érdekel bennünket, ahol a helytartó- 
tanács általánosságban hivatkozik olyan régi és újabb rendeletekre, 
melyek szerint ott, ahol már gyógyszertár van, kivéve az elkerülhetet
len szükség esetét, gyógyszertárat felállítani tilos. Leszögezi, hogy Pest 
városában csak 12.000 lakos után engedélyezhető egy gyógyszertár; de 
ugyanakkor önmagával is kontradikcióba kerül, mert megállapítja, hogy 
a Lipótváros 16.000 lakosára már amúgyis 3 gyógyszertár esik. Eluta
sítja továbbá a kérelmeket annak leszögezésével, hogy a gyógyszertárak 
ilyen ütemben való felállítása a szabad iparhoz vezetne, amit pedig csak 
egy újabb, legfelsőbb elhatározás folytán keletkezett rendelet statuál
hatna.

Az orvosok által kezelt házigyógyszertárak ellen is mind több

(janasz merült fel már ez időben, főleg azért, mert gyógyszerszükség- 
etüket nem a házigyógyszertár körzetébe tartozó gyógyszertárból szer

zik be. A fehérmegyei gyógyszerészeknek a helytartótanácshoz inté
zett ilyen irányú panasza figyelembe is lett véve és körlevélben utasít- 
tattak az orvosok az 1855-ben kibocsátott kormányrendelet idevonat
kozó részének pontos betartására. I tt ta láljuk  meg a nyomát az állami 
intézményeknél működő házigyógyszertárak szaporításának is, mert 
intézkedések történtek a budai országos tébolydában felállítandó házi
gyógyszertár érdekében.

őfelsége pedig 1866 m ájusában a tábori egészségügyi intézetek 
felállítását rendelte el azzal, hogy ott 3 forint napidíj, természetbeni 
szállás és útiköltség megtérítése mellett polgári gyógyszerészek is alkal
mazhatók. A folyamodványokat a bécsi hadügyi orvosszer-kezelési 
igazgatósághoz kellett benyújtani. Még ez esztendőben erre az állásra 
igen sok magyar gyógyszerész is jelentkezett, akik közül 42-en mint 
tábori gyógyszerészek nyertek alkalmazást.

Közben teljesen elkészült a Budapesti Gyógyszerész Testület már 
többször említett tervezete, melynek címe: „Javaslat a gyógyszerészi 
rendszer tárgyában Magyarországra nézve“. A már kapott utasítás



alapján, mivel a szükséges összegek a gyógyszerészek részéről befolytak, 
a testület ezt a javaslatot kinyomatta s tárgyalás céljából a gyógyszeré
szeknek megküldötte. Szomorú fényt vet bizonyos körök nemtörődöm
ségére az, hogy mint ezt több soproni, pozsonyi és erdélyi gyógyszerész 
tette, még ezt ez évek óta annyiszor sürgetett javaslatot is szó nélkül 
visszaküldötték, ami általános megbotránkozást okozott.

Érdekes megfigyelés különben, hogy a közügyekkel nemcsak leg
behatóbban, hanem igen nagy lelkesedéssel a debreceni és bihari gyógy
szerészek foglalkoztak, akikhez később oda lehet sorolni a tolna
megyeieket is. Ha a kari ügyek fontos kérdései állandóan napirenden 
maradtak, sőt azok napról-napra jobban átmentek a köztudatba, az 
elsősorban az itt említett megyék gyógyszerészeinek köszönhető, nem 
beszélve természetesen a Budapesti Gyógyszerész Testületről, amely 
főleg 1848 óta, de már azelőtt is áldozatkész irányítója volt a tenni
valóknak.

Egyes gyógyszerészek nemtörődömségével ellentétben, sok he
lyen tehát nemcsak kellő megértéssel fogadták a hozzájuk küldött ja 
vaslatot, hanem át tudták érezni annak rendkívüli jelentőségét. És e 
javaslat kapcsán megint csak a biharmegyei gyógyszerészek voltak 
azok, akik legelőször megmozdultak. A már április elején közzétett 
szózatukra való hivatkozással augusztus 4-ére ülést hívtak össze Nagy
váradon, ahol a vidéki gyógyszerészeket is beleszámítva, 14-en jöttek 
össze. A nagyváradi gyógyszerészek közül egyedül az Irgalmasrend 
gyógyszertári gondnoka hiányzott, amit az ülés résztvevői erősen zokon 
is vettek és azt határozták, hogy a jövőben „zárdái csendéletét41 za
varni ők sem fogják. Ez az ülés Bertsinszky Károly nagyváradi gyógy
szerészt választotta meg elnökévé s az összejövetel célját Trajanovits 
Ágoston sarkadi gyógyszerész ismertette. Hangoztatta, hogy már 3 év
vel azelőtt felvetődött annak a szükségszerűségnek az eszméje, hogy a 
debreceni gyógyszerész testület mintájára, Nagyváradon is létesítsenek 
testületet. Az ülést megelőző beszélgetésekben azonban az a vélemény 
alakult ki, hogy a leghelyesebb lenne a debreceni gyógyszerész testület
hez csatlakozni úgy, hogy az ülések felváltva hol Debrecenben, hol 
Nagyváradon lennének megtartva. Itt vetődött fel tehát most már fél- 
hivatalos formában a Debrecen—Biharmegyei Gyógyszerész Testület 
alakulásának eszméje, ami feltétlenül egyik legnagyobb eredménye an
nak a javaslatnak, amit a budapesti testület a gyógyszerészek összessé
géhez megküldött, mert ez ösztökélte őket a gyors cselekvésre.

A nagyváradi ülés a csatlakozást ki is mondotta és ezt átirat for
m ájában a debreceni gyógyszerész testülettel tudatta.

A javaslat részletes letárgyalása alkalmával olyan határozatot is 
hoztak a biharmegyei gyógyszerészek, mely megérdemli, hogy e könyv
ben gyógyszerésztörténelem számára megörökítsük. A testületek meg
alakulásával kapcsolatban ugyanis a következő határozatot hozták: 
„Minthogy a m. kir. egyetemi okmány, de nemkülönben az osztrák örö
kös tartományokban kibocsájtottak is, a pályájukat végzett gyógysze
részeket egyenlő jogok élvezetével ruházzák fel, ennek félremagyaráz- 
hatlan értelme szerint a testületnek tagja lehet minden okleveles gyógy
szerész ott, ahol működik, hacsak igazságtalanságot elkövetni nem aka
runk s vagyonúnkat mérlegelvén, a szegényebb sorsúakra nyomást 
gyakorolni nem akarunk. Szem előtt tartván ezt, Biharmegye gyógy
szerészei közmegegyezéssel elhatározták, hogy a mi alakulandó gyógy
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szerész testületünkből értelmiségre hozzánk hasonló kartársainkat 
semmi szín és ürügy alatt kizárni nem fogjuk, őket minden hivatal be
töltésére alkalmasaknak találjuk, s ha a közbizalom egyiket, vagy a 
másikat közülök testületünkben hivatalra emelné, szerény megnyug
vással, hivatalos teendőikben minden erőnkből elősegíteni Ígérjük. Ke
csegtet a remény, hogy a már alakulófélben levő vidéki gyógyszerész
testületek szép példájukat követve, s az egyetértés, a közös cél elérésé
ben, a kölcsönös oltalom és tudományos előmenetelben erkölcsileg is 
elősegíteni fogják."

A kartársi megbecsülésnek és az emberi okosságnak olyan pél
dája ez, ami méltó az 1848-as idők szelleméhez, az ott diadalra juttatott 
eszmékhez s amely alkalmas lehetett minden erő összefogására annál a 
küzdelemnél, amely most nem participiális érdekeket, tehát nem a tu 
lajdonosi, vagy segédi kar érdekeit, hanem az összgyógyszerészet érde
két akarta szolgálni. Sajnos, ennek az elvnek keresztülvitelét csak a 
Debrecen—Biharmegyei Gyógyszerész Testület megalakulásánál lá t
tuk. Pedig talán máskép fordultak volna egyes dolgok, ha ezt a liberális 
elgondolást az egész vonalon keresztül lehetett volna vinni s talán nem 
élesedtek volna ki a tulajdonosi és alkalmazotti kar között azok az el
lentétek, amelyek később olyan kritikus pillanatokat teremtettek a 
gyógyszerészi kar számára.

Azokat az ellentéteket ugyanis, amelyekre itt reámutatunk, nem 
lehet ugyanazzal a mértékkel mérni, mint azokat, amelyek más foglal
kozási ágaknál a tulajdonosi és alkalmazotti kar között szoktak előál- 
lani. Ez utóbbi esetben a gazdasági érdekek különbözőségéről van csak 
szó és bármilyen harc fejlődik is ki, annak végeredménye egyáltalában 
nem érinti annak a foglalkozási ágnak alapvető kérdéseit. A küzdelem 
ott rendesen bérharc, ahol ha az alkalmazottak fizetését, tehát munka
bérét emelni, vagy a munkaidőt csökkenteni kell, ez legfeljebb azzal 
a konzekvenciával jár, hogy a munkaadó jövedelme átmenetileg csök
ken, amin azután vagy a termelés fokozásával, vagy még egyszerűbben 
azzal segít, hogy az így előálló differenciával a fogyasztókat terheli 
meg.

A gyógyszertárak működésének alapját azonban a hatóság által 
engedélyezett jog adja meg. Mivel tehát itt úgynevezett koncesszionális 
foglalkozásról van szó, természetes, hogy az illetékes hatóság rendelke
zéseitől függnek a pálya alapvető kérdéseinek alakulásai is. A gyógy
szertárak szaporítása, azok kezelése, átruházása, a^ özvegyek és árvák 
jogai, a gyógyszerek árának meghatározása és hivatalos előiratai mind 
az arra illetékes hatóságok rendelkezéseitől és bizonyos időkben alko
tott törvényektől függenek.

A koncesszionális jogoknál tehát rendkívüli óvatossággal kell 
megalapozni minden akciót és aggodalommal kell nézni minden olyan 
harcot, amely a tulajdonos és alkalmazotti kar között felmerül. Egy el
hibázott lépés, az ilyen harc elmérgesedése megrendítheti a tulajdonosi 
kar jelen helyzetét, de ugyanakkor elsorvaszthatja az alkalmazotti kar 
jövendő boldogulásának reményét is.

Támasszuk ezt alá pár példával.
A gyógyszertárak tömeges szaporítása, ami az alkalmazotti kar 

egyik célja, nemcsak a már fennállót teheti tönkre, hanem problema
tikussá teszi az újnak megélhetését is, nem is beszélve arról, hogy ez az 
út a szabad ipar felé is vezethet, amelyben pedig éppen az alkalmazotti



k ar vérezne el, mert a szabad ipar a tőkének adná' meg a korlátlan ér
vényesülés lehetőségeit. Még szomorúbb lehetne az eredmény, ha azokra 
az alkalmazotti akciókra gondolunk, amelyek azt a célt szolgálták, hogy 
a  személyjogú gyógyszertár tulajdonosának elhalálozása után a jogo
sítvány feltétlenül és ú jra  pályázat alá kerüljön. Mert ha bizonyosra 
is lehet venni, hogy egy ilyen akciónak sikere átmenetileg gyógyszer
tári joghoz ju tta tna  addig alkalmazotti sorban élő gyógyszerészeket, de 
ugyanakkor lábbal tiporna minden emberi törvényt és tulajdonossá 
válva, örök rettegésben tartaná most már az ú j jognyertest is, akinek 
családja minden pillanatban ugyanabba a bizonytalan helyzetbe ju t
hatna, mint amibe akciójukkal ők kergettek másokat.

íme, e két példa is bizonysága a fentebb elmondottaknak. Ezért 
volt az előrelátásnak szép példája! a biharmegyei gyógyszerészek hatá
rozata, amely a teljes egyenlőség álláspontjára helyezkedve, a jövendő 
küzdelmeknél mint egyenrangú felet maga mellett akarta látni a segédi 
kar reprezentánsait is. Hogy milyen okos dolgot cselekedtek, azt bizo
nyítja  az általuk is megválasztott s később a Debrecen—Biharmegyei 
Gyógyszerész Testület másod jegyzőjének, Podhráczky Ferenc segéd
gyógyszerésznek példája, aki a maga agilitásával és kiváló képességei
vel egyik legerősebb harcosa lett a testületen keresztül a gyógyszerészi 
kar általános érdekeinek.

A Nagyváradon tartott ülés természetesen foglalkozott a taksá
nak s a kiképzésnek kérdéseivel is, amelyekben — sajnos — a hatósá
gok részéről semmi intézkedés nem történt. Az 1866. évben a kiképzés
sel kapcsolatban egyetlen adatot találunk, azonban az is Ausztriára 
vonatkozik s nem változtat semmit a kiképzés eddigi primitív rendsze
rén. Egyszerűen arról van szó ebben, hogy Őfelsége megengedte, hogy a 
gyógyszerészeti tanterv első §-a (R. Bl. 1853. 252-ik sz.) odamódosíttas- 
sék, hogy az egyesült német államok valamely gyógyszertárában két 
éven át segédeskedő gyógyszerészsegéd az osztrák birodalom egyete
meire a két évig tartó gyógyszerészi tanfolyamra felvehető. Ez tehát 
valamilyen ad hoc esettel kapcsolatos rendelkezés, anélkül, hogy a k i
képzést magát előrevitte volna.

Közben Léván is értekezletet tartottak a gyógyszerészek s elhatá
rozták a Bars- és Hontmegyei Gyógyszerész Testület megalakítását. Ezt 
a mozgalmat Bolemann Ede lévai gyógyszerész indította meg. Kassán 
is megalakult az „Orvos gyógyszerészeti egylet", melynek alapszabá
lyait Őfelsége augusztus 1-én kelt határozatával hagyta jóvá. Annak 
alapján pedig, hogy a Debreceni Gyógyszerész Testület nagy örömmel 
vette tudomásul a biharmegyeiek csatlakozási szándékát, Bertsinszky 
Károly október hó 6-ra Debrecenbe ülésre hívta a nagyváradi és bihar
megyei gyógyszerészeket, az egyesülés hivatalos kimondásának cél
jából.

Ez az ülés, amely a kari ügyek szempontjából oly nagyjelentő
ségű Debrecen—Biharmegyei Gyógyszerész Testület megalakítására 
vezetett, 1866 október 6-án le is zajlott a debreceni nagyerdei fürdőven
déglő termében. Szükségesnek látjuk — éppen a testület későbbi nagy 
súlya miatt — az utókor számára megörökíteni azt, hogy ezen megje
lent Tamássy Károly, Rotschnek Károly, Muraközy Károly, Göltl Nán
dor, Tamássy ödön, dr. Rotschnek Y. Emil, Borsos Ferenc, Vecsey Vik
tor Debrecenből, Bertsinszky Károly, Nyiri György Nagyváradról, to
vábbá Trajanovits Ágoston sarkadi, Kubovics István derecskei, Vas
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Jenő berettyóújfalui gyógyszertártulajdonos, végül Podhradczky Ferenc 
Debrecenben működő segédgyógyszerész.

A Tamássy Károly elnöklete alatt lezajlott ülés kimondotta a 
megalakulást és úgy határozott, hogy a testület cime a következő le
gyen: „Debrecen—Biharmegyei Gyógyszerészek Testülete". Elnöknek 
Tamássyt, másodelnöknek Bertsinszkyt, jegyzőnek dr. Rotschnek Y. 
Emilt és másod jegyzőnek Podhraczky Ferencet választották meg, híven 
a biharmegyeiek előző határozatához. A megalakulás örömére s ezen 
egyesülés emlékének biztosítására elhatározták, hogy a gyógyszerészek 
segélyző-egyesiiletére 500 forintnyi alapítványt tesznek úgy, hogy a tő
két ugyan a testület nem fizeti be a pénztárba, hanem annak 5%-os ka
matát minden év január havában felküldi Pestre a gyógyszerészek se- 
gélyző-egyesületének. Elhatározták ezen kívül, hogy a gyógyszerészeire 
oly megalázó újévi ajándékozásokat megszüntetik s ehelyett a szegé
nyek javára tesznek egy alapítványt, melynek összegét a polgári kór
ház és a szegények pénztárába fogják befizetni s végül, hogy a Gyógy
szerészi Hetilapot a testület hivatalos közlönyévé avatják.

Mintha csak e különböző irányból megindult akciósorozat hul
lámai a hatóságokhoz is elértek volna, bizonyos jelek arra mutattak, 
hogy mégis csak foglalkozni kezdenek gyógyszerészi kérdésekkel is. 
így hire kelt, hogy az állami minisztérium ú j gyógyszerkönyv készíté
sét határozta el. Ez egyszer a híresztelésnek volt is alapja, mert a kor
mányközegek felszólítást intéztek az orvosi és gyógyszerészi egyesüle
tekhez és testületekhez, hogy az e tárgyra vonatkozó javaslataikat 1866 
május hó 31-ig adják be. Ez a felszólítás azonban már elkésett, mert az 
alkotmány helyreállításával megszületett a felelős magyar miniszté
rium s így a magyar gyógyszerészi ügyek egész komplekszuma most 
már ennek rendelkezése alá került.

A haza bölcsének, Deák Ferencnek nagy tudása, energiája, mély
séges hazaszeretete és az egész nemzet önérzetére támaszkodó határo
zott és mégis bölcs mérsékletet tartó fellépése meghozta ugyanis a 
várva-várt békét a király és a nemzet között, amelynek eredménye az 
alkotmányosságnak 1867 február 27-én történt visszaállítása lett. Az 
egész nemzetet elfogó reménykedésből a gyógyszerészi kar is kivette a 
maga részét és a vezetőket arra ösztönözte a változott helyzet, hogy a 
kar érdekében sürgősen tegyék meg a szükségesnek látszó összes lépé
seket. A Budapesti Gyógyszerész Testület tehát már 1867 március hó 
10-én újabb körlevelet intézett a gyógyszerészekhez, amelyben a már 
hozzájuk juttato tt javaslatot 3 ponttal toldja meg azzal a kéréssel, 
hogy ezekre nézve is sürgősen véleményt adjanak.

Az alkotmányosság visszaállításával ugyanis a testület elérke
zettnek látta az időt arra, hogy az eddiginél sokkal szélesebb keretek 
között próbálja rendezni a gyógyszerészet ügyeit. Amíg ugyanis min
den kéréssel a helytartótanácshoz, vagy egyenesen Őfelségéhez kellett 
fordulni, addig a testület óvatosan, apránként akarta elérni a célját, 
mert jogosan félt attól, hogy a minden kérdésben tapasztalt rosszindu
lat egyszerűen vissza fog dobni egy olyan beadványt, amely túlon-túl 
sok kérdésnek rendezését kívánja. A magyar minisztériumtól azonban, 
melynek első belügyminisztere báró Wenckheim Béla volt, joggal téte
lezhette fel az olyan ügy teljes komplexumának jóindulatú elintézését, 
amely egy arra érdemes társadalmi osztály érdekein felül egyúttal a 
közegészségügy nagy érdekeinek helyes irányba való terelését is jelen
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tette. Látni fogjuk, hogy a gyógyszerészeket itt nagy csalódás érte és 
hogy semmivel sem találkoztak több megértéssel — legalább is az első 
időkben —, mint az abszolutizmus alatt.

A testület a maga eredeti javaslatának kiegészítéseképpen köve
telte ekkor egy gyógyszerésznek mint szakelőadónak és négy gyógy
szerésznek mint önálló gyógyszertári vizsgálónak kinevezését. Köve
telte továbbá, hogy két gyógyszerész egyetemi tanárt nevezzenek ki, 
akik közül az egyik a gyógyszerismét, a másik pedig a részletes gyógy
szerészetet és a gyógyszerészi könyvvitelt tanítsa. A gyógyszerészekhez 
küldött újabb javaslat második pontja az újonnan kiadandó gyógy
szerkönyvvel foglalkozik és arra szólítja fel a gyógyszerészeket, tudas
sák, hogy tapasztalataik alapján melyek azok a javítások, amiket a 
gyógyszerkönyvben a már felvett gyógyszereket illetőleg meg kellene 
tenni, melyek azok a szerek, amelyek a tapasztalat szerint már nem igen 
használatosak és így kihagyandók, viszont milyen ú j szerek felvételét 
látnák szükségesnek. Végül a harmadik pontban az árszabályra vonat
kozó észrevételeik közlését kéri tőlük a grémium s már most jelzi, hogy 
a beérkezett válaszok feldolgozása után az ország összes gyógyszeré
szeit egy közös tanácskozásra fogják összehívni. Ezt a köriratot a tes
tület nevében annak elnöke, Fauser Antal írta alá.

Különböző akciók a taksakérdés megoldása érdekében. — A B . Gy. T. 
és a tolnamegyei gyógyszerészek beadványa. — Országos gyógyszerész

gyűlés 1867-ben. — Orvos-gyógyszerész egyletek alakulása.

Hogy mennyire egészségtelen állapot volt az, hogy az országos 
gyógyszerész egyesületet nem lehetett még megalakítani s így külön
böző testületek, egyes gyógyszerész-csoportok, sőt egyes gyógyszerészek 
is fordultak beadványokkal a hatóságokhoz, azt legjobban bizonyítja, 
hogy ugyanaz nap, amikor a Budapesti Gyógyszerész Testület a maga 
körlevelét széjjelküldötte, a Debrecen—Biharmegyei Gyógyszerész 
Testület kérvénnyel fordult a belügyminisztériumhoz, amelyben egy 
„Taxa Medicamentorum Hungarica“ és egy „Pharmacopoea Hunga- 
rica“ elkészítését kérte. Az indokolásban reám utattak arra, hogy a ma
gyarországi gyógyszerészek sokat szenvedtek az osztrák kormány alatt, 
amely jövedelmi adókkal s azok felemelésével állandóan zaklatta őket, 
de azzal nem törődött, hogy jövedelmük is legyen. Bármilyen változás 
is történt tehát a kereskedelmi életben, a már egyszer életbeléptetett 
árszabályt nem változtatták meg, amit legjobban bizonyít, hogy 1867- 
ben is az 1855. évi taksa érvényes. Kérik tehát, hogy addig is, míg e 
téren végleges intézkedés történhet, további károsodásuk meggátlása 
céljából engedje meg a minisztérium a taksában lefektetett áraknak 
20%-kal való felemelését. 1

Lényegében helyes volt e kérdéseknek állandó sürgetése. A vesze
delem csak abban rejlett, hogy a különböző helyekről érkezett beadvá
nyok más és más argumentumokat használtak és az ártételek felemelé
sének mértékét is más és más kulcs szerint állapították meg. Hisz a 
gyógyszerész testület is adott be még 1866 május 23-án a helytartóta
nácshoz egy hasonló kérvényt, amelynek azonban eredménye sem lett.



Ezt megismételte az 1867. év legelején, amelyben azt kérte, hogy mivel 
a gyógyszerészek további áldozatokra teljesen képtelenek, járuljon 
hozzá a helytartótanács ahhoz, hogy a pénz ázsiójának 10—15% emel
kedése mellett 10%-kal, 15—25% emelkedése mellett 20%-kal, 25—35% 
emelkedése mellett pedig 30%-kai lehessen felemelni a taksában meg
határozott ártételeket. Ezt a kérést már a magyar kir. belügyminiszter 
intézte el 1867 június 12-én kelt 1598. számú rendeletével s azt elutasí
totta.

íme, a két beadvány között az áremelés tekintetében lényegei 
különbség van, amit pedig a cél érdekében feltétlenül el kellett volna 
kerülni.

A taksamódosításra vonatkozó akciókat nagyon alátámasztotta az 
is, hogy ez időben, de még az alkotmányos élet visszaállítása előtt egész 
csomó gyógyszerészt ítéltek el 100 frt birságra az árszabály be nem ta r
tása miatt. Ez a birság lényegileg teljesen igazságtalan volt.

Ugyanis a „Gesetzliche Regulirung dér Arzneipreise44 524. §-a azt 
mondja, hogy a gyógyszerárszabványt úgy kell megállapítani, hogy 
abba bele kell kalkulálni bizonyos hasznot a gyógyszerek beszerzési 
áránál és azonkívül figyelemmel kell lenni arra, hogy a gyógyszerész 
tudományos képzettsége és felelősségteljes m unkája is honorálva le
gyen. Ugyanennek az 515. §-a a gyógrvszerészeknek 80% polgári nyere
ményt biztosít. Ezzel szemben pontos kimutatások készültek 1866-ban 
annak bizonyítására, hogy egész csomó keresett gyógyszer összbeszer- 
zési és összeladási ára között cca 30% veszteség mutatkozott a gyógy
szerész kárára. Érthető tehát a 100 frtos bírságok kirovása miatti elkese
redés s annak a véleménynek kialakulása, hogy a gyógyszerészt csak 
olyan árszabályok be nem tartása miatt lehet megbüntetni, amely neki 
a törvényes 80% polgári hasznot biztosítja.

Az orvosok részéről is sok igaztalan és legfeljebb a laikusság ál
tal enyhíthető támadásban volt ekkor részük a gyógyszerészeknek a 
taksa miatt. Rezek Manó tatai orvos intézett pl. a gyógyszerészi kar ellen 
nagyon rosszindulatú, de nagy tudatlanságot is eláruló támadást, amely
ben egy 12 részre osztott s akkor 37 krajcárba kerülő por árának 7 k ra j
cárban való megállapítását javasolta. Természetes, hogy kellő értékére 
lett leszállítva ez a támadás, éppen úgy, mint a zemplénmegyei főor
vosé, aki személyeskedő ^modorban állította azt, hogy a gyógyszerészek 
még 500—750% haszonnal sem elégednek meg. Bármilyen rosszindula- 
tuak és tudatlanok is voltak azonban e támadások, a laikus közönség 
körében érthető nyugtalanságot keltettek, a felettes hatóságok szimpá
tiáját pedig nem nagyon fordították felénk. Szóval ugyanaz volt a hely
zet, mint ma, amikor szintén nem a maga, hanem a imás dolgával törő
dik mindenki. Az azonban nem jutott eszükbe a támadó orvosoknak, 
hogy mennyi olyan orvos volt akkor, aki kuruzsolt és jogosulatlanul 
gyógyszert árult. Azon sem ütköztek meg,' hogy még a városi vagy me
gyei fizikus sem áll törvényes alapon, amikor a gyógyszertárvizsgála
tokért 3 aranyat fogad el a gyógyszerésztől, dacára annak, hogy ennek 
szedését az 1848. év június 10-én kelt rendelet eltiltotta. Az azonban 
fájt, hogy a gyógyszerész is élni akar s hogy európai színvonalon álló 
taksát követel. ■

Ez események és a körülöttük mutatkozó szimptomák kétszere
sen fontossá tették azt, hogy a Budapesti Gyógyszerész Testület javas
latának a vidék által történt letárgyalása után az egy Pesten tartandó
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országos gvógv^grá^aaílM m i. mint az összgyógyszerészet javaslata le- 
^W ^ B P f^ B P ^ ^ ^ a^ u le ték es  miniszterhez felterjesztve. El kell ismerni, 
hogy most már sokkal nagyobb volt az érdeklődés, punt azelőtt. Az egy 
évvel ezelőtt teljesen közönyös sopronmegyei gyógyszerészek is meg
mozdultak, míg a tolnamegyei gyógyszerészeknek a belügyminiszterhez 
intézett folyamodványa judiciumának nagyszerűségével, tisztult felfo
gásával és irodalmi magaslaton álló stílusával a meglepetés erejével hat.

Ez a kérvény Szekszárdon lett írásba foglalva 1867 április 8-án. 
Megérdemelné a szószerinti közlést, amit azonban könyvünk terjedelme 
meg nem enged. Éppen ezért annak csak gondolatmenetét ismertetjük.

Argumentálását azzal kezdi, hogy Magyarországnak kb. 600 
gyógyszertára közül legalább 200 olyan van, melynek évi forgalma a 
2000 forintot meg nem haladja, sőt azt el sem éri. A terhek levonása 
után ily forgalomból megélni alig lehet. Egy gyógyszertár üzleti for
galma a körülmények által van határolva, nem úgy, mint az iparban és. 
kereskedelemben, ahol ügyesség és szorgalom esetén ez nagy mérték
ben fokozható. Dacára tehát tudományos képzettségének, a gyógysze
rész rosszabb helyzetben van, mint az iparos, vagy a kereskedő, már 
csak azért is, mert a népesség elszegényedése legelsősorban a gyógy
szertárak forgalmát csökkentette. Mély bölcsességgel és igen ügyes tak
tikai érzékkel állapítja meg azután a kérvény, hogy a  forgalom e csök
kenésébe bele kell nyugodni, mert a viszonyok megváltoztatása nem 
igen van az ember hatalmában. Az alkotmányos élet is csak békés évek 
és szerencsés körülmények egybetalálkozása mellett lesz képes az ország 
zilált anyagi jólétének fejlődését jobb kerékvágásba hozni. Teljes ön
megtagadással elismerik tehát azt és abba bele is nyugodnak, hogy ki
sebb városokba is felállítsanak önálló gyógyszertárat, ha azt a környék 
gyógyszert fogyasztó közönségének érdeke megkívánja. Emellett a 
nagy érdek mellett el kell törpülnie annak a ténynek, hogy ily módon 
a már fennálló gyógyszertárak forgalma erősen megcsappan. Fájdal
mas és hibáztatható ellenben az, hogy eddig az árszabályok szerkeszté
sénél a sokkal nagyobb számú és sokkal szegényebb vidéki gyógyszeré
szek érdeke egyáltalában nem lett figyelembe véve. Pedig az ilyen ki
sebb városok távol esvén Pesttől és a vasúti központoktól is, a pakolás 
és szállítási költségek figyelembe vételével sokkal drágábban, 15—20% 
árkülönbözettel is szerzik be a maguk áruját. Még abban a tekintetben 
is hátrányban vannak, hogy míg a pesti gyógyszerész az áru kifizetése 
előtt látja azt, jóságáról és tisztaságáról meg is győződhet, addig a vi
déki gyógyszerész látatlanban fizet ki összegeket, esetleg egyáltalában 
nem használható áruért.

A folyamodvány világos képét adja a tarthatatlan helyzetnek. 
Megírja, hogy az 1859. év elején életbelépett árszabvány akkor állítta
tott össze, midőn az ausztriai nemzeti bank ezüstfizetését megkezdte és 
az ezüst ázsiója parin állt. Emellett a keresett gyógyszeráruk ára is 
éppen akkor nagyon alacsony volt. Ilyen körülmények mellett és ezek
hez szabták az árszabványt, amely a teljesen megváltozott körülmé
nyek dacára is még mindig érvényben van.

Azóta azonban kitört az olasz háború s az ázsió 40—50-re csök
kent. A megváltozott vám- és kereskedelmi viszonyok sok nyersárut 
megdrágítottak. A közben kitört angol—francia—kínai háború meg
drágította az ópiumot, míg az orosz—kínai kereskedelmi szerződés meg
szűnése a rhebarbarának és kámfornak árát csaknem kétannyira



emelte; hogy pedig teljes legyen a sor, az észak- és középamerikai há
ború miatt megdrágultak az ottani áruk, köztük az igen gyakran hasz
nált radix ipecacuanhae. Az itt felsorolt tényeket a kereskedelmi ár
jegyzékekkel támasztották azután alá.

A felterjesztés leszögezi, hogy a gyógyszerész némileg segíthetne 
magán azzal, hogy a hitványabb árut tartsa. A magyar gyógyszerészi 
kar legnagyobb része azonban ezt az eljárást ellentétben állónak tartja  
esküjével. De ha a helyzet nem javul, akadhatnak majd mégis olyanok, 
akiket vagy a nyomorúság, vagy lelkiismeretük könnyűsége reávisz 
erre a tiltott útra. Az államhatalomnak nem lehet érdeke, hogy ez meg
történjen, nem lehet hivatása, hogy ezt elősegítse s nem nyugodhatik 
bele abba a gondolatba, hogy a rossz taksa által teremtett súlyos gazda
sági válság áldozataivá éppen azokat a gyógyszerészeket tegye, akik 
esküjükhöz, az árszabványhoz s a gyógyszerkönyv rendeleteihez min
denben pontosan ragaszkodnak. Ezek alapján kérik a minisztert, hogy 
az általános rendezés időpontjáig is engedje meg, hogy a szerek mos
tani árához bizonyos százalékszerű pótlékot hozzászámítsanak.

Ugyanakkor, amikor a tolnamegyeiek a maguk kérvényét a mi
nisztériumhoz ju ttatták , került sorra a különböző vármegyék gyógy
szerészei előtt a Budapesti Gyógyszerész Testület pótlólag elküldött ja 
vaslatának tárgyalása. A biharmegyei gyógyszerészek április 13-án 
Nagyváradon jöttek össze a Magyar Korona szállodában. A debreceniek 
március 15-én Tamássy Károly gyógyszertárában, a sopronmegyeiek 
Éder Ferdinánd soproni gyógyszertárában, míg a bácsbodrogmegyei 
gyógyszerészek június 3-án tárgyalták a javaslatot Zomborban, ahol 
Milosevits János gyógyszerész látta őket vendégül. De természetesen 
tárgyalták azt más körzetek is.

A hozott határozatok kb. egyformák voltak. A belügyminiszté
riumban felállítandó gyógyszerészi szakosztály élére a legtöbben Ráth 
Péter budai gyógyszerészt, akkor országgyűlési képviselőt, akadályoz
tatása éséten^Jármay Gusztáv gyógyszerészt ajánlották. A gyógyszer- 
ismei tanszékre Felletár Emil, dr. Wagner Dániel és Schenek István 
jöttek kombinációba, míg a részletes gyógyszerészi és könyvviteli ta 
nárságra ritka egyértelműséggel Trajanovits Ágoston sarkadi, vagy dr. 
Müller Bernát pesti gyógyszerészt ajánlották.

A gyógyszerkönyvet a gyűlések összessége latin nyelven óhaj
totta szerkeszteni. Bár erre vonatkozólag a határozatokban célzás 
nincs, másoldalú kutatásaink azt bizonyítják, hogy a magyar nyelv al
kalmazásától azért akartak eltekinteni, mert attól féltek, hogy akkor 
a különböző nemzetiségek is követelni fogják anyanyelvűk használa
tát is.

Az árszabványnál már tettek bizonyos engedményeket s azt la
tin, magyar és német nyelven óhajtották szerkeszteni, a soproni gyógy
szerészek pl. azzal a kívánsággal, hogy annak neve: „Taxa Medicamen
torum pro Regno Hungar., et partibus eidem adnexis." legyen. A szá
mítás alapjául akceptálják a régi taksában megállapított s a beszerzési 
árakhoz hozzászámítandó 80%-ot, azzal azonban, hogy a taksa készíté
sénél máskülönben vétessék figyelembe a gyógyszerész felelősségteljes, 
a közegészségügy érdekében kifejtett és tudományos előképzettséget 
megkívántató működése.

Sajnos, a Budapesti Gyógyszerész Testülethez így befutott ja 
vaslatok ügyében még össze sem lehetett hívni az országos gyógysze
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részgyűlést, amikor már mind újabb és újabb bizonyítékok merültek fel 
a rra  nézve, hogy a nemzeti kormány is a legteljesebb ridegséggel visel
tetik a gyógyszerészek ügyeivel szemben. A tolnamegyei gyógyszeré
szek nagyszerűen megindokolt kérését 5384. sz. a. rendeletével a belügy
minisztérium már május hó 21-én, tehát a lehető legrövidebb idő alatt 
és minden indokolás nélkül visszautasította. Hiába bizonyították be te
hát a kétszerkettő erejével azt, hogy a taksát módosítani kell, ha nem 
akarják a gyógyszerészi kart az összeroppanás felé vinni, a válasz egy 
brüszk kézlegyintés volt. Egyedül a kérvényben kifogásolt titkos sze
rekre vonatkozólag intézkedik úgy, hogy azt egyszerűen a vármegye 
hatáskörébe utalja.

A gyógyszerészi kar teljes negligálását bizonyítja az is, hogy a 
belügyminisztérium a budapesti orvosegyletet felszólította, hogy mind
azon szerek nevét és árát jelölje ki, melyek a Pharmacopoeában eddig 
elő nem fordulnak és felvételüket célszerűnek látja. A gyógyszerészek 
azonban ily irányú felszólítást a belügyminisztériumtól nem kaptak s 
tisztán az orvosegyesület elnökének jóindulatán és okosságán múlott, 
hogy e célra egy vegyes bizottságot alakított, melybe helybeli gyógy
szerészeket is behívott. A Budapesti Gyógyszerész Testület — nagyon 
helyesen — még ez ellen is óvást emelt és önérzetes fellépésével el is érte, 
miszerint a testület maga nevezte meg azokat a gyógyszerészeket, akik 
e fontos munkálatban részt fognak venni.

A belügyminiszter tehát egyáltalában nem gondolt arra, hogy 
ilyen rendkívül fontos kérdés megvitatásánál elsősorban azoknak kell 
jelen lenni, akik gyakorlati tapasztalataik révén legjobban ismerik az 
egész kérdéskomplexumot. Annak a kérdésnek eldöntése ugyanis, hogy 
mely gyógyszerek hagyhatók ki és vehetők fel az új gyógyszerkönyvbe, 
szoros összefüggésben van azzal is, hogy az egész ország orvosi kara 
mely gyógyszerek rendelését hagyta már abba s az általános tapaszta
lati tények alapján milyen ú j gyógyszereket rendel. E két kérdésre a 
legprecízebb felvilágosítást a leggyorsabban a gyógyszerészi kar tudja 
megadni, tehát őt már csak ezért is meg kellett volna erre nézve kér
dezni.

Elismerjük, hogy az orvosi kar kiválóságainak e kérdés megoldá
sánál irányító szerepet kell juttatni, hisz e téren a haladás ú tját első
sorban mindig a nagy orvosi elmék munkája jelzi. De ugyanekkor meg 
kell állapítani, hogy kiváló elméket mindig lehet találni a gyógyszerészi 
kar tagjai között is s egy Pharmacopoeának elkészítése nemcsak egy
oldalú, hanem bizonyos vonatkozásaiban egész bizonyosan abszolút 
rossz is lenne, ha a gyógyszerészek laboratóriumi és recepturai tapasz
ta la tait fel nem használnák.

Ami pedig a  taksát illeti, annak elkészítéséhez gyógyszerész kell 
és nem orvos. Ez tisztán mathematikai művelet, ahol az utolsó niianszig 
ismerni kell egy gyógyszertár belső gazdasági életét. Nem elég elővenni 
tehát a gyógyárunagykereskedők árjegyzékeit s az ott talált beszerzési 
árakat bizonyos szorzószámmal megszorozni, hanem tudni kell azt is, 
hogy mennyi gyógyszer romlik el egy évben; az újabb szereknek és 
különlegességeknek milyen mennyisége halmozódik fel állandóan, amit 
végül is lomtárba kell helyezni; mennyi az üzleti rezsi, milyen az adó
kul les, milyen összegre rúghatnak a be nem hajtható követelések, stb., 
stb. Csak így találhatjuk meg az ármeghatározásnak azt a kulcsát, 
amely a gyógyszerész megélhetését biztosítja. Mindezt pedig csak a



gyógyszerészek tudják, akiknek a háta mögött hosszú gyógyszerész
gyakorlati múlt áll.

Ez állítás helyességét bizonyítják a már e munkában is felhozott 
esetek. Ha feltételezzük, hogy az a bizonyos zemplénmegyei főorvos 
nem rosszindulatú, amikor a gyógyszerészek 500—750%-os hasznáról 
beszél, akkor a tárgyi ismeret teljes hiánya teszi szükségessé, hogy az 
ármegállapításnál ne ő, hanem gyógyszerész játssza a vezetőszerepet. 
Nem változik a lényeg akkor sem, ha az ilyen kritikának nem a tudat
lanság, hanem a rosszhiszeműség az alapja. Ez esetben ez ellen kell so
rompóba állítani a gyógyszerészt, aki az árszabvány elkészítésénél 
nemcsak a maga polgári exisztenciáját, hanem a közegészségügyi szol
gálat zavartalan biztosítását is védelmezi.

Per analogiam fel lehet tenni a kérdést, hogy ugyan mit szólná
nak az orvosok ahhoz, ha gyógyszerészek állapítanák meg az ő látoga
tási díjaikat. Természetes, hogy tilakoznának. Persze, nem kell félni, 
hogy valaha is ilyen próbálkozás megtörténik. A gyógyszerészek sokkal 
jobban értékelik az orvosi hivatást, semhogy az orvosi kar megélheté
sének megnehezítésére gondolnának, még akkor is, ha erre módjuk 
lenne. Az argumentálásnak ez ad absurdumig való vitelével csak az 
igazságra akartunk élesen rávilágítani.

A helyes megoldás e két kérdésnél sohasem lehet más, csak a pa
ritásos alapon nyugvó közös munka. Nem tudjuk, miért húzódoznak 
ettől állandóan az orvosok. Hisz nem egy olyan orvosközegészségügyi 
alkotásra tudnánk reámutatni, ahol az erre vonatkozó első propozíciót 
gyógyszerész tette meg. Talán elég lesz felemlítenünk Handtl Károly 
kecskeméti gyógyszerészt, aki már 1866-ban reámutatott arra, hogy a 
kuruzslás és a titkos szerek árulása ellen a leghatásosabb védekezés a 
hatósági körorvosi állások megszervezése lenne. Ezt az eszmét később 
törvényes rendelkezések váltották valóra s egyetlen orvosnak sem ju 
tott eszébe, hogy ez ellen csak azért tiltakozzék, mert a gondolat for
rása valaha egy gyógyszerészé volt.

A belügyminisztériumnak ez a semmivel sem indokolható kö
zönye mélységes elkeseredést váltott ki a gyógyszerészekből. Kutatni 
kezdtek más nemzetek gyógyszerészi viszonyai után s az így beszerzett 
adatok azt bizonyították, hogy az ottani kormányok sokkal több meg
értéssel kezelik a gyógyszerészek ügyeit. Olaszországban pl. minden 
ilyen kérdés a gyógyszerész szakemberek bevonásával lett megoldva. 
Franciaországban, dacára, hogy ott a gyógyszerészet szabad ipar volt, 
a kormány a párizsi egyetemen külön e célra kinevezett tanárokkal 
gyógyszerészi iskolát állított fel. Ugyanez volt a helyzet Angolország
ban is, míg Oroszországban a külföld legjelesebb gyógyszerészeit sze
rezte meg a kormány, hogy azok az egyetemen a gyógyszerészeire vo
natkozó tantárgyakat előadják. Dánia és Belgium is nagy figyelemmel 
van a gyógyszerészeire, mint a közegészségügy jelentős tényezőjére. 
Védik őket a kereskedők kihágásai ellen és gondoskodnak arról, hogy 
az árszabály a mindenkori gazdasági helyzet alakulásaihoz idomuljon. 
Tehát mindenütt jobb volt a helyzet, mint minálunk, ahol pedig éppen 
az abszolutizmus 18 esztendeig tartó meddősége után igazán szükség 
lett volna korszerű alkotásokra.

Az itt vázolt tapasztalatok most már mindenkiben kiváltották 
azt a meggyőződést, hogy csak az összes gyógyszerészek erőteljes össze
fogásának lehet helyzetjavító eredménye. A Budapesti Gyógyszerész



Testület tehát márciusi körlevele értelmében kéréssel fordult a belügy
miniszterhez s ebben országos gyógyszerészgyűlés megtartására kért 
engedélyt. Az alkotmányosság szelleme lehetetlenné tette, hogy e kérés 
elöl a minisztérium kitérjen és az így megadott engedély alapján az or
szágos gyógyszerészgyűlés 1867 augusztus hó 26-ra lett összehíva. Hogy 
mennyire átérezte a gyógyszerészi kar e napnak óriási jelentőségét, bi
zonyítja az, hogy azon több mint 150 érdeklődő jelent meg, ami tekin
tetbe véve az akkori viszonyokat, óriási számnak mondható. Az ismer
kedési est a Polgári Lövöldében volt, magát a nagygyűlést pedig a 
„Deák-kör“ helyiségeiben tartották meg. Az egybegyűlteket Fauser An
tal üdvözölte és felhívta a megjelenteket arra a komoly munkára, 
amiért összejöttek.

Az ülés elnökéül Ráth Pétert, alelnökül Róth Pált, jegyzőkül pe
dig Sztupa György és Katona Zsigmond gyógyszerészt választották 
meg. A nagygyűlés tárgyát J ármay Gusztáv ismertette, mint aki az or
vosok és természetvizsgálók 1863-ban tartott nagygyűlésének utasítása 
alapján az ismert javaslat szerkesztésében részt vett és a gyógyszeré
szek által beküldött javaslatok és módosítások rendezésével volt meg
bízva. Ismertetése teljesen fedi )a testület által annak idején szétküldött 
javaslatot, >s így azt külön ismertetni nekünk sem szükséges.

A magyar gyógyszerészek történetében ez a nagygyűlés az ese
ményeknek olyan határkövét jelzi, súlyában annyira felette áll minden 
eddigi gyógyszerész megmozdulásnak, hogy az itt történtek kimerítő 
közlése kötelességünk. Azt a rendszert fogjuk itt követni, hogy mi is 
ta rtjuk  magunkat a szakaszonként való tárgyaláshoz, hogy így világos 
képét adhassuk az ott hozott határozatoknak.

Az első szakasz címe: „Előképzés, tanidő, előkészületi idő, egye
temi tanulmányok, felesketés, képesítés.*1 E szakasz első pontjában az 
eredeti javaslat azt követelte, hogy a gimnáziumok akkor érvényben 
levő tanrendszere mellett 8 gimnáziális osztály elvégzése legyen szük
séges ahhoz, hogy valaki gyakornokul felvehető legyen. Ezzel szemben 
egyesek, különösen a vidékiek, arra az álláspontra helyezkedtek, hogy 
már a 6 gimnázium elvégzését megkövetelő intézkedés mellett is na
gyon bajos lesz olyan ifjakat találni, akik hivatásul a gyógyszerészi

fmlyát választják. Járm ay Gusztáv, Róth Pál, az eredeti javaslat mel- 
ett foglaltak állást, míg végre Róth Pál ama argumentációjára, hogy 

tekintettel a kiképzési ügy jövőbeni teljes rendezésére, legjobb lenne 
nem fixirozni az elvégzendő osztályok számát, a nagygyűlés úgy hatá
rozott, hogy a gyakornokul felveendő ifjúnak a gyógyszerészi pályához 
szükséges tudományokból és nyelvismeretekből annyi képzettséggel 
kell, hogy bírjon, amennyit a gimnáziális iskolákban a mathematikai 
és természettudományokból a "VII—’VIII. osztályokban tanítanak.

Az első szakasz 3-ik pontja az irányban intézkedett, hogy mivel 
a gyakornok kellő képzettsége, otthon szerzett nevelése és hajlamai ne
hezen meghatározható kérdések, szükséges á  gyakornok számára 3 havi 
próbaidő megállapítása, melynek letelte után az ideiglenes felvétel vagy 
megsemmisíttetik, vagy véglegessé lesz. E pontnál Isoo, Mittermayer, 
Anisits, s több gyógyszerész felszólalása után a nagygyűlés ezt el is ha
tározta, viszont az eredeti javaslat amaz intézkedésével szemben, hogy 
a gyakornokfelvétel a tiszti főorvosnál is be legyen jelentve, úgy dön
tött, hogy elegendőnek ta rtja  a gyógyszerész testület elnökénél való 
bejelentést. A 4-ik pont eredeti szövegezése a gyakornoki időt 3 évben



határozta meg, amely semmi feltétel alatt sem rövidíthető meg, ellen
ben meghosszabbítható akkor, ha Sa végvizsgálat nem sikerült. E pont
nál Katona Zsigmond, Róth Pál, Kosztyik József, Bozsek és Mitter- 
mayer szólaltak fel és Járm ay Gusztáv pártoló véleménye alapján el is 
lett fogadva azzal a módosítással, hogy az érettségizetteknél a gyakor
noki idő 2 esztendő legyen.

Az 5-ik pont arra utasítja a főnököt, hogy a gyakornoki idő 
tartama alatt növendékét tanítsa. Az eredményért ő is felelős. A tanítás 
köre a gyógyszerészet, vegytan, amennyiben ez a pharmacopoea ma
gyarázatához szükséges, állattan, növénytan, ásványtan és az egész
ségügyi törvények ismerete. E pontnál a nagygyűlés összes változtatása 
csak az, hogy az abban előforduló „növendékvizsga" helyett „segédké- 
pességi vizsga" tétessék, s hogy a segédképességi vizsga német nyelven 
is letehető legyen. !

A második szakasz címe: „A gyógyszerész állam jogi állása." En
nek 14-ik pontja leszögezi, hogy a gyógyszertárak egészségügyi intéze
tek, következéskép a gyógyszerészek egészségügyi személyek, s ennél
fogva egy sorban állanak az összes egészségügyi személyekkel. Mint
hogy azonban az első szakaszban említett gimnáziumi tanulmányai és 
az ezeket követő magasabb tudományos kiképzés tekintetében jelenté
kenyen túlhaladják az ugyanezen tárgyban a sebészet részéről felállí
tott igényeket, ennélfogva minden tekintetben és minden irányban 
ugyanazon állampolgári állásra és előnyök élvezetére jogosíttassanak, 
melyekben az orvos és sebésztudorok részesülnek.

E szakasz tárgyalásánál élénk eszmecsere fejlődött ki és különö
sen dr. Wagner Dániel, Yalkó és Kern gyógyszerészek m utattak reá 
arra, hogy dacára a gyógyszerészek egészségügyi hivatásának, az ipar
rendszabályokban a legközönségesebb mesteremberek közé van sorolva, 
okmányaiban is mesternek van nevezve, az egyetemen pedig mint rend
kívüli hallgató van számon tartva. A 14-ik pont teljes elfogadása mel
lett szükségesnek tartják  tehát még annak kérését is,; hogy az egyete
men külön gyógyszerészi osztály állíttassák fel, s hogy a gyógyszerészi 
okmányból a „mester" cím a jövőben mellőzve legyen.

A 3-ik szakasz címe: „Képviseltetés." Még pedig a helyhatóság
nál, a megyei, vagy esetleg kerületi hatóságnál, végül pedig a legfel
sőbb országhatóságnál. Az eredeti javaslat követeli itt egy gyógysze
résznek kinevezését, aki a gyógyszerészeti ügyekben és azoknak a köz
egészségügyhöz való viszonyait tárgyaló kérdésekben tanácsadó és né
mely vonatkozásban rendelkező személy legyen. A gyógyszerészeti 
ügyek előadója államhivatalnok, s mint ilyen, élethossziglan kinevezett.

E pont rendkívül nívós vitát produkált, amelyhez Járm ay Gusz
táv, Katona Zsigmond, Sztupa György, id. Wagner Dániel és Egressy 
szolgáltatták a súlyosabbnál-súlyosabb argumentumokat. Lényege 
ezeknek az volt, hogyha a gyógyszerész kiképeztetése és társadalmi ál
lása tekintetében semmi más osztály tagjainál lejjebb nem áll, amit a

Í’avaslat első szakaszának szankcionálása biztosítani fog, természetes, 
iogy a kormánynál való képviseltetése sem történhetik meg más osz

tálybeliek által. Ennek csak az lehetne a következménye, hogy olyan 
félintézkedések történnének, amelyek nemcsak a gyógyszerészi osz
tályt, hanem a nagyközönséget is sújtanák. Éppen ezért a nagygyűlés 
Járm ay és Katona indítványára a javaslatba felveendő pontot a követ
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kező szövegezésben fogadta el: „A gyógyszerészeti ügyek előadója sa
já t osztállyal bíró önálló felelős államtisztviselő.“

A 4-ik szakasz címe: „Uj gyógyszertárak felállítása." E szakasz
4-ik pontja arra az; álláspontra helyezkedik, hogy oly gyógyszerészek, 
kik azelőtt bármily címen is bírtak már gyógyszertárat, kizárassanak 
minden olyan pályázatból, amelyek gyógyszertári jog elnyerésére vo
natkoznak. Igen élénk vita fejlődött itt ki. Katona Zsigmond az ú j pá
lyázatból csak azokat akarja kirekeszteni, akik egyszer már jogot nyer
tek, de nem azokat is, akik ilyet vettek, s aztán azt eladták. Ez utóbbia
kat csak azokban a városokban zárná ki a pályázatból, ahol már gyógy
szertárral bírtak. Állást foglal e javaslat ellen Hartmann József csep- 
regi gyógyszerész is, aki arra m utat reá, hogy nagy igazságtalanság 
lenne a kis falusi helyen levő gyógyszerésztől e szakasz elfogadásával 
elzárni azt a lehetőséget, hogy később nagyobb helyre kerülhessen. 
Nemcsak arról van itt szó, hogy a gyermekek neveltetése, egészségi ál
lapot, vagy a szülőföld felé való vonzódásra kell tekintettel lenni, ha
nem számolni kell az emberi örök természettel is, amely mindenkit arra 
ösztökél, hogy előrehaladjon. Az a pálya, melynek tagjaitól megvonják 
e lehetőséget, elpusztul. Beszédét azzal fejezi be, hogy: „addig, míg 
szülőföldemért keblem s szívem még melegen dobog és érez, e nézethez 
hozzá nem járulok, sem abba beleegyezni nem fogok. Quod tibi fieri 
non vis, alterí ne feceris!“ Mindezek dacára a többség az; eredeti javas
lat fenntartása mellett szavazott.

Az 5-ik szakasz: „Általános érvényes gyógyszerészi könyvvitel 
életbeléptetése törvényes úton“, a 6-ik szakasz pedig „A gyógyszertárak 
berendezése" címet viseli. Ezeket a nagygyűlés csaknem változatlanul 
elfogadta.

A 7-ik szakasz: „A gyógyszerész oltalma keresetébeni megrövidí
tések ellen." A súlyos gazdasági helyzetre való tekintettel és a gyógy
szerészi pálya védelmének nagy elvi jelentősége miatt is ez a szakasz 
elkeseredett felszólalásokra adott alkalmat. Rendkívül sok felszólalás 
után határozatba ment, hogy: „az orvosok, sebészek és állatorvosok, 
vagy ahogy a javaslat érdekesen határozza meg: „barmászok" házi 
gyógyszertáraiknak szükségletét csakis a legközelebbi gyógyszertárból 
szerezhetik be és ezekről kötelesek rendes könyvet vezetni. Azon jog
talan eljárás, melynél fogva kereskedők, szeszgyárosok és minden né
ven nevezendő egyének szabadalom nélkül árulják a gyógyszereket, 
újabb időben oly nagy, s a gyógyszertárak fennállását oly nagyon ve
szélyeztető terjedelmet ért el, hogy ezen visszaélések szabályozása 
egyike a legsürgetőbb szükségeknek".

A nagygyűlés e javaslatot természetesen elfogadta, de honorálta 
Katona Zsigmond ama javaslatát is, melyben egy bizottság azonnali 
kiküldetését követelte azzal, hogy ez az eddig is fennálló, de csak írás
ban meglévő törvényekre való hivatkozással az összes sérelmeket rög
tön vigye a kormány elé. Reámutat arra, hogy falukba, hol korcsma 
céget látunk, ott egyúttal apró boltocskák is vannak, amelyekben a 
gyógyszerek árusításával az üzérkedést, csalást, ámítást és visszaélést 
nyíltan űzik a tudomány és a gyógyszerészi kar megrontására. A bi
zottság feladata lenne tehát összeállítani pontosan ama gyógyszerek 
jegyzékét is, amelyek csakis gyógyszerek, semmiféle ipar, vagy más 
mesterséghez nem szükségesek, s így azok árusítása tisztán a gyógy
szerészek számára tartassák fenn.
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A 7-ik szakasznak a titkos szerekre vonatkozó előterjesztése után 
a 8-ik szakasznak a pharmacopoeara vonatkozó pontjait elfogadták, 
ugyanígy a 9-ik szakasznak az árszabványra vonatkozó előterjesztését 
is. A 11-ik szakasznál, amely a gyógyszerészek jogaira vonatkozik, Ka
tona Zsigmond következő indítványa lett határozattá emelve: „A 
gyógyszerészet előhaladását nehezítő személyes jogok fennállásának 
hátrányai tapasztaltatván, ezeknek is a törzsjogú gyógyszertári jogok- 
kali egyenlősítése üdvösnek javaltatik, mert ezáltal a személyjogú 
gyógyszerész gyógyszertára értékesítésének törekvésében nem gátol- 
tatva, annak emelésére, javítására teljes biztonságban törekedhetik, 
mert szerzeménye értékének maradandóságát biztosítottnak csak ily 
feltételben találandja."

A 12-ik szakasz foglalkozik a gyógyszerészeknek a közönséghez, 
az egészségügyi személyzethez, a segédgyógyszerészekhez és egymás
hoz való viszonyával, továbbá a gyógyszertárak évi vizsgálatával és az 
önálló gyógyszertárvizsgálók kinevezésével, végül a törvényszéki vizs
gálatoknak a gyógyszerészek által is történő megejtésével. Végül foglal
kozott a nagygyűlés az országos egyesület és a vele kapcsolatos vidéki 
kerületek és a vidéki gyógyszerész testületek megalakulásának kérdé
sével is.

A nagygyűlés ezzel végzett feladatával. Ráth Péter elnöknek lel
kes zárószavai után még elhatározták, hogy Róth Pál vezetésével kül
döttség keresse fel a belügyminisztert. E küldöttség tagjaivá Ráth Pé
ter, id. Wagner Dániel, Csávásy Kiss Károly, Jezovits Mihály és Scholtz 
János pesti, továbbá Trajanovits Ágoston sarkadi és Kiss Ferenc szeg
halmi gyógyszerész lettek kijelölve. A belügyminiszter a küldöttséget 
augusztus 30-án fogadta és Róth Pál beszédére a következőkben vála
szolt: „Vigyék meg szaktársaiknak eme kézszorításban üdvözletemet, 
s legyenek meggyőződve, hogy e szakosztályt a közegészség terén és a 
nemzet-életben én is oly fontosnak tartom, minőnek azt Önök rajzolták, 
s a közegészségügy szervezésekor — mit ekkoráig ne csodálkozzanak 
önök, hogy elő nem vehettünk, az előbbi kormány kasszáinak üresen 
átadása miatt — bizonyára az Önök szakférfiai meghallgatásával fog 
az szerveztetni, sőt tanácsadásaikat, támogatásaikat és közreműködé
süket annakidején kikérem." A küldöttség ezután tisztelgett még Szlávy 
József államtitkárnál is, aki azt szintén a legmelegebben fogadta.

A hivatalos tárgyalások után élénk eszmecsere volt a gyógysze
részek között azon a vacsorán is, amelyet a Budapesti Gyógyszerész 
Testület a Zugligetben adott ekkor a vidéki gyógyszerészek tiszteletére. 
Ez összejövetelt használta fel Járm ay Gusztáv arra, hogy felhívja a 
figyelmet a gyógyszerész egyetemi hallgatók segélyegyletére. A felhí
vásnak meg is lett az eredménye. 105 forint gyűlt össze e célra, Thall- 
mayer Béla pedig kötelezettséget vállalt arra, hogy évenként 100 forint
tal fogja az egyesületet támogatni, a Kubányi—Lacay-féle ösztöndíjhoz 
pedig évenként 20 forinttal járul. A legnagyobb esemény azonban 
mégis az volt, hogy a felhívás nyomán Anisits Dániel zalaegerszegi 
gyógyszerész 100 kötetből álló vegytani munkát ajánlott fel a segély- 
egylet könyvtára számára.

A várva-várt nagy esemény tehát lezajlott, s ha annak eredmé
nyeit nézzük, azt három főbb pontban foglalhatjuk össze. Az egyik, 
hogy megvetette a kartársi összefogásnak azt az alapját, amellyel most 
már számolnia kellett a hatóságnak, s amely reáterelte a nagyközönség



figyelmét is a gyógyszerészi kar ügyeire. Ennek bizonysága az „Esti 
Lap“ című politikai közlönynek a gyógyszerészi hivatást méltató nagy 
cikke is, amely feltétel nélkül elismerte a gyógyszerészi hivatás nagy 
közegészségügyi jelentőségét és az országos gyűléstől éppen a közegész
ségügy érdekeinek előmozdítását remélte. Aj második eredmény, hogy 
a gyógyszerészi kar most már addig is, míg az országos egyesület meg
alakul, e nagygyűlés által választott országos bizottság kezébe tette le 
az ügyek vezetését s így nem kellett félni attól, hogy — mint a múlt
ban — újra  különböző divergáló javaslatok nehezítik meg ügyeink ren
dezését. A harmadik pedig, hogy most végre volt egy olyan precíz ja 
vaslat, amely felölelte a gyógyszerészi pálya minden fontos kérdését, 
alapul szolgálhatott a közegészségügyi törvény megalkotásánál a 
gyógyszerészek ügyének törvényes rendezésére is, s mivel e javaslatot 
egy országos gyűlés fogadta el, a hatóság el lett zárva attól a lehetőség
től, hogy ezt azzal az indokolással utasítsa vissza — mint azt a múltban 
nem egyszer tette —, hogy e javaslat csak egyes kis köröknek, s nem 
a gyógyszerészek összességének kívánságait fejezi ki.

A nagygyűlés határozatából kiküldött bizottságok szintén sürgő
sen összeültek és a jogosulatlan gyógyszerárulással szemben azt a ké
relmet konstruálták meg, hogy addig is, míg ájabb egészségügyi szabá
lyok hozatnak, részben az 1854-ik év december 22-én kiadott árszabály
ban foglalt 15—16—17-ik szakaszainak, részben az 1773-ik évi április 
10-én kibocsátott rendszabály szigorú megtartására utasíttassanak a 
házi gyógyszertárral bíró orvosok, a fel nem jogosított egyének pedig 
mindennemű gyógyszer árusításától szigorúan tiltassanak el. A gyógy
szertárak átruházására nézve pedig annak a kérésnek pártolását hatá
rozták el, mely szerint a gyógyszertári jognyertesek gyógyszertárukat 
csak 10 évi birtoklás után ruházhatják á t másra. A tulajdonos halála 
esetén azonban örököseire nézve e megszorítás fenn nem áll.

A közvélemény megmozdulását legjobban igazolja az, hogy 
egyre-másra alakultak most már a  különböző orvos-gyógyszerész egye
sületek is, amelyeknek egyik legfontosabb szerepük az volt, hogy ápol
ják azi orvosok lés gyógyszerészek közötti jó viszonyt, ami a közegész
ségügy általános rendezése szempontjából is fontos volt. így alakult 
meg Lőcsén a szepesi orvos-gyógyszerész egylet, amelynek előmunká
latai már 1863-ban befejeződtek, de amelynek alapszabályait annak 
idején a helytartótanács nem volt hajlandó megerősíteni. Sopronban a 
sopronmegyei orvos-gyógyszerész egyesület, Temesvárott pedig a te- 
mesmegyeiek orvos-gyógyszerész egyesülete alakult meg. Jelentős ese
mény volt a békésmegyei orvos-gyógyszerész egyesület alakulása, ame
lyen dr. Kovács István főorvos mondott igen figyelemreméltó beszédet 
a gyógyszerészekről. „Látunk magunk mellett, illetőleg köztünk egy 
tiszteletreméltó osztályt — mondá a főorvos —, 'melytől a társadalom 
a tudományos műveltséget méltán megillető tekintély csekély nimbu
szát is megvonta, s őket mesterekké lealacsonyítva, reájok a még mai 
alakjában fennálló ellenőrködésnek sértő nemét erőszakolva, az állam 
által több előjogokban részesített osztály a lá  helyezve, az egészségügyi 
kar páriájává tévé. Értem a gyógyszerészmestereket! Én tisztelt ügy
társak azon nézetben vagyok, hogy a gyógyszerészet oly lényeges ki
egészítő része az egészségügyi karnak, melytől elválasztani őt nem le
het, nem szabad anélkül, hogy az egész talán egy tehetetlen és béna test 
ne legyen." íme, szép példája annak, miképpen kell gondolkoznia egy



olyan orvosnak, aki átérzi azt az igazságot, hogy az orvosok és a gyógy
szerészek testvérpályán működnek, hol bármelyik jogának csorbítása 
káros hatással kell, hogy legyen a közegészségügyre is. Ha pedig tudo
másul vesszük, hogy még gazdasági érdekeik is összekapcsolják őket, 
akkor egyáltalában nem értjük, hogy más felfogás is lehet, mint e fő
orvosé.

Ugyancsak megalakult az orvos-gyógyszerész egyesület Szatmá- 
ron is, ahol főleg Mayer Ignác gyógyszerész volt annak szellemi vezére,

Csak a várva-várt nemzeti kormány nem váltotta be azo
kat a reményeket, amelyeket a gyógyszerészek hozzá fűztek. Siklósi 
Károly országgyűlési képviselő meg is interpellálta még az 1867-ik év 
december 9-én tartott képviselőházi ülésen Wenkheim belügyminisz
tert, amelyben felszólította, nyilatkozzék, mit hajlandó tenni a köz- 
egészségügy mielőbbi rendezése érdekében. A miniszter válaszában elis
merte ennek nagy fontosságát, s azt mondotta, hogy ígérete alapján 
össze fog hívni az ügy megbeszélése céljából ankétet, de nem tuuja 
megmondani, hogy ez mikor fog megtörténni. „Ha a körülmények meg
engedik, te midőn a sor reá kerülend, nem fogom azt elmulasztani" — 
mondotta az a miniszter, akinek a közigazgatási intézkedések mellett 
éppen a közegészségügy rendezése lett volna legfontosabb hivatása. A 
válasz érthető módon elkeserítette úgy az orvosokat, mint a gyógysze
részeket. Ez utóbbiak elkeseredését egyáltalában nem enyhítette az 
sem, hogy 23.260. sz. rendeletével a belügyminiszter meghatározta 31 
olyan újabb/ gyógyszernek az árát, amely eddig az árszabványba nem 
volt felvéve. Teljesen jogos volt az a kritika, ami ez intézkedés publi
kálása után mindenfelől elhangzott. Felvetődött ugyanis a kérdés, hogy 
vájjon az újonnan felvett szerek mely pharmacopoea szerint készíten
dők, tekintettel arra, hogy magyar gyógyszerkönyv még nem volt, s 
hogy e szerek természetesen nem voltak bent az addig hivatalos Phar
macopoea Austriacaban sem. Érthetetlennek találták azt is, hogy miért 
csak e szerek lettek felvéve, amikor rengeteg olyan új gyógyszer volt, 
amelynek felvétele okvetlenül szükséges lett volna. Ilyen volt pld. az, 
aether anaestheticus, aconitum, bensinum, codeinum, digitalinum, ka- 
niala, limonada solvens, oleum sesami, pepsinum, stb., stb. A Gyógyá
szat című lap is élesen kikel e kúsza intézkedés ellen, s reám utat arra, 
hogy a Canouil-féle játékágyú betiltásán, az ártalmas festékek tárgyá
ban kiadott rendeleten és ez árszabályozási hirdetményen kívül semmi 
nyoma nincs a már 10 hónap óta fennálló minisztérium munkásságá
nak. Ugyancsak a „Gyógyászatban" egy megyei főorvos nagy cikket 
ír, amelyben azt mondja, hogy a gyógyszerészet segélyért kiáltó ügyé
ben ezen látszólagos tenniakarást mutató kibocsátvány tökéletesen ha
sonlít ama folthoz, mellyel valaki egy, a zordon és sanyarú idők hosszú 
viszontagságaiban széternyedt és össze-visszalyukadt köpenynek leg
kisebb és legkevésbé látszó lyukát akarná befedni.

Érdekes, hogy e tessék-lássék alkotással kapcsolatban éppen or
vosok voltak azok, akik reám utattak még arra is, hogy a kormány e 31 
gyógyszer árának megállapításánál is milyen felületes munkát végzett, 
amit igazolni lehet az árjegyzékekkel, melyek szerint e gyógyszerek 
közül többnek igen alacsonyan lett az ára meghatározva, pedig ez köz
egészségügyi szempontból is veszedelmes felületesség. „Helyes-e ezen 
árszabvány — kérdi a „Gyógyászat" főorvos cikkírója, akinek e kritiká
já t teljes egészében leközölte a „Gyógyszerészi Hetilap" 1868. évi 5-ik
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száma is — s rögtön meg is felel reá: „Én azok közé tartozom — irja  —, 
kik már a közegészségügy javának tekintetéből is óhajtják a gyógy
szerésznek anyagi jólétét, melynek pedig egyik főtényezőjét a gyógy
szerek árszabványa képezi."

Nemcsak az orvosok és a gyógyszerészek, hanem a miniszté
riumon kívül most már különböző hatóságok is kezdték megsokalni a 
közegészségügy minden terén mutatkozó bizonytalanságot, aminek kö
vetkeztében állandó volt a hatásköri összeütközés is. így pld. Pest város 
egészségügyi bizottmánya Hamza Máté tanácsnok elnöklete alatt 1868 
január 13-án ülést tartott, amelyen azt a kérdést akarta tisztázni, hogy 
vájjon kit illet meg a pestvárosi gyógyszertárak hivatalos vizsgálatá
nak joga és kötelessége. Ugyanis a pest-budai gyógyszertárakat min
den év október havában szokták megvizsgálni. Ez a vizsgálat most leg
utóbb éppen azért nem lett megtartva, mert kétség merült fel arra 
nézve, vájjon jogos volt-e, hogy az előbbi években ez úgy történt, hogy 
Budán a budavárosi, Pesten pedig a pestvárosi főorvos hajtotta végre 
a vizsgálatot az egyetemi orvosi kar valamelyik szakértőjével, akik az 
ilyen vizsgálatért a gyógyszertár tulajdonosától most már nem is 3, ha
nem 5 aranyat követeltek.

A városi hatóság municipiális autonómiájánál fogva a gyógy
szertárak vizsgálatát a maga jogának tekintette. Az egészségügyi bi
zottmány a vizsgálatot a városi tiszti főorvos és a képviselők kebeléből 
választott szakférfiak kezébe akarta letenni és perhoreszkálta az 5 
arany megfizetését is, mivel a gyógyszertárak vizsgálata kötelesség és 
a közönség érdekében történik. Az egészségügyi bizottság ez állásfogla
lásánál hivatkozott az 1848-iki kereskedelmi miniszternek, Klauzál Gá
bornak rendeletére is, melyben a városnak e jogát kétségen kívül elis
meri. Mindezekre való tekintettel egyhangú határozattal úgy is döntött 
a bizottság, hogy a városi gyógyszertárak vizsgálata, s hivatalos ellen
őrzése „in prima linea" a tiszti főorvos teendői közé tartozik, s a mi
nisztériumot csak a gyógyszertárvizsgálatok felülbírálása illeti meg, 
esetleges fellebbezés esetén.

E minden téren mutatkozó bizonytalanság megértéséhez szüksé
ges tudni azt is, hogy egészen más volt az 1860-as években a városok 
közigazgatása és egész beosztása is, mint most s hogy az 1861—67-ik 
évek közötti időkben igen érdekes dolgok történtek a városokban, ame
lyek közül itt csak a pesti eseményekről emlékezünk meg.

Budapest akkor még 3 részből, Óbudából, Budából és Pestből ál
lott, s az egyesülés csak a kiegyezés utáni években, 1872-ben történt meg.

Az 186l-ik évben azután mind nagyobb erőre tört q most már 
bátran hangot is adó hazafias érzés és Pest város képviselőtestülete egyre- 
másra hozott olyan határozatokat, amelyeket a Bach-időkből maradt 
kormányzat mindig megsemmisített. A képviselőtestület erre egysze
rűen lemondott, de lemondott a város vezetősége is, úgyhogy 1865-ben 
Magyarország tárnokmestere Rottenbiller Lipótot nevezte ki a város 
főpolgármesterévé. Tulajdonképpen tehát a székesfővárosnak diktató
rikus alapon való vezetését látjuk ekkor, amely teljesen érthetővé teszi, 
hogy — nem is beszélve az alkotmányos követelményekről — még az 
abszolutizmus alatt hozott különböző rendeleteket sem lehetett formai
lag érvényre juttatni, mert hiányoztak azok a szervek, amelyek ehhez 
szükségesek lettek volna. Mikor azután a koronázás megtörténtével ak
tuális lett a városházi provizóriumnak megszüntetése, a kormány el is
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rendelte a tisztújítást és életbeléptette a restaurációra az 1848-ik évi 
községi törvényt. Pásztor Mihály, aki Pest város történetének legjobb 
ismerője, érdekesen írja  le, hogy milyen nagy a különbség az akkori és 
a mostani városházi választások között. Ma ugyanis az a helyzet, hogy 
a polgárság választja meg a törvényhatósági bizottságot, amely azután 
egy közgyűlés keretében választja meg a polgármestert, alpolgármeste
reket, tanácsnokokat, főjegyzőket és végül a tiszti főorvost, tiszti fő
ügyészt és az árvaszék elnökét is. Ezzel szemben 1867-ben a polgárság 
választotta nemcsak a városi képviselőtestületet, hanem a főpolgármes
tert és a tanácsot is. Természetesen a választás a mainál sokkal szűkebb 
keretek között zajlott le, mert hisz míg a mai egymilló lakosából a fő
városnak, majdnem négyszázezer embernek van szavazati joga, addig 
Pest akkori 200.000 főnyi lakosa összesen 4000 szavazatot reprezentált.

A mai helyzethez képest nagy volt a különbség abban is, hogy 
1867-ben a városi magistratus alá tartozott a rendőrség, sőt a törvény
kezés is. A tanács ugyanis a város polgári lakosságának büntető és pol
gári ügyében is bíráskodott. Csak 1871-ben vált külön a törvénykezés 
a közigazgatástól és csak 1873-ban vette ki a kormány a rendőrséget a 
magistratus hatásköre alól.

Ha mélyére nézünk tehát a dolgoknak, úgy áll a helyzet, hogy a ko
ronázás előtti időpontban életben voltak a 48-as idők előtt hozott törvé
nyek és rendeletek, azután a 48-as minisztériumnak törvényei és ren- 
deletei, továbbá a Bach-korszakban a különböző hatóságok, főleg a 
helytartótanács által hozott határozatok is. Az elkeseredett magyarság 
ez utóbbiaknak semmi körülmények között sem akart engedelmes
kedni, s ha nyíltan nem is tehette, ott játszotta ki őket, ahol lehetett. 
Ezzel szemben a Bach-korszak a feledés fátyoléval akart borítani m in
den olyan régebbi törvényt, vagy rendeletet, ami a magyarság számára 
jogot, tehát erőt jelentett, s amely alkalmas lett volna e régi törvények 
és rendeletek alapján felépült intézmények továbbfejlesztésére.

Ezenfelül mindenki érezte, hogy az akkori helyzet csak provizó
rikus. Nem tartották tehát szükségesnek, hogy bárminek is gyökeres 
rendezésével próbálkozzanak meg, amikor biztosra lehetett venni, hogy 
a jövendő ú j berendezkedés a mostani rendeleteket úgyis nullifikálni 
fogja. Egyrészt tehát az erőszak, másrészt a lelkekben élő dacos ellen
állás és annak átérzése, hogy a helyzet úgy, ahogy van, tarthatatlan, 
bizonyos nagy passzivitásba burkolt mindent. Ez pedig feltétlenül csak 
a khaosz növelésére volt alkalmas s ezzel magyarázható meg, hogy az 
ország különböző helyein más és más intézkedések történtek gyógy
szerészi téren is.

Az ügyek radikális rendezéséhez feltétlenül szükséges volt a köz
jogi helyzet stabilitása. Amint ez a kiegyezéssel megtörtént, rögtön az 
egész vonalon meg is indultak azok az akciók, amelyek a nagyjelentő
ségű kérdéseknek, s így természetesen a közegészségügy kérdésének is 
törvényhozási úton való rendezését követelték. Mivel pedig Budapest 
igazi gócpontja lesz most már minden megmozdulásnak, megemlítjük, 
hogy az 1867-ik évi május 9-ére kitűzött tisztújító választáson a kiegye
zés utáni idők első főpolgármestere Szentkirályi Móric lett, míg főbí
róvá Agorasztó Miklóst, alpolgármesterré Gamper Alajost, főjegyzővé 
pedig a később még nagy szerepet játszó Gerlóczy Károlyt választották.



Első egészségügyi ankét a belügyminisztériumban. — Az Országos Köz
egészségügyi Tanács megalakulása. — A B . Gy. T. megállapodása a 
Rókus-kórház gyógyszerellátása ügyében. — Sztupa György és Than 

Károly. — A kolozsvári egyetem felállítása.

Az a koncentrikus mozgalom, amelyet a közegészségügy rende
zése érdekében az orvosok és gyógyszerészek indítottak, s az az inter
pelláció, amely a Házban elhangzott, végre mégis azzal az eredménnyel 
járt, hogy Wenkheim Béla belügyminiszter 1868 február 28-án szétkül
dött egy ankétra szóló meghívót, amely a következőképpen hangzott: 
„A közegészségügy egyikét képezi hazánk azon fontosabb ügyeinek, 
melyek jelen állapotukban törvényhozási intézkedést, vagy kormány
zati rendezést igényelnek. E meggyőződéstől vezéreltetve, s a reámru- 
házott hivatásnál fogva, szükségesnek tartottam, hogy ezen ügynek a 
kor kívánalmai és az ország viszonyaihoz mért rendezése mielőbb foga
natba vétessék.

Hogy azonban a feladat sikeresen megoldható legyen, jónak lá t
tam mindenekelőtt egy szakképzett férfiakból álló tanácskozmányt 
egybehívni, annak avatott véleményét, s javaslatait e részben meghall
gatandó. E téren többek között címnek szíves közreműködését is igény
bevenni óhajtván, a fentebbi ügyben f. é. március 10-én d. e. 11 órakor 
hivatali helyiségemben (Budavár, Szentgyörgy-tér) saját elnökletem 
alatt megkezdendő tanácskozásra ezennel azon biztos reményben k í
vántam meghívni, hogy ismert hazafias buzgalmánál s a szenvedő em
beriség javára irányzott törekvéseinél fogva a kijelölt célra készséggel 
közreműködni szíves leend. Budán, 1868 február hó 20-án. B. Wenk
heim Béla.“

Tekintettel arra, hogy e meghívó volt tulajdonképpeni megindí- • 
tója a közegészségügy általános rendezésének, mint történelmi doku
mentumot is teljes egészében közöltük. Általában véve a most követ
kező események oly rendkívüli jelentőségűek, s annyira elválaszthatat
lanul vannak öszeforrva a 8 év múlva megszületett, 1876-ik évi tör
vénnyel, s oly jellegzetes dokumentumai egy teljesen ú j kornak, hogy 
ez eseményekkel az oknyomozó történelem szempontjából is szüksé
gesnek tartjuk  teljesen részletesen foglalkozni.

A gyógyszerészi kar mindenesetre örömmel vette tudomásul, 
hogy az ankétre Ráth Péter és Járm ay Gusztáv budapesti gyógyszeré
szek is kaptak meghívót. Azt azonban már nem tudták, hogy a minisz
ter egyszerűen elfeledkezett a gyógyszerészekről, akik csak a grémium 
erélyes fellépésére kaptak — az értekezlet előtti napon — meghívót. Ez 
a m agyarázata annak is, hogy az ankéten egyetlen vidéki gyógyszerész 
sem vett részt.

Az ülés a jelzett időben meg is lett tartva, s azon a belügyminisz
ter elnöklete alatt összejöttek Balassa, Rupp, Wagner, Korányi, Jendra- 
sik tanárok, Hartl, Lumnicer, Havas, Markusowszky, stb. orvosok, to
vábbá Ráth Péter és Járm ay Gusztáv. Az ülést megnyitva, a miniszter 
kijelentette, miszerint jól tudja, hogy hazánk egészségügyi intézményei 
megfelelő reformokat igényelnek. Felemlíti, hogy előtte feküsznek bizo
nyos javaslatok, még pedig az orvosok és termeszetvizsgálók 1865-iki 
nagygyűlésének egy dolgozata, egy másik dolgozat 1848-ból, s végül 
egy az egészségügy rendezését tárgyaló javaslat, amelyet Balassa,
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Jendrasik, Korányi és Markusowszky tanárok készítettek. Felkérte ez
után a bizottság tagjait, hogy véleményüket és kívánságaikat minden 
tartózkodás nélkül tá rják  fel előtte.

Meg kell állapítanunk, hogy az egész tanácskozáson a gyógy
szerészi ügy szóba sem került. Pár szóval ösmertetve lett ugyan úgy az 
1848-iki, mint a rimaszombati természetvizsgálók nagygyűlésének az a 
javaslata, amelyben a magyar gyógyszerészek által benyújtott gyógy
szerészi rendszabálytervezet is meg van említve s mely a gyógyszeré
szek által jogosan követelt hivatalos képviselet megalkotását is ajánlja, 
de csak Balassának az a tervezete lett felolvasva, amely teljesen mel
lőzi a gyógyszerészi kérdést és összesen egy gyógyszerészvegyésznek al
kalmazását helyezi kilátásba.

Amikor a gyógyszerészet képviselői látták, hogy ez a közegész
ségügy minden ágára kiterjedő javaslat a gyógyszerészetet egyszerííen 
elsikkasztja, felszólaltak, s felhívták az értekezlet figyelmét a gyógy
szerészi ügyre, s a gyógyszerészek által beadott tervezetre. Reámutat
tak az abban lefektetett jogaikra, s a gyógyszerészi pálya jogos köve
teléseire. Sajnos, a tervezet nem volt kéznél s így azt nem is tárgyal
hatták. A felszólalás egyetlen eredménye a rimaszombati javaslat 
gyógyszerészi vonatkozású részeinek felolvasása.

Az első jelentős lépés tehát nagy csalódást hozott a gyógysze
részi kar számára. A Balassa-féle javaslat ugyanis szöges ellentétben 
állott azokkal a nagyszerűen kidolgozott tervezetekkel, amelyeket 
eddig a gyógyszerészi kar különböző ülésein elkészített, s amelyeknek 
végső formáját az országos nagygyűlés után küldöttségileg adtak át a 
miniszternek. Ez ülés komoly figyelmeztető volt a gyógyszerészek szá
mára, mert ebből láthatták, hogy nemcsak a kormánykörök közönyé
vel, hanem a közegészségügy terén a vezetést magukhoz ragadó orvo
sok elfogultságával is meg kell majd kiizdeniök.

Az ülés jelentős eseménye az, hogy egyhangúlag lett elfogadva 
az a felvetett gondolat, hogy a belügyminisztériumban központi hiva
tal állíttassák fel, amely anélkül, hogy az államnak nagyobb kiadáso
kat jelentene, mint szakértő és tudományos testület, a nyilvános egész
ségügy és orvosi rendőrség ügyeit intézi, s minden ilyen kérdésben ta
nácsot ad. E központi hivatal az „Országos Közegészségügyi Tanács*' 
elnevezést kapta és Szlávy belügyi államtitkár javaslata szerint hatás
köre 3 főpontban lett megállapítva, u. m. egészség-rendőri, orvos-rend
őri és főorvosi vizsgákra vonatkozó hatáskörrel. Grosz Lajos nagyvá
radi orvosnak ajánlatára azután az állatorvosi ügyek is az Országos 
Közegészségügyi Tanács hatáskörébe lettek utalva.

Balassa tanár javasolta ezután, hogy a tanácsnak rendes és rend
kívüli tagjai legyenek, akik az ország közegészségügyének kérdéseiben 
egymással tanácskozva, szolgálnak majd azokkal a szükséges iniciati- 
vákkal, amelyek nélkül egészséges közegészségügyi politikát csinálni 
nem lehet. Több kisebb-nagyobb jelentőségű kérdés után végül vita 
tárgyát képezte még a megyék és községek egészségügyi szervezésének 
megteremtése is.

Mindenről volt tehát szó, csak éppen a gyógyszerészeiről nem. 
Nagy kérdőjelként lebegett tehát mindenki előtt, hogy vájjon mikép 
akarják a közegészségügyet rendezni, ha a gyógyszerészeiről, mint en
nek egyik legsúlyosabb faktoráról, egyszerűen megfeledkeznek. Egye
lőre ne feleljünk mi sem e kérdésre és állapítsuk meg, hogy Őfelsége



már április hó 9-én kelt határozatával az Országos Közegészségügyi 
Tanács felállítását jóváhagyta, s elrendelte, hogy a kinevezendők név
sorát haladéktalanul terjesszék fel hozzá. Ennek megtörténte után, jú 
lius 4-én kelt elhatározásával Őfelsége kinevezte a tagokat is, még pe
dig elnökké dr. Balassa János tanárt, másodelnökké pedig dr. Kovács 
Sebestyén Endre Rókus-kórházi főorvost, míg a tanácsnak gyógysze
rész-tagjai dr. Ráth Péter, a Budapesti Gyógyszerész Testület elnöke és 
Müller Bernát pesti gyógyszertártulajdonos lettek. A tanács összes tag
jainak száma 28.

Nem szolgált a lelkek megnyugtatására az sem, hogy a gyógysze
részek nem lettek rendes tagjai a közegészségi tanácsnak. E keserű ér
zésnek Ráth Péter kifejezést is adott az ez évben Egerben tartott 13-ik 
nagygyűlésén az orvosok és természetvizsgálóknak. Dacára ennek, 
mégis remény volt arra, hogy a Budapesti Gyógyszerész Testület céltu
datos m unkája és önérzetes fellépése következtében azok a beadvá
nyok, amelyek eddig a gyógyszerészi ügy rendezése céljából a hatósá
gok elé kerültek, rövidesen az Országos Közegészségügyi Tanács által 
is le lesznek tárgyalva. Az egri ülésen Ráth Péter ezt be is jelentette a 
gyógyszerészi alosztálynak, s egyúttal felhívta őket a vidéki gyógy
szerész egyesületek minél számosabb alapítására is. Mintha csak meg
érezte volna, hogy most lesz még csak igazán szükség arra, hogy minél 
több erőt reprezentáljanak.

Közben megjelentek a belügyminiszter rendeletéből a közegész
ségügyi rendszabályok, amelyek világosabban fixirozzák a közegész
ségügyi tanács hatáskörét, s amelyek megállapítják azt is, hogy a 
gyógyszerkönyv kidolgozása szintén a tanács hatáskörébe tartozik. Ez 
a megállapítás első hivatalos, bár burkolt bejelentése volt annak, hogy 
rövidesen munkába kerül a régen várt első magyar gyógyszerkönyv, 
amely hivatva volt megszüntetni azt a szolgai helyzetet is, amelyben 
eddig Ausztriával e téren is éltünk.

A közegészségügyi rendszabályok 9 szakasza a következő lénye
ges rendeleteket tartalmazza: A közegészségi ügy általános országos 
ügy (1. §.), melynek legfelsőbb, országos törvények szerinti vezetésével 
a belügyminiszter úr van megbízva. Az egészségügyre vonatkozó ren
deletek kivitele és pontos megtartása, továbbá minden nyilvános és 
magánintézet, az orvosok és egészségügyi személyzet fölött ő őrködik. 
Az egészség és orvosi ügyek kezelését illetőleg (2. §.) a belügyminiszté
riumnál mint consultativ testület, az „Országos Közegészségi Tanács" 
Ion életbe léptetve, mely (3. §.) a nyilvános egészségi állapotra nézve 
közvetlen befolyású, a gyógyászatban és a természettudományokban 
fölmerült újabb vívmányokat szemüggyel kíséri, a belügyért az orvosi 
közegészségügyet illetőleg tapasztalataival és tanácsával támogatja és 
annak felszólítása folytán javaslatait benyújtja. Az Országos Köz
egészségügyi Tanács hatáskörébe nevezetesen a következők tartoznak: 
(4. §.) A belügyértől hozzá intézett tárgyak fölötti véleményadás; ki
dolgozása, fölülvizsgálata s ajánlata oly törvényeknek, melyek a nyil
vános közegészség előmozdítására, a ragályos, örökölhető és járványos 
betegségek megakadályozására, főleg az orvosi és állatorvosi ügyek és 
fürdőintézetek rendezésére szolgálnak. A hatósági orvosok igazgatását 
illető intézmények kidolgozása s átvizsgálása; gyógyszerkönyv (phar
macopoea) kidolgozása; a kormány által fölállítandó egészségügyi sze
mélyzetre vonatkozó véleményadás; az orvosi díjak megállapítása; or



vosrendőri esetekbeni felülvizsgálat s a főorvosi vizsgák szervezése és 
vezetése egy különösen e célra kiküldött bizottság által. Az Országos 
Közegészségügyi Tanács egyedül a minisztériummal érintkezik (7. §.); 
lehető egyszerű munkálati rendét (8. §.) maga dolgozza ki, melyet jóvá
hagyás végett a miniszter elé terjeszt. A törvényhozótestület további 
rendelkezéseig hatásköre Erdélyországra is kiterjed (9. §.).

Tisztán a rendkívüli tagokul szereplő gyógyszerészek kötelesség
tudásán múlik, hogy abból a rezerváltságból, amellyel eddig a köz
egészségügyi tanács a gyógyszerészi kérdésekkel szemben viseltetett, 
lassan-lassan mégis csak kilépett. Az október 23-án és 26-án tartott ülé
sén már be is jelenti, hogy dolgozik egy kimerítő gyógyszerészi rendnek 
megállapításán. Miután azonban ez előreláthatólag hosszabb időt fog 
igénybe venni, bejelenti azt is, hogy legközelebb a gyógyszerészeinek 
az árszabvány némi felemelésére és a gyógyszeráraknak a fennálló 
pénzviszonyokkal való összhangba hozására vonatkozó kérvényüket 
fogja elintézni.

Az évek óta tartó és kevés sikert hozó küzdelem mégsem kedvet
lenítette el a gyógyszerészi kart. A testületi szellem felébredt, egyre- 
másra alakultak a különböző vidéki szervezetek, a meglévők pedig 
egyre erősödtek. A Debrecen—Biharmegyei Gyógyszerész Testület szinte 
napról-napra izmosodik és mindent elkövet, hogy a gyógyszerészekben 
a gyakorlati gyógyszerészet kérdései iránt való érdeklődést is felkeltse. 
Kitűz 10 cs. kir. arany pályadíjat a következő pályatételre: „A jelen 
Pharmacopoea szerint előírt alcoholicus és narcoticus kivonatok, me
lyek száraz poralakban tartandók, szigorúan a Pharmacopoea szerint 
állíttassanak elő, de oly módon, hogy hydroscopicus, azaz azon tu laj
donságukat, hogy a levegővel való érintkezés folytán megnedvesednek, 
tökéletesen elveszítsék." Megengedi a pályázat, hogy ugyanannyi 
súlyú, de tökéletesen semleges anyaggal lehet az extractumot vegyí
teni, amelynek azonban sem oldhatóságában, sem hatásában megváltoz
nia nem szabad.

Megjegyzendő, hogy az ilyen pályadíj kitűzésének abban az idő
ben fokozottabb jelentősége volt, mert ekkor kapott lábra az a divat, 
hogy azokat a gyógyszereket is, amelyek a gyógyszerkönyvben fel vol
tak véve, s amelyeket otthon könnyen el lehetett készíteni, a gyógysze
részek a droguistáktól kezdték beszerezni. Schédy volt az első, aki en
nek későbbi súlyos következményeit is előre látta. Teljes meggyőző
déssel vallotta, hogy a gyógyszerészi pálya csak addig marad erős, 
amíg a lehetőség határain belül mindent a gyógyszertár laboratóriumá
ban készítenek el. Hivatásának igazi alapját ott találja meg a gyógy
szerész, s ha ahhoz hűtelen lesz, úgyhogy többé már nem készítője, ha
nem egyszerűen csak közvetítője a gyógyszereknek, önmaga dönti le 
azokat a válaszfalakat, amelyek őt a kereskedőktől el kell, hogy kü
lönítsék.

Érdekes eseménye még az esztendőnek az a szerződés, amelyet 
Fest város hatósága kötött akkor a pesti gyógyszerész testülettel. Az 
egyre-másra felállított házi gyógyszertárak egészségtelen k o n k u ren 
ciáját akarta a pesti grémium enyhíteni e megállapodással, amelynek 
pontokba foglalt eredetije a következő:

A pestvárosi közegészségügyi személyzet utasításának 211-, 212-, 
213-, 214- és 215-dik pontjaiban foglalt, a Szent Rókushoz címzett pol
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gári kórházban fennálló gyógyszertár s annak személyzetére vonatkozó 
rendszabályok:

„211. A Szt. Rókushoz címzett polgári kórházban fennálló gyógy
szertárnak legjobb orvosi szerekkel és megkivántató személyzettel való 
ellátása Pest város hatósága és a pesti gyógyszerészi testület közt szer
ződésileg köttetvén meg, ezen utasítás is csak a működő személyzetre 
vonatkozik. Nevezetesen:

212. A pesti gyógyszerészi testület által behelyezett ügykezelő 
(Provisor) felelősség terhe alatt köteles felügyelni, hogy a gyógyszerek 
a rendelvények szerint tisztán, pontosan és kellő időben készíttessenek 
el és szolgáltassanak ki; — hogy a rendelkezése alatt álló segédek és 
szolgák a kórházban fenálló rendszabályait megtartsák; — hogy a 
gyógyszerek minden órában éjjel nappal kellő sebességgel, pontosság
gal és tisztasággal kiszolgáltassanak.

213. A segédek tartoznak az ügykezelőnek rendeleteit lelkiisme
retesen teljesíteni, és igyekezni, hogy készséges működéseik által a szen
vedő emberiségnek hasznára legyenek.

214. A gyógyszerek minőségének ellenőrzése és a rendes gyógy
szertári vizsgálat a kórházigazgatónak áll kötelességében; de egyszer
smind a kórházi főorvosok is kötelesek ezen ellenőrzést időnkint meg
kísérelni.

215. Az ügykezelő köteles az egyes osztályok szerint készített á r
szabott rendelvények számláját sajátkezüleg aláírva minden harm a
dik hónapban az igazgatónak árvizsgálás végett beadni."

Valószínű, hogy ez a szerződés adta azt a később ú jra  feltámadt 
gondolatot, hogy az összes budapesti kórházakat központilag lehetne 
gyógyszerrel ellátni. Ez a terv 1898-ban a központi gyógyszerraktár 
felállításával valósággá is lett és a rak tár a Budapest balparti gyógy
szerész-szövetkezet tulajdonát képezte. Ezt megelőzőleg azonban már 
1875-ben szóba került ez a gondolat a Debrecen—Biharmegyei Gyógy
szerész Testület egyik ülésén is, ahol akkor e kérdésben nagyon ellen
tétes vélemények alakultak ki.

Hogy a sok kellemetlenség mellett egyes kis örömök is érjék a 
gyógyszerészi kart, Őfelsége 1868 június 15-én Sztupa György pesti 
gyógyszerésznek és városi képviselőnek sokoldalú hasznos tevékeny
sége és a nyilvános ügyek előmozdítása körüli érdemeinek elismeréseül 
a harmadosztályú vaskoronarendet adományozta. Ily magas kitüntetés 
még addig gyógyszerészt nem ért s dacára ennek, a legszorgosabb ku
tatásaink után sem tudtunk adatot találni arra, hogy a kitüntetett a kar
társai részéről valami különös ünneplésben részesült volna. Nem a sze
retet s nem a megbecsülés hiányát m utatja ez, mert Sztupa mindkettő
ben részesült kartársai részéről, csak azt a kort jellemzi, amelyben élt 
s amely egy meleg kézszorításban sokkal többet tudott kifejezni, mint 
ma azok a nagy lakomák, amelyeknek sok ugyan a csillogásuk, de leg
többször igen kevés a melegük.

Ez esztendőben érte Than Károly egyetemi tanárt és gyógysze
részt is az a kitüntetés, hogy a bécsi tudományegyetem által a legjobb 
vegytani munkára kitűzött pályadíjnak felét annak a m unkának ítél
ték oda, amelyet Than a carboniumról írt. Az a nagy szeretet, amelyet 
a gyógyszerészi kar Than személye iránt érzett, teljesen érthetővé teszi



azt az örömet, amit a gyógyszerészek a nagy kitüntetés közhírré tétele 
után éreztek.

Általában véve rendkívül érdekes az a meleg viszony, ami e nagy 
tudóst a gyógyszerészi karral összefűzte s ami megnyilvánult abban is, 
hogy az egyetemi hallgatók segélyegyesületének ügyeit mindig szere
tetteljes gonddal figyelte és mindent megtett a kívánt cél érdekében. 
Régi emlékek, Than Károlynak, az ifjú gyógyszerészgyakornoknak em
léke elevenedett fel a nagy tudós előtt mindig, amikor a gyógyszerészi 
pályára gondolt, amely először ismertette őt meg a kémiával, amely
nek később szerelmesévé vált. Amikor 1902-ben a Magyarországi 
Gyógyszerész-Egyesület közadakozásból megteremtette a Than-alapít- 
rányt, ez a tény mélységesen meghatotta őt. Nem adott hangos szavak
ban kifejezést érzéseinek, mert kissé elvonult természetű, csendes ember 
volt, de minden mozdulatán meglátszott, hogy nagy az öröme.

Ez a nagy egyéniség, aki egyformán kivételes volt, mint tudós, 
mint tanár és mint író, kivételes volt embernek is. Melegszívű, aki ta 
nítványait az atyai szigor szeretetével vette körül és célja mindig az 
volt, hogy egyrészt megszerettesse a kémiát tanítványaival, másrészt, 
hogy részesévé tegye őket a kémia igazi megismerésének. Az élet szá
mára nevelte tehát őket és ellentétben sok más tanártársával, aki le
kicsinylő módon bánt a rendkívüli hallgatókként szereplő gyógyszerész
ifjúsággal, Than nem egyszer mutatott reá a gyógyszerészi pálya ne
mes feladataira s mutatott reá arra is, hogy maga a tudomány mit 
köszönhet azoknak, akik első lépéseiket a gyógyszerészi pályán tet
ték meg.

Amikor 1908-ban Than Károly meghalt, a veszteség nagyságát 
teljesen átérezte a gyógyszerésztársadalom, aki őt a maga halottjának 
is tekintette. E könyv e pár sorral akarja  a gyógyszerészi kar nagy 
háláját leróni a kiváló tudós emlékével szemben.

Ez időben készült el a honvédelmi minisztériumban az ú. n. hon
védelmi javaslat is, mely megengedi a gyógyszerészeknek, hogy mint 
egyéves önkéntesek szolgáljanak. A javaslat szerint ezt az időt tábori 
gyógyszertárakban tölthetik ki s háború esetén mint tábori gyógysze
részek vagy a közös hadseregnél, vagy a honvédségnél, vagy pedig kór
házakban nyernek alkalmazást.

Az alkotmányos élet visszaállítása nagyobb cselekvésre ösztö
nözte azokat is, akik előtt a magyar kultúrának minél szélesebb ala
pokra való fektetése lebegett. Élénken foglalkoztak tehát a kolozsvári 
egyetem felállításának gondolatával, amely szerte az országban igen 
erős szimpátiákat váltott ki. Érthető ez annál is inkább, mert mindenki, 
aki akár pedagógiai kérdésekkel, akár pedig a tudománynak bármilyen 
más ágával foglalkozott, ismerte azokat a körülményeket, amelyek az 
egyszer már működő kolozsvári egyetemet fokról-fokra összezsugorítva 
végre teljesen megszüntették.

Kolozsváron ugyanis már Báthori István lengyel király alapított 
1579-ben akadémiát hittudományi, bölcsészeti és jogi karral. Az aka
démiát annakidején jezsuiták vezették, akiknek 1603-ban történt ki
űzetése után az akadémia is megszűnt működni. Csak I. Lipót élesztette 
azt fel ú jra 1693-ban s azt ismét jezsuiták vezették 1773-ig, amikor 
Mária Terézia feloszlatta a jezsuitarendet s ő maga állított fel 1774-ben 
'egyetemét, amely jogi, bölcsészeti és orvos-sebészeti karból állott. Az 
egyetem azonban nem volt életképes, vagy pedig tudatosan sorvasztot
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ták el. Tény az, hogy II. József alatt akadémiává, I. Ferenc alatt ki
rályi líceummá törpült, míg 1851-ben már csak róm. kath. főgimnázium 
lett belőle, amely mellett 1863-ban jogakadémiát állítottak fel.

Különösen Erdélyt érdekelte tehát e kérdés, amely azonban lé
lekben az egész magyarság kérdése volt. Az 1868-ban megindított ak
ciónak kellő atmoszférája volt, de igen nagy pénzbeli nehézségek ál
lottak a terv megvalósításának útjába. A számítások szerint ugyanis 
már az első idők költségeinek fedezésére is több százezer forint kellett 
volna, úgyhogy kézenfekvőnek látszott az, hogy az egyetem kiépítését 
még ha létesül is, csak fokozatosan lehet megvalósítani. Különböző ter
vek merültek fel, amelyek alkalmasaknak látszottak a döntés sietteté
sére. Az egyik közülük az volt, hogy kolozsvári orvos-sebészeti intézet 
Jegyen felállítva, amely sebészmesteri okleveleket adhasson ki, de 
ugyanakkor a pesti egyetemen eltöröljék a sebészetet. Természetes, 
hogy ezt ilyen formában komolynak nem lehetett tartani, mert el sem 
képzelhető egy egyetem felállítása azon az áron, hogy az egy másik 
egyetem nívóját süllyessze alá.

A sok tervezgetésnek és céltudatos munkának végre 1872-ben 
meg lett az eredménye, amikor is a 19. te. elrendelte, hogy Kolozsvárott 
a tanszabadság elvének alapján egyetem állíttassák fel. Az egyetem 
még az év november 10-én meg is nyilt nagy ünnepségek között, de az 
alapító oklevelet a király csak 1881 január 4-én bocsátotta ki s ekkor 
engedte meg azt is, hogy az egyetem az ő nevét viselje. Nagy országos 
jelentőségén felül az egyetem reménységet jelentett a gyógyszerészi 
kar számára is, mert így remény lehetett a gyógyszerészek kiképzésé
nek megkönnyítésére is, ami eddig, figyelemmel arra a nagy távol
ságra, amely az erdélyrészi gyógyszerésznövendékeket Budapesttől el
választotta, bizony nagy nehézségekbe ütközött.

Mint kortörténeti képre m utatunk még reá arra, hogy az 1868. 
évben a belügyminiszter Pest város tanácsát felhatalmazta, hogy a Te
rézvárosban ú j gyógyszertár felállítására pályázatot hirdethessen. Ez 
ügyben megmozdult a Budapesti Gyógyszerész Testület is s a városi 
képviselőket felkérte arra, hogy e jogot Molnár János okleveles gyógy
szerésznek, a M. kir. Természettudományi Társulat sok év óta működő 
kitűnő tagjának adományozza. Megemlíti a testület, hogy nevezett Mol
nár János 30 év óta működik a városi közkórház gyógyszertárában, 
melynek 7 év óta gondnoka is s hogy elismert törvényszéki vegyész, 
akinek a Tudományos Akadémia s más társulatok is elismerték a tudo
mányos irodalom terén szerzett érdemeit.

A grémium tehát, amint látjuk, igen erősen és hivatalosan expo
nálta magát, ami a mai kor szemében egy kissé szokatlan is. Volt azon
ban e pályázattal kapcsolatban még ennél szokatlanabb valami is, még 
pedig az, hogy az egyik pályázó 5000 forintot ajánlott fel Pest város 
szegényeinek arra az esetre, ha a jogot a tanács neki adományozza.

Az ilyen módon alátámasztott kérvény nagy felzúdulást keltett 
a gyógyszerészi körökben, mert ha az ajánlatot akceptálják, úgy egy
szerűen árverési objektummá süllyedhetett volna le a gyógyszertári 
jog, amit pedig a miniszteri rendelet szerint is a legérdemesebbnek és 
legképzettebbnek kellett volna adományozni.

A bizottság, amely a jelölést megejtette, figyelembe is vette a 
grémium által ajánlott Molnár János személyét és őt az első helyen 
jelölte. Dacára ennek, a jogot Dietrich Károly nyerte el, ami megint



csak bizonyság volt arra, hogy a jognyeréseknél nem az érdem, hanem 
az összeköttetések nyomnak legtöbbet a latban. Lám-lám, nincs még 
sem teljesen igaza a közmondásnak! Tempóra mutantur! Hát igen, az 
idők változnak, de mi, vagy legalább is a rendszerünk, nem nagyon 
mutat változást.

Az első magyar gyógyszerkönyv előmunkálatai. — A tizedes rendszer 
behozatala. — A „Gyógyszerészi Rend" tervezete.

A Közegészségügyi Tanács azonban lassan mégis kezdi bevál
tani azokat a reményeket, amelyeket működéséhez a gyógyszerészi kar 
a megalakuláskor fűzött. Nem lehetne mondani, hogy valami nagy 
szimpátiával kezelte a gyógyszerészi kérdéseket, viszont nem tagadható, 
hogy a tanácsban levő kiváló férfiak magasabb szempontból nézték az 
általános közegészségügyi kérdéseket és tisztában voltak azzal, hogy 
lehetetlenség közegészségi téren eredményt elérni akkor, ha abban a 
nagy dzsungelben, amelyben eddig minden közegészségügyi kérdés el
veszett, rendet nem teremtenek. A munka egyik legelső lépésének pedig 
ők is azt tartották, hogy meg kell teremteni végre a független, a mi 
közegészségügyi talajunkból kinőtt és a magyar tudományosságon ala
puló gyógyszerkönyvet.

Serkentő hatással volt reájuk az is, hogy megjelent a  Pharmaco
poea Austriaca editio VI., amellyel kapcsolatban az ismertetések rá
m utattak arra, hogy 1849-től 1868-ig, beleszámítva az átdolgozott 
gyógyszerkönyveket is, kb. 20 Pharmacopoea jelent meg. 1852-ben a 
berni, 1851-ben a Pharmacopoea fennica editio II. Helsingfors, 1866-ban 
a bajor gyógyszerkönyv, 1861-ben a hannoveri, majd a londoni, 1855- 
ben a Pharmacopoea Austriaca editio V., 1862-ben a Pharmacopoea bo* 
russica editio VII., 1865-ben a Pharmacopoea helvetica, míg 1866-ban 
Párizsban látott napvilágot a „Codex medicamentarius“ című francia 
gyógyszerkönyv, amely roppant terjedelmű volt, tekintettel arra, hogy 
ez a könyv első kísérlet volt egy egyetemes gyógyszerkönyv megterem
téséhez.

A Közegészségügyi Tanács felterjesztésére a belügyminiszter 
1869 június 14-én kelt rendeletével egy 8 tagú bizottságot bízott meg a 
gyógyszerkönyv előmunkálatainak elkészítésével, amelyben Ráth Péter 
és Járm ay Gusztáv szerepeltek a gyógyszerészi kar részéről.

A belügyminiszteri rendelet nyomán élénk diskussió indult meg, 
amelyek főleg arra irányultak, hogy mik legyenek azok az alapvona
lak, amelyeket a tervezet elkészítésénél kiindulópontul kell, hogy ma
gára nézve a bizottság elfogadjon. A leghatározottabban domborodott 
ki az a vélemény, hogy semmi körülmények között sem szabad egysze
rűen utánozni próbálni az osztrák Pharmacopoeát, hanem éppen e 
gyógyszerkönyvvel kapcsolatban kell a világgal elismertetni azt, hogy 
a kis Magyarországnak e téren is fejlett tudományos élete és olyan tu 
dósai vannak, akik minden tekintetben megütik még az oly magasra 
taksált nyugateurópai színvonalat is.

A Közegészségügyi Tanács jú liu s  5-én tartott ülésében el is hatá
rozta, miszerint a tanács hivatásának értelmében magyar és latin nyel
ven s az új méterrendszernek alkalmazásával, egy, a  m agyar állam



viszonyaihoz és a tudomány követelményeihez mért magyar gyógyszer- 
könyvet fog kidolgozni és e munkálat elkészítésére a következő bizott
sági tagok névsorát hozta nyilvánosságra: ojnök Than Károly, jegyző 
Grosz Lajos, rendes tagok Wagner János, Korányi Frigyes, rendkívüli 
tagok Balogh Kálmán, Jurányi Lajos, Margó Tivadar, továbbá Müller 
Bernát és Ráth Péter gyógyszerészek. Mint meghívott vendégszakértő 
Járm ay Gusztáv gyógyszerész szerepelt.

Amint látjuk tehát, a belügyminiszteri leirattal szemben bizo
nyos eltolódás történt a gyógyszerészekre nézve, azzal a kedvező ered
ménnyel, hogy az eredetileg kijelölt gyógyszerészképviselők száma ket
tőről háromra lett felemelve.

A Közegészségügyi Tanács fenti határozatában utalás történik 
az ú j méterrendszernek alkalmazására. E kérdésben ugyanis a Közegész
ségügyi Tanácsnak már az év legelején is voltak tárgyalásai az ipari és 
kereskedelmi minisztériumban, ahol a tizedes rendszer behozatala ké
pezte a megbeszélések tárgyát, tekintettel arra az európai mozgalomra, 
amely fontosnak tartotta az egységes mértékrendszer behozatalát. E 
bizottságban a Közegészségügyi Tanács részéről Ráth Péter gyógysze
rész is részt vett s a döntés olyan értelemben történt meg, hogy a tize
des rendszer a gyógyszertárakban két esztendő leforgása alatt fog 
életbelépni.

Megtörtént a Közegészségügyi Tanács részéről az első lépés egy, 
a kor követelményeinek megfelelő egészségügyi törvényjavaslat elő
készítésére nézve is. A tanács március hó 11-én tartott ülésén Korányi 
Frigyes tett erre vonatkozólag indítványt, melynek alapján az orszá
gos egészségügyi törvényjavaslatnak kidolgozására négy bizottság lett 
kiküldve, amelyek mindegyike a maga kebeléből választja elnökét és 
jegyzőjét és működésének eredményéről a teljes tanácsülésnek havon
ként köteles jelentést tenni.

Az első bizottság munkaköre volt: az orvosi, sebészi, állatorvosi, 
gyógyszerészi, magángyakorlati viszonyok, jogok és kötelességek ren
dezése. Ebbe a bizottságba választották be a gyógyszerészek részéről 
Ráth Pétert. A második, harmadik és negyedik bizottság a kór- és 
gyógyintézetek, az orvos-rendőri ügyek és az orvos-törvényszéki ügyek 
javaslatának kidolgozásával lett megbízva. Ezekben gyógyszerész már 
nem volt, dacára annak, hogy különösen a harmadik bizottságban, 
amely az orvosrendőri ügyek törvényjavaslattervezetét volt hivatva el
készíteni, feltétlenül szükséges lett volna gyógyszerész jelenléte is, te
kintettel arra, hogy e kérdések a gyógyszerészi működéssel is állandó 
szoros kapcsolatban vannak.

A Közegészségügyi Tanácsot a maga elhatározásán felül a bel
ügyminisztériumnak 14.898. sz. alatti leirata is kötelezte arra, hogy 
„Gyógyszerészeti rend“-et dolgozzon ki. A rendelet értelmében meg
alakult bizottságba Wagner János elnöklete mellett Grosz Lajos, Ko
rányi Frigyes, Markusowszky Lajos, Than Károly, Müller Bernát és 
Ráth Péter lettek kiküldve. A tanács 3 hónap alatt 8 ülésében tárgyalta 
a törvényjavaslattervezetet, míg végül elfogadta azt abban a formában, 
ahogy azt Grosz Lajos előadó kidolgozta. Ezt a tervezetet a tanács a 
belügyminiszterhez fel is terjesztette. E sok port felvert tervezetet rész
letesen fogjuk itt tárgyalni, tekintettel arra, hogy az abszolutizmus 
után az mégis csak az első komoly hivatalos lépés abból a célból, hogy 
a gyógyszerészi ügy egész komplexuma törvényes rendezést nyerjen



s mert alaposan átvizsgálva, meg kell állapítanunk, hogy ez minden 
hibája dacára alapját képezte az 1876. évi 14. te. ama részeinek, ame
lyek azután a gyógyszerészet ügyét véglegesen szabályozták.

Ez a javaslat, bár a múlthoz képest feltétlenül javulást jelentett, 
mégis nagy elkeseredést keltett azért, mert egyáltalában nem vette 
figyelembe azt a javaslattervezetet, amit annakidején az országos 
gyógyszerészkongresszus fogadott el. A gyógyszerészi kar kívánságai 
tehát e javaslatban csak ott lettek honorálva, ahol azokat a közegész
ségügy érdekei miatt amúgy sem lehetett mellőzni, de máskülönben 
egyoldalú orvosi munka, amely különösen óvatosan ügyelt arra, hogy 
a gyógyszerészi ügyek vezetésénél a gyógyszerészi karnak semmiféle 
hatáskört se biztosítson.

A Grosz Lajos-féle elfogadott tervezet első fejezetét szó szerint 
közöljük, részben, hogy reámutassunk arra, hogy az 1876-iki törvény 
ebből nőtt ki, részben pedig, mert abban — bár teljes logikai rendszer
telenségben — egy pár rendkívül fontos megállapítás van. A törvény
javaslattervezet a következő:
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Gyógyszerészeti rend.

I. FEJEZET.

Általános rendszabályok.

§. 1. A gyógyszerészet, mint a közegészség fenntartására szüksé
ges intézmény, az állam közvetlen felügyelete alatt áll.

E felügyeletet az állam a következőkre nézve gyakorolja:
a) A gyógyszerészi személyzet tudományos képzettségére;
b) a gyógyszertárak felállítására és kezelésére;
c) a megkivántató helyiségek berendezésére és felszerelésére;
d) a gyógyszerészi könyvvitel helyességére nézve.
§. 2. A gyógyszertárak gyógyszerészi szakértők által állami en

gedély folytán felállított közegészségi intézetek s mint ilyenek, az üz
letek sorába nem soroztainak.

§. 3. Az iparrendtartásnak a gyógyszerészetre vonatkozó szabá
lyai hatályon kívül helyeztetnek, minélfogva minden különbség a 
gyógyszertári jogokra nézve megszűnvén, a magyar állam területén lé
tező gyógyszertárak ugyanazon jogokkal ruháztatnak fel, melyekkel 
eddig a valódi — reáljogú — gyógyszertárak bírtak.

§. 4. Gyógyszerek eladására a magyar állam területén okleveles 
gyógyszertártulajdonosok vannak jogosítva.

Gyógyszerfélék árulása a kereskedésekben külön törvény által 
fog szabály ózta tni.

§. 5. A gyógyszertárak felállításának, áthelyezésének, bérbeadá
sának véleményezésében s az azok feletti főfelügyelet gyakorlatában, 
mint szakértő tanácsadók, részt vesznek az országos vizsgálók, kiknek 
a gyógyszerészet tudorainak kell lenniök.

A többi fejezetek rövid kivonatban a következők:



II. FEJEZET.

A gyógyszerészi személyzet tudományos képezéséről.

Ez a fejezet meghatározza, hogy gyógyszerészgyakornok csak 
egészséges testalkatú, a gimnázium hat osztályát sikerrel végzett, kifo
gástalan erkölcsű magyar honos lehet, akinek felvétele a hatósági fő
orvosnak és az illetékes gyógyszerész testület elnökének közbenjötté- 
vel történik meg. A gyakornok felvétele ideiglenes s az csak 3 hónap 
múlva lesz véglegesítve.

A gyakornoki idő két év, mely után vizsgát tesz. A vizsga 
tárgyai:

a) a különös gyógyszerészettanból;
b) az elemi vegytanból, különös tekintettel a Pharmacopoea ma

gyarázatra ;
c) az állat-, növény- és ásványtanból;
d) az egészségügyi szabályoknak a gyógyszerészetre vonatkozó 

részeiből;
e) a gyógyszerészeti könyvvitelből.
A vizsgát egy bizottság előtt teszi le a gyakornok, melynek elnöke 

a hatósági főorvos, tagjai pedig az illetékes gyógyszerész testület el
nöke, egy vendégül meghívott gyógyszerész és a gyakornok főnöke.

Az egyetemi tanfolyamra előkészítő segédi idő egy esztendő. Az 
egyetemi gyógyszerészeti tanfolyamra tehát csak az iratkozhat be, aki
nek gyakornoki bizonyítványa van és egy évi segédi szolgálatot ki
mutat.

A magyar állam területén senki gyógyszertárat nem bírhat és 
nem kezelhet, akinek a magyar állam területén érvényes gyógyszerész- 
tudori, vagy mesteri oklevele nincs.

III. FEJEZET.

A gyógyszertárak felállításáról, áthelyezéséről és bérbeadásáról; fiók- 
és kézigyógyszertárak szervezéséről.

Ez a fejezet határozza meg, hogy új gyógyszertárak felállítása, 
meglevőknek áthelyezése, azoknak bérbeadása, felügyelőkkel (provi- 
sor) ellátása, az alkalmazandó gyógyszerészek kinevezése, fiók- és kézi- 
gyógyszertárak engedélyezése, az Országos Közegészségügyi Tanács 
meghallgatása mellett a m. kir. belügyminisztérium jogköréhez tarto
zik. A Közegészségügyi Tanácsnak tehát a mostaninál sokkal kiterjed
tebb hatásköre van itt biztosítva.

Rendkívül érdekes, hogy ú j gyógyszertár felállításáért csak' az 
a község folyamodhatik, amely azt szükségesnek tartja. A folyamod
ványt a megyei, vagy kerületi hatóság alatt nem álló városoktól egye
nesen a belügyminisztériumhoz kell felterjeszteni, más helyekről pedig 
az illető megyei, vagy kerületi hatóságnak útján  minden esetben azon
ban az országos vizsgálónak véleményével ellátva.

Azt, hogy mely esetekben engedélyezhető új gyógyszertár fel
állítása, arra nézve teljesen a most érvényben levő elvek voltak akkor 
is döntőek, t. i. vizsgálat tárgyává kellett tenni, hogy a felállítás köz



egészségügyi szempontból szükséges-e, az ú j gyógyszertár meg tud-e 
élni s hogy a már fennállónak megélhetését nem veszélyezteti-e.

Gyógyszertári jogért folyamodhatott minden oklevéllel ellátott 
gyógyszerész, aki sem a pályázat előtt, sem az alatt gyógyszertárral, 
vagy gyógyszertári joggal nem bírt. Nemcsak azokat zárta ki tehát a 
pályázók sorából, akik már jognyertesek voltak, hanem azokat is, akik 
esetleg vétel útján jutottak gyógyszertárhoz s azt bármilyen okból is 
eladták.

A gyógyszertárakat megfelelő képzettséggel bíró gyógyszerész
nek bérbe lehetett adni, de ehhez is a hatóság jóváhagyását kellett ki
kérni.

A fiókgyógyszertárakra vonatkozólag érdekes az, hogy nemcsak 
valamelyik gyógyszertártulajdonos kérhetett ennek felállítására enge
délyt, hanem több körzeti gyógyszerész is összeállhatott és felállítha
tott engedély alapján ilyen fiókgyógyszertárat, amelynek vezetője ter
mészetesen szintén csak okleveles gyógyszerész lehetett s akinek műkö
déséért a gyógyszertártulajdonosok egyetemlegesen voltak felelőssé 
tehetők.

Kézigyógyszertár tartására akár orvostudornak, vagy ahol ilyen 
nincs, sebészeknek, szintén a belügyminiszter adott engedélyt olyan 
helyekre, amelyektől legalább egy mértföldnyi távolságban és körben 
gyógyszertár nem volt.

IV. FEJEZET.

A gyógyszertárak kezeléséről.

Általánosságban meghatározza, hogy a gyógyszerek úgy nappal, 
mint éjjel pontosan és késedelem nélkül kiszolgáltatandók, de csak oly 
vények szerint, amelyek orvostudor, vagy oklevelezett sebész, vagy 
állatorvos által vannak aláírva.

Mindazon gyógyszerek, amelyek a Pharmacopoeában kereszttel 
vannak jelölve, csak receptre szolgáltathatók ki s ezeket megismételni 
is csak akkor lehet, ha az orvos a recept aláírásával ezt ú jra  elrendeli. 
Nem találjuk meg tehát azt a disztinkciót, amelyet később a törvény 
megállapított, hogy t. i. az egykeresztes szert tartalmazó receptek meg
ismétlése az orvos előzetes megkérdezése nélkül is lehetséges.

Nagyon érdekes, sőt jellemző e fejezet 33. §-a, amely előírja, 
hogy olyan vényeket, amelyek olvashatatlanok, vagy amelyek a gyógy
szerész előtt érthetetlenek, mindaddig nem szabad elkészíteni, míg a 
rendelő orvostól, vagy ennek távollétében más orvostól a gyógyszerész 
kellő felvilágosítást nem kér. Ez a pont tehát statuálja annak a lehe
tőségét, hogy egyik orvos beleavatkozhassék a másik orvos receptjének 
bírálatába, magyarázatába, sőt esetleges kijavításába is, ami nem szol
gálhatta az orvosi tekintély erősödését sem. Teljesen érthetetlen, hogy 
e szövegezéshez hozzájárultak azok a nagytekintélyű orvostanárok, 
akik pedig az egész törvényjavaslattervezet elkészítésénél legfőképpen 
arra ügyeltek, hogy az orvosi presztízs semmiféle csorbát se szenvedjen.

Természetes, hogy e tervezet szerint meg kell lenni a gyógyszer- 
tárban, még pedig legjobb minőségben és megfelelő mennyiségben a 
gyógyszerkönyv által előírt gyógyszereknek s hogy a mérges szereket



teljesen elkülönített helyen zár alatt kell tartani. Heves hatású szerek
nek készítését gyakornokra bízni nem volt szabad.

A gyógyszertár kezelésének ellenőrzése céljából minden gyógy
szertárban a következő könyveket kellett vezetni:

a) a gyógyszerek leltára, melynek a gyógyszertárban levő minden 
szernek és azok évi fogyasztásának kimutatását kell tartalmazni s a 
ritkán, vagy éppen nem használt gyógyszerek, úgyszintén a gyógysze
rekben mutatkozó hiány is megjelölendő.

b) A laboratóriumi könyv, melyet a tervezet készítményi könyv
nek nevez s amely magában foglalja a belaborált szerek előállításának 
idejét s ezen kívül a felhasznált anyagok kimutatását, valamint a ké
szítés módjára vonatkozó észrevételeket.

c) Méregkönyv, mely a kiszolgáltatott mérges szerek pontos ki
mutatását, a rendelő orvosnak és a betegnek nevét, továbbá a kiszolgál
tatás idejét tartalmazza. Ez adatokhoz az eredeti vényt mindig mellé
kelni kell.

d) Minősítvényi könyv, melybe úgy a gyakornok és segédek mi- 
nősítvényi fokozata, mint azok bizonyítványai lesznek bevezetve.

e) Hitelkönyv, mely magában foglalja úgy a hitelben kiszolgál
tatott szereknek, mint a hitelben vásárlóknak pontos jegyzékét is.

Ez a fejezet szól még a kézigyógyszertárakról, melyeknek tu la j
donosai kötelesek a kiszolgáltatott gyógyszerekről pontos naplót ve
zetni, megtiltja a gyógyszerészeknek a titkos szerek árulását, megálla
p ítja  a gyógyszerész titoktartási kötelezettségét és elrendeli, hogy a 
gyógyszerész köteles magát pontosan a gyógyszerkönyvhöz és az árszab
ványhoz tartani s minden kiszolgáltatott vényre az ezért járó d íjat rög
tön feljegyezni.

Y. FEJEZET.

A gyógyszertárak vizsgálatáról.

Ez az egyetlen olyan fejezete az egész törvényjavaslattervezet
nek, amely bizonyos vonatkozásban hatósági szerepet akar ju ttatn i a 
gyógyszerészeknek. Rögtön megállapíthatjuk azonban, hogy az a hiva
talos működés, amit a gyógyszertárvizsgálatok terén itt a gyógyszerész 
számára kijelöltek, inkább csak udvariassági tény akart lenni a bizott
ságban jelenlévő gyógyszerészekkel szemben, mint valami tényleges 
jognak a statuálása. A bizottság valahogy érezte, hogy az országos 
gyógyszerészgyűlés beadványának teljes negligálása felzúdulást fog ki
váltani s ez a pont akart lenni az a csalétek, ami a gyógyszerészi köz
vélemény számára el lett helyezve.

E fejezet megállapítja ugyanis, hogy a gyógyszertárak mint nyil
vános közegészségügyi intézetek, az állam felügyelete alatt állanak. Fö
löttük a felügyeletet a kormány a következőleg eszközli:

a) a belügyminisztériumnak egészségügyi előadója által,
b) az összes vizsgálati jegyzőkönyvek a belügyminisztériumhoz 

küldetnek fel, mely azokat szakközegei által felülbíráltatja.
c) az országos vizsgálók, kiknek a gyógyszerészet tudorainak 

kell lenniök, a kormány által nyert kiküldetés folytán a gyógyszer- 
tárakat időnként megvizsgálják, minden ú j gyógyszertár megnyitása



kor személyesen megjelenve felügyelnek arra, hogy az újonnan felállí
tott gyógyszertár csak az esetben adassék át a forgalomnak, ha úgy van 
felszerelve és berendezve, amint e törvényjavaslattervezet ezután kö
vetkező hatodik fejezete előírja.

A gyógyszerészek régi jogos kívánsága az volt, hogy az ügyeiket 
intéző illetékes minisztériumban külön gyógyszerészi ügyosztály legyen 
felállítva, melynek vezetője gyógyszerész legyen. Csakis így gondolhat
ták megvédelmezhetni a gyógyszerészi kar érdekeit és szolgálni azt a 
haladást, amely elől éppen a közegészségügy nagy érdekei miatt a 
gyógyszerészi pályát sem volt szabad elzárni.

A tudomány szakadatlan fejlődése, a gyógyászatnak egészen új 
alapokra való fektetése, a gyógyszerkémiai ipar fellendülése és ú j irá
nyokban való orientálódása, természetesen teljesen ú j helyzetet terem
tett, amelyhez a gyógyszerészi pályának is simulnia kellett. Ennek az 
összhangnak megteremtését azonban csak olyan ember tudta volna elő
segíteni, aki ismeri ennek a kérdésnek a tudományos részét is, rendel
kezik a hosszú gyógyszertári szolgálat alatt szerzett gyakorlati tapasz
talatokkal, ismeri az életből azokat a súrlódási felületeket, amelyek a 
közegészségügy munkásai és a hatóságok között éppen azért szoktak 
felmerülni, mert vagy hézagosak és kétértelműek voltak a fennálló ren
delkezések, vagy mert egyáltalában semmiféle rendelkezés sem volt. 
Természetes, hogy mindeme előfeltétel mellett is csak akkor sikerülhe
tett bárkinek is eredményt elérni, ha — mint a gyógyszerészi osztály 
vezetője — megfelelő nagy hatáskörrel van felruházva.

Ha ezt a hatáskört az illetékesek sokallották, akkor meg lehetett 
volna a kérdést oldani úgy is, hogy magában a közegészségügyi ügy
osztályban, annak vezetője alá rendelve, állították volna fel a külön 
gyógyszerészi osztályt, élén egy gyógyszerésszel. Bár itt bizonyos fokig 
meg lett volna kötve az alkotókészség, de lassanként ez az osztály 
mégis megerősödött volna annyira, hogy a gyógyszerészi pálya összes 
kérdéseinek elintézésénél áldásos szerepet játszhatott volna.

A tapasztalat ugyanis az, hogy az első időkben a vezetőpozíciók
ban levők nagyon ügyelnek a hatáskörükre s szeretnek minden intéz
kedést a maguk számára fenntartani. Azután jön az élet, jön a halmo
zódó munka, jönnek a fogas ügyek, kell a szakértelem és észre sem 
veszi senki, hogy minden ügyosztály egy kis önálló birodalommá válik, 
amely betölti a maga természetes hivatását és védi, segíti és fejleszti 
azokat az ügyeket, amelyeknek intézésére elhivatott.

Ilyen állásba kívánta beküldeni a maga exponensét a gyógysze
részi kar. Ehelyett a törvényjavaslattervezet kreált egy pár gyógyszer
tárvizsgálót, akiknek azonban még azt a működési kört sem biztosította, 
amire a nevükből következtetni lehetett. Ugyanis e fejezet 48. §-a azt 
mondja, hogy a gyógyszertárak minden évben egyszer, minden kellé
kükre nézve bizottságilag megvizsgálandók. E vizsgálóbizottság elnöke 
vidéken a hatósági főorvos, tagjai pedig egy hatósági tisztviselő, a 
gyógyszerész testület elnöke, vagy más gyógyszerész, s egy e célra meg
hívott gyakorló magánorvos, akit a hatóság nevez ki évről-évre. A fővá
rosban működő bizottság elnöke Pest, illetőleg Buda város főorvosa, 
míg tagjai az országos vizsgáló, egy gyógyszertani és egy vegytani 
szakértő, kit évről-évre a kormány nevez ki, s a gyógyszerész testület 
elnöke.

íme tehát, az évenkénti fontos gyógyszertárvizsgálatnál az Or
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szágos Vizsgálónak a vidéken egyáltalában semmi szerep sem jut, mert 
hiszen bent sincs a bizottságban. Pedig ez a vizsgálat mindenre kiter
jed és a gyógyszertár tulajdonosára nézve rendkívül fontos, mert olyan 
kérdések merülhetnek fel, ahol feltételnül szükség lenne a hatósági jel
leggel bíró gyógyszerész országos vizsgálóra. Ez a bizottság állapítja 
meg ugyanis, hogy a gyakornokok tanulmányi előmenetele megfelelő-e, 
aminek súlyos konzekvenciája lehet, mert ezért a tanító főnök a felelős; 
ez határozza meg, hogy megfelelő-e a gyógyszertár fekvése, felszere
lése és berendezése; hogy az ottlevő gyógyszerek minőségileg jók-e, sza
bályszerűen vannak-e elkészítve s kellő mennyiségben találhatók-e; 
hogy az előírt kémszerek mennyisége, minősége szabályszerű-e; hogy 
megvannak-e a megfelelő mérlegek s azok hibátlanok-e; jól vannak-e 
vezetve a könyvek és fel van-e szerelve a gyógyszertár a Pharmaco- 
poeaval, árszabvánnyal, a gyógyszerészi törvényekkel és a rendeletek
nek kimutatásával. Ez a bizottság mond véleményt a személyzet tudo
mányos képzettsége és működése felett, ennek tartozik feladatai és jo
gai közé, hogy az általa elavultnak, vagy szabályellenesen készítettnek 
tartott gyógyszert ott a helyszínen m indjárt meg is semmisíttesse stb. 
Amint látjuk tehát, fontos kérdések, ahol minden pillanatban felmerül
het valamilyen differencia, minden pillanatban találkozni lehet vagy 
az orvosi rosszindulattal, vagy a legigazságosabb eljárás mellett is 
olyasfajta laikussággal, amelyet rossz néven venni sem lehet, mert nincs 
meg az a gyógyszertári gyakorlata, ami bizonyos kérdések tiszta elbírá
lásához feltétlenül szükséges.

S íme, éppen itt nincs semmi szerepe az Országos Vizsgálónak. 
Hibás lenne az az argumentáció, amely azt vitatná, hogy hiszen ott van 
a testület elnöke. Ez igaz! De ez először is nem felelet arra, hogy miért 
nincs ott az Országos Vizsgáló, akinek éppen ezt az egyetlenegy hatás
kört állapítja meg a törvényjavaslattervezet. Másodszor pedig a testü
let elnöke nem esküt tett személy. Ez pedig döntő jelentőségű minden 
hatósági eljárásnál. Hisz ha csak egy tanúkihallgatásról akar valaki 
ma elmaradni, akkor is hatósági orvosi bizonyítványt kell, hogy küld
jön a bírósághoz, aki a magánorvos bizonyátványát nem köteles elfo
gadni, bűnügyekben elfogadnia pedig nincs is jogában.

Egészen más tehát az, ha a vizsgálatról felvett jegyzőkönyvet az 
orvosvizsgáló egészíti ki a maga tapasztalataival, mintha azt a testület 
elnöke teszi. Fontos lett volna tehát itt a gyógyszerész vizsgálószerepe s 
hogy mellőzték, ez megdönthetetlen bizonyíték amellett, hogy ez állás 
kreálása semmi más nem volt, mint egy kis taktikai fogás. Az, hogy a 
fővárosban e bizottság elnöke szintén nem a belügyminiszter által ép
pen e munkakörre kiküldött országos vizsgáló, hanem a főorvos, leg
feljebb még egy bizonyíték az itt elmondottak mellett.

A VI. fejezet a gyógyszertárak berendezéséről és felszereléséről 
szól. Ez rendkívül hosszan foglalkozik azzal, hogy mi mindent kell egy 
gyógyszertárnak tartalmaznia. Megállapítja, hogy a gyógyszertár 3 fő
osztályból kell, hogy álljon, ú. m. a tulajdonképpeni műteremből (offi
cina-gyógyszertár) és egy mellette levő szobából; a raktárból, amely
nek részei a szerkamra (camera materialium), a fűpadlás (herbárium) 
és a pince (acjuarium); végül pedig a szerkonyha (laboratórium), amely 
két részből áll, úgymint a főzőhelyiségből és a törő- és aprítókamrából. 
A fejezet a legaprólékosabban határozza meg, hogy milyennek kell len
nie a gyógyszertárnak. Azt mondja: legyen tágas, hogy benne a kellő
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bútoizaton kívül a mozgásra és a közönség befogadására elegendő hely 
legyen; legyen világos, de mégis a közvetlen belső napsugaraktól, 
amennyire lehet, redőnyök, vagy ponyvák által óvható; legyen száraz, 
ennélfogva a padlatnak az utcai színvonalnál legalább egy lábbal ma
gasabban kell állani, végül télben a hidegtől kellő fűtés által óvható 
legyen.

Foglalkozik ezután a szekrényekkel, munkaasztallal, a gyógysze
rek elhelyezésére szükséges edényekkel, mérlegekkel. Meghatározza, 
hogy az edények a Pharmacopoeaban első helyen álló névvel legyenek 
megjelölve. Előírja, hogy hány patendulának, mennyi sárgarézből, vas
ból és üvegből levő csészével stb.-vel kell, hogy ellátva legyen. A szer
konyha számára előírja, hogy hordozható és befalazott kemencével 
kell, hogy bírjon, megköveteli a lepárló kazánt, a szárítószekrényt, a 
különböző ónozott és sárgaréz üstöket, mensurákat, olvasztótégelyeket, 
görebeket és lombikokat, Liebig-féle hűtőkészüléket, fúvókat és toll- 
legyezőket. Ugyanilyen részletességgel rendelkezik a törőkamra, a fű- 
padlás és a pince felszereléséről is.

A tör vény javaslattervezet tehát egyáltalában nem lett az, amit 
a gyógyszerészi közvélemény várt. Szó sincs benne a gyógyszerész ha
lála utáni tennivalókról, egyáltalában nem érinti az árvák és özvegyek 
jogi helyzetét, tehát azt, hogy mi lesz velük a férj, vagy apa elhalálo
zása után, sőt teljesen elejti még azt a kérdést is, hogy milyen körül
mények közölt történhet meg egy gyógyszertár átruházása akkor, ami
kor a tulajdonos életben van.

Az egyetlen igazi haladást a javaslatban az jelenti, hogy az 
iparrendtartásnak a gyógyszerészekre vonatkozó szabályait hatályon 
kívül javasolta helyezni s ezzel kapcsolatban az összes gyógyszertára
kat ugyanazon jogokkal óhajtotta felruházni, mint amilyenekkel addig 
a reáljogú gyógyszertárak bírtak. Ezenkívül, hogy megállapítja azt, 
hogy gyógyszerek eladására a magyar állam területén csak gyógyszer
tártulajdonosok vannak feljogosítva. Ez utóbbi megállapítás azonban 
szintén csak félintézkedés, mert a törvényjavaslattervezet a tiltó ren
delkezéssel szemben nem kodifikál rögtön olyan paragrafusokat is, ame
lyek pontosan meghatározzák a kihágást és a büntető szankciókat.

Közben a Közegészségügyi Tanács egyik felterjesztésének meg 
lett az az eredménye, hogy megjelent egy belügyminiszteri körrendelet 
az ország összes törvényhatóságaihoz címezve, amely megengedte, hogy 
1869 március 15-től 1870 március hó 15-ig minden egyes orvosi vénynek 
az árához 20%-ot lehessen hozzászámítani. A körrendelet hivatkozik az 
összes magyarországi gyógyszerészek által kiküldött országos bizottság 
folyamodványára, amiből látszik, hogy igenis, ez a kis átmeneti ered
mény is a gyógyszerészi kar megmozdulásának köszönhető. E rendelet 
száma 3889, amely után rövidesen megjelent ugyané minisztériumnak 
az 5420. számú rendelete is, amely intézkedik, hogy a 20%-os pótlékot 
a közalapok, a szegények, nyilvános és magánkórházak, továbbá a me
gyei, városi, kerületi s vidékbeli fegyencek és szolgák részére kiszolgál
tatott gyógyszerek után is fel lehet számítani. Érdekes, hogy az időben 
a taksára vonatkozó rendelkezés hivatalos kikézbesítése úgy történt, 
hogy azt először a megyéhez küldötték le s csak a megyei közgyűlés 
után történt meg a kikézbesítés.

Alig, hogy a Barsmegyei Gyógyszerész-Egyesület beadta tehát a 
maga árszabványemelésre vonatkozó felterjesztését, máris megjelent



az erre vonatkozó belügyminiszteri körrendelet. Ez tehát teljesen füg
getlen volt a barsmegyei felterjesztéstől, ami nem előmozdítója, hanem 
esetleges hátráltatója lehetett volna a taksa megjelenésének. Ujabb bi
zonysága ez annak, hogy milyen szükség lett volna az országos gyógy
szerész-egyesületre, amely központilag intézte volna e kérdéseket, úgy
hogy a vidéki szervektől minden előterjesztés hozzá s nem a hatóságok
hoz került volna. Ha elolvassuk mindazokat a támadásokat, amelyek a 
gyógyszerészi kart a taksa felemelésére irányuló próbálkozásokkal kap
csolatban érték, s azokat az ellenvetéseket, amelyek az emelés mérté
kére vonatkoztak, akkor lehet csak teljes egészében látni azt a vesze
delmet, amit a gyógyszerészeknek ez a különböző helyekről jövő ál
landó taksa-bombardirozása jelentett.

Érthető a türelmetlenség, hisz a taksa jelentette a megélhetést. 
Éppen azért talán nem lesz érdektelen, ha itt egy kissé ismertetjük e 
század elejétől kezdve azokat a mozgalmakat, amelyek a taksa körül 
kifejlődtek s azokat a taksákat, amelyek ez időtől kezdve valamilyen 
formában érvényben voltak.

Tudvalevő, hogy Magyarországon is az osztrák gyógyszerkönyv 
s az annak alapján kiadott árszabvány volt érvényben. Érről már meg
emlékeztünk.

Az 1855-iki Pharmacopoeaval összekötött árjegyzés már minden 
további különleges megjelölés nélkül volt nálunk érvényben. Innen 
kezdve csak toldozásokkal találkozunk s az 1869-es eredményt sem le
het másnak nevezni.

Általában véve a legfontosabb kérdések intézésénél sem lehet 
céltudatosságot találni, hanem csak incidentaliter felmerült ténykedé
seket. így egy a hazánkban eddig példátlanul álló eset sürgős intézke
désre kellett, hogy késztesse ez időben a belügyminisztériumot és fel 
kellett, hogy hívja újból a figyelmet arra a határ nélkül elterjedt ku- 
ruzslásra, amely különösen a falvakban szedte a maga hiszékeny áldo
zatait. Ugyanis Pest-Pilis-Solt vármegyék alispánja 1869 április 22-ről 
kelt jelentése szerint a kalocsai gyógyszertárat ismeretlen tettesek éj
jel feltörték, s onnan igen sok mérges anyagot loptak el. Megállapítást 
nyert, hogy a következő szerek tűntek el a gyógyszertárból: morphium 
aceticum, morphium purum, morphium muriaticum és sulfuricum, to
vábbá santonin, zincum valerianicum, s amint a leirat mondja, egy is
meretlen, a felterjesztett jegyzékben podophillin névvel megjelölt szer.

A magyar kir. belügyminisztérium tehát az összes törvényható
ságoknak sürgős leiratot küldött, amelyben e tények közlése mellett 
reám utat arra, hogy mivel feltehető, hogy a tettesek e szereket gonosz 
célokra orozták el, felhívja a törvényhatóságokat, hogy a tetteseket 
nyomozzák ki, fogassák el, s minden oly körülményről, mely kipuhato- 
lásukra vezethet, a belügyminisztériumnak rögtön tegyenek jelentést. 
Egyúttal a tettesek kézrekerítőjének jutalm at ítél.

Nem sokkal ezután el is fogtak két vándort, akiknél különböző 
gyógyszereket találtak. Megállapítást nyert azonban, hogy azok nem 
a kalocsai gyógyszertárból valók. E gyógyszertár tolvajait elfogni nem 
is sikerült, ellenben nemsokára betörtek egy üveggyárba is és csodála
tosképen onnan is csak a mérges anyagokat rabolták el.

Ez esetekkel kapcsolatban a belügyminiszter újabb rendeletet 
küldött a törvényhatóságokhoz, melyben reámutatott arra, hogy az em
berek és állatok megmérgezésére alkalmas szerek könnyelmű kezelése,
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oly nagy veszélyt rejt magában, amelyet csakis megelőző óvrendszabá- 
lyokkal lehet elhárítani. Az igazságügy, a földmivelés, ipar- és keres
kedelmi minisztériumokkal egyetértve elrendelte tehát, hogy „Gyógy
szerészek, méregszerárusok, gyógyfűárusok, droguisták, orvosok, sebé
szek, fűszer- és anyagkereskedők, kis kalmárok, művészek, gyárosok, 
iparosok, tanintézetek elöljárói, s általában mindazon személyek, kik 
mérges szerek készítésével, árulásával, vagy szállításával foglalkoznak, 
e szereket és a velük kapcsolatban használt eszközöket teljesen külön
választva kezeljék, zárt helyiségben tartsák, mely helyiségnek kulcsát, 
mindig a tulajdonos, vagy a felelős vezető kell, hogy magánál tartsa, s 
annak őrzését másra bíznia nem szabad."

A rendeletnek ez az első része élénken belevilágít abba a dzsun
gelbe, ahol ez időben a közegészségügy élt. Alig van olyan társadalmi 
réteg, amelyhez ne lenne címezve ez a belügyminiszteri rendelet, elis
meréséül annak, hogy mindezekről feltételezhető, hogy maguknál hasz
nálatra, vagy eladásra mérgeket tartanak. A belügyminiszteri rendelet 
észre sem veszi, hogy ezzel a tiltó rendelkezéssel szinte sanctionálja azt, 
hogy fűszerkereskedők, művészek, kis kalmárok, gyógyfűárusok is ta rt
hassanak mérges szereket, ahelyett, hogy a kalocsai esetet arra hasz
nálta volna fel, hogy az itt felsoroltakat e szerek tartásától és árusítá
sától egyszerűen eltiltsa.

Egy kis keserű bonhomiával azt lehetne mondani, hogy valóság
gal a meglepetés erejével hat, hogy a gyógyszerész is fel van sorolva 
azok között, akik mérges szereket tartanak, sőt azt esetleg árulni is 
szokták. Nem kell félni azonban attól, hogyha már a humor terére lé
pünk, e belügyminiszteri rendelet második része ez utunkon nem siet 
a segítségünkre. Meghatározza ugyanis, hogy az első, második és har
madik pontban említett személyek, akik közé tehát a gyógyszerész is 
tartozik, a jelen rendeletet akár vétkes tett. akár vétkes mulasztás által 
megszegik, az esetben a rendőri úton 100 forinttól 400 forintig terjedő 
bírsággal, vagy 3 hónapig terjedhető letartóztatással fenyítendők. Ez
zel szemben a 8-ik pont szó szerint ezt mondja: „Bármely más szemé
lyek is, kik bármily néven nevezendő méregszerek árulásával, arra való 
jogosítvány nélkül foglalkoznak, attól eltiltandók, s a méregszerek el
kobzásán kívül első esetben 3 forinttól 25 forintig, második esetben 200 
forintig, további ismétlés esetében pedig 400 forintig terjedő bírsággal 
fenyítendők."

A belügyminiszteri rendelet formájában jelentkező örök isteni 
igazságszolgáltatás ez esetben tehát úgy nyilvánul meg, hogyha a mé
regszerek tartására jogosított gyógyszerész a gyógyszertárban a méreg
szert véletlenül kint felejti, vagy a méregszekrény kulcsát a gyakorno
kának átadja, ez esetben 5 forinttól 400 forintig terjedhető bírsággal, 
sőt 3 hónapi elzárással is büntethető. Ellenben, ha valakinek az utcán 
eszébe jut, hogy minden jog nélkül s az utca során mérgeket árul. akkor
5 forinttól 25 forintig lehetett őt megbüntetni! Vannak ily bölcsességei 
a hatóságoknak, melyeknek magasságához nem tud elérni a polgári 
elme. Legfeljebb sóhajt egyet és idézi a költőt: „Difficile est satiram 
non seribere."

Még szerencse, hogy a gyógyszerészek is a legkomolyabb akciót 
indították meg a titkos szerek és a kuruzslás ellen. A békésmegyei or
vos-gyógyszerész egyesület közgyűlése terjesztett fel még 1868 októbe
rében egy beadványt az Országos Közegészségügyi Tanácshoz, amely
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ben szomorú képét festi a jogosulatlan gyógyszerárulás következtében 
előállott helyzetnek. Reámutat arra, hogy sajnos, a magyar köznép 
természetes tehetségei dacára érthető okokból elmaradt a művelődés 
terén s így könnyen befolyásolható akár a jóra, akár a rosszra és bajára 
segítséget keresve, könnyen hajlik a babonás befolyások felé. A kuruzs- 
lók kezei közé kerülve azután az életük sem biztos, amit bizonyít az a  
sok előfordult higanymérgezés, a gyermekek halandóságának nagy 
száma és azok az arzénnel történt gyógyítások is, amelyeknél sohasem 
lehet tudni még azt sem, hogy a végső cél nem a beteg lassú elpusztí
tása-e? Elsősorban tehát a gyógy szerárulás szabályozását kérik, mert 
enélkül teljesen céltalan minden megmozdulás.

A közegészségügyi tanács nagy elismeréssel válaszolt erre a be
adványra. Válaszában tudatja, hogy e beadványt azzal a javaslattal 
tette át a belügyminisztériumhoz, hogy ott állítsák össze a kuruzslásra 
és gyógyszerárulásra vonatkozó összes eddigi rendeleteket, s azt átvizs
gálás céljából küldjék meg az Országos Közegészségügyi Tanácsnak. 
Egyúttal felkérte a belügyminisztériumot arra is, hogy lépjen érintke
zésbe az igazságügyminisztériummal, s amennyiben azt konstatálnák, 
hogy a kuruzslásra és jogtalan gyógyszerárusításra vonatkozó büntető 
rendelkezések hiányosak, úgy e kérdés is mielőbb revízió alá vétessék.

Hogy mennyire szükség volt már e kérdések szabályozására, an
nak élénk bizonysága az is, hogy ugyanekkor Budapest tiszti főorvosa 
beadvánnyal fordult a tanácshoz, melyben a mérgek árusítására jogo
sult kereskedőket azzal vádolta meg, hogy egyáltalában nem tesznek 
eleget a fennálló szabályoknak. Sajnos, még az ilyen hivatalos megke
resések után is mindenütt csak fél intézkedéseket találunk. E főorvosi 
beadvány sorsa is ez volt. Történt valami megmozdulás ez esetben, az, 
hogy a tanács különböző kereskedelmi testületeket felszólított arra, 
hogy tagjaikat utasítsák a szabályok betartására. Ez azonban a nesze 
semmi, fogd meg jól, elintézés formája a rendes recept szerint. A főor
vos beadványt nyújt a városi tanácshoz, a tanács azt letárgyalja, á tír 
kereskedelmi testületekhez, ezek körlevelet írnak a tagjaikhoz, akik 
aztán a körlevelet bedobják a papírkosárba s kezdődhet a dolog ú jra  
élőiről, ahelyett, hogy a főorvos egyszerűen rajtakapta volna a bűnöst 
ott az üzletében és megindította volna a rendelkezésére álló lehetősé
gek alapján az eljárást.

Apró kis esetek ezek, de jellemzik az egészet, mint ahogy egy 
csepp tengervízben benne van a mérhetetlen tenger minden jellemző 
tulajdonsága. Nem segíthetett itt semmi más, csak a kérdés egész kom
plexumát felölelő közegészségügyi törvény, amely azonban nehezen 
akart megszületni, mint ahogy még mindig 7 teljes esztendőnek kell el
telnie, míg végre 1876-ban törvényhozás elé kerülhet.



Katonai ügyek. — A második gyógyszerész nagygyűlés. — TJj taksa
számítás.

Az általános katonakötelezettség is ekkor lett szabályozva és 
kimerítő módon intézkedik a gyógyszerészek katonai szolgálatát ille
tőleg is.

Először is megállapítja, hogy a gyógyszerésztanulók, ha önkén- 
tesi szolgálatukat a magisteri fokozat elnyerése előtt töltik ki, csak mint 
laboránsok, alkalmazandók; hogy azonban háború esetén és figyelem
mel arra, hogy közben a magisteri fokozatot elnyerhetik a tábori és ál
landó gyógyszerintézetekben (medicamenten anstalt) sikerrel szolgál
hassanak, egyszersmind az alsóbbrendű hivatalnokok minden teendői
vel is meg lesznek ismertetve.

A törvénynek ez a 44-ik §-a igen nagy elkeseredést váltott ki a 
gyógyszerészek között. A laboráns kifejezés alkalmas is volt az ideges
ségre, tekintettel arra, hogy így a nem okleveles gyógyszerésznek a ka
tonai gyógyszertárakban való szolgálata teljesen problematikus for
májú lett. Receptet ugyanis e rendelkezés szerint nem készíthetett. Vi
szont az akkori katonai gyógyszertárak egyáltalában nem laboráltak. 
A működése tehát csakugyan abban csúcsosodhatott ki, amit a törvény 
a laboráns szóval jellemez. Ez pedig valóban nem méltó foglalkozás egy
6 gymnasiumot végzett, gyakornoki végbizonyítvánnyal és esetleg több 
évi segédgyógyszerészi m últtal bíró gyógyszerész számára.

Az ilyen gyógyszerészek oly egyenruhát viselnek, mint a gyógy
szerésznövendékek (medicamenten eleven), azonban a galléron csupán 
egy jelvénnyel. Azok, akik mint vagyontalanok, a közös hadiköltség 
rovására élelmeztetnek, a másodosztályú laboránsok illetményében és 
80 o. é. forint ruházati átalányban részesülnek.

A 45. §. szerint azok a gyógyszerészek, akik már gyógyszerész 
magisterek, a katonai gyógyszertárakban töltött egyévi önkéntesi szol
gálati idejük alatt mindazon ismereteket magukévá kell, hogy tegyék 
és azokat a kötelességeket is teljesítsék, amelyek a katonai gyógysze
részi kar alsóbbrendű hivatalnokai számára vannak előírva.

A szövegezés szerint feladatuk tehát az, hogy gyógyszerkiosztás
sal foglalkozzanak, a kivonatok készítését és a díjszabályozást megta
nulják, a számvitellel is tisztában legyenek és az előforduló műtétek
nél és vegyészeti elemzéseknél segítsenek. Tehát az okleveles gyógy
szerésznek a rendelkezés szerint itt kellett volna ú jra  megtanulnia a 
kivonatok készítését és a taksálást, ami a K. u. K. bölcsességnek frap
páns bizonyítéka.

Ezek a gyógyszerészek minősítésükre a katonai gyógyszerész
növendékekkel teljesen egyenlők, azokhoz hasonló ruhát viselnek, az 
önkéntesi jelvény nélkül. Ha vagyontalanok, a megszabott illetménye
ket ők is élvezik.

A tényleges szolgálati év végével úgy a növendékeknek, mint a 
laboránsoknak az illető katonai gyógyszerintézet főnöke az egyévi ön
kéntes szolgálat kitöltéséről bizonyítványt állít ki, magaviseletéről és 
alkalmazhatóságáról pedig a közös hadügyminisztériumba jelentést 
tesz. Azon növendékek, akikről a jelentés kedvező, tartalékos gyógy
szerészsegédekké lépnek elő, míg azok, akiknek minősítvénye nem ked
vező, a tartalékba is növendéki minőségben lesznek áthelyezve.



Azok a gyógyszerészek, akik a magisteri fokozat elnyerése előtt 
töltötték ki önkéntes szolgálatukat és laboráns minőségben léptek a 
tartalékba, rögtön folyamodhattak a hadügyminiszterhez tartalékos 
gyógyszerészsegédekké való kinevezésükért, ha a magisteri oklevelet 
megszerezték. Ha azonban önkéntes szolgálati idejükről a minősítésük 
nem volt kedvező, úgy csak növendékekké lettek kinevezve.

A rendelkezések meghatározták azt is, hogy a katonai bevonu
lást 26 esztendőn túl elhalasztani nem lehet.

Alig pár hónappal később még az itt lefektetett rendelkezések is 
súlyosbítva lettek azzal, hogy megvonták a gyógyszerészektől az eddig 
meghatározott szolgálati díjakat. Igaz, hogy ebben sorstársaik voltak az 
orvosok és állatorvosok is. Ugyanis a hadügyminisztérium 1869 szep
tember havában köriratban tudatja, miszerint a delegáció a költségve
tés tételeit nagyon megnyirbálta, s így az egyévi önkéntesül szolgáló 
orvos, a gyógyszerésznövendékek és állatorvosok az eddigi szolgálati 
d íjat nem kaphatják. Október 1-től tehát az e kategóriába tartozó ön
kéntesek csak 60 forintnyi ruházati költséget s ezenfelül a legalsóbb- 
rendű egészségügyi katonák fizetését húzzák. Elszállásolásuk a kórházi 
helyiségben történik. Az okleveles gyógyszerészek, ha vagyontalanok, 
40, illetőleg 25 forint havidíjat kapnak. Nem lehet tehát mondani, hogy 
valami rózsás helyzete lett volna a katonai szolgálatra bevonult gyógy
szerészeknek. Valószínűleg sokan voltak, akik visszakívánták ekkor 
Mária Teréziának 1773. évi június 4-én kelt újoncozási nyilt parancsá
nak 11. §-át, amely a gyógyszerészeket honorácioroknak nyilvánította s 
őket fiaikkal együtt felmentette a katonai szolgálat alól.

Az események lassú cammogással haladtak tovább. A sok bajból, 
mint a letarolt mezők pipacsvirága, integet csak felénk egy-két kedves 
esemény. Ilyen az, hogy a bécsi egyetemet hallgató magyar gyógysze- 
részif júság megalakította a „Magyar Gyógyszerész Kör“-t és első dolga 
volt, hogy a kör számára megrendelte a Gyógyszerészi Hetilapot. Ta- 
mássy Béla, a fiatal kör fiatal elnöke azt írja  annak idején Schédyhez: 
„Idemellékelve küldöm tehát a Gyógyszerészi Hetilap félévi előfizetési 
összegét, s felkérem ön t, hogy az a „Magyar Gyógyszerészi Kör“-nek 
az Aranygolyó-kávéházba, a Wiedeni főutcán címeztessék." S a követ
kező héten repült már a magyar szó, a magyar gondolat a reménykedő 
magyar ifjak közé, akik a fiatalság rózsaszínű ködétől még nem látták, 
hogy idehaza kétségbeesetten verekszik egy jobb sorsra érdemes társa
dalmi osztály azért, hogy megtörje azt a mindent elborító ködöt, amely
ben a közegészségügy legszentebb érdekei már-már fulladozni kezdtek.

Az év kezdett öregedni, s talán egy jobb kor előhírnökének lát
szott az, hogy a beteges Wenkheim Béla belügyminiszter helyét, aki 
miniszterségének egész ideje alatt minden Ígérete dacára, teljes kö
zönnyel nézte a közegészségügyi kérdések vergődését, Rajner Pál fog
lalta el, akinél a gyógyszerészek Ráth Péter vezetése mellett tiszteleg
tek. A miniszter kijelentette, hogy bár a gyógyszerészek addig beadott 
kérelmeit és tervezeteit nem ismeri, arra Ígéretet tett, hogy az oly fon
tos gyógyszerészi ügy rendezését szívén viseli, a már ottlevő tervezete
ket komoly megfontolás tárgyává fogja tenni, s ezért felhívta úgy a 
testületeket, mint az egyeseket, hogy észrevételeiket megkeresés, vagy 
emlékirat alakjában a jövőben is juttassák hozzá, hogy így a közös cél 
jó eredményét biztosítani lehessen. A régi sablonos ígéretek ezek, ame
lyek kezdték már teljesen elveszteni hitelüket, s ha megemlítjük még.



hogy az országos gyógyszerészgyűlés határozata alapján a Budapesti 
Gyógyszerész Testület a közoktatási miniszterhez folyamodványt nyúj
tott be, melyben azt kérte, hogy a Magyar Tudományegyetemen önálló 
gyógyszerészi szakiskolát állítsanak fel, s hogy ezt a kérvényt a mi
niszter a Kir. Magy. Tudományegyetem orvosi karának véleményezés 
végett megküldötte, amely azt a bölcsészeti karral egyiit tárgyalás alá 
is vette, akkor kb. végeztünk az év eseményeivel. Legfeljebb azt említ
hetjük még meg, hogy Csávási Kiss Károly, a pesti Kigyó-gyógyszertár 
tulajdonosa a magy. kir. udvari gyógyszerész címmel lett felruházva, 
s hogy Járm ay Gusztávnak a fiát, Járm ay Gyula gyógyszerésztudort, 
aki később a Budapesti Gyógyszerész Testület elnöke is lett, ekkor ne
vezték ki Hoffmann berlini tanár mellé tanársegédnek. Nem jelentős 
események, csak történetírói kötelességet teljesítünk fölemlítésükkel.

Ez időben már kétségen kívül megállapítható, hogy három ve
zérgondolat az, amely körül nemcsak a gyógyszerészek munkássága és 
törekvései jegecesednek ki, hanem, amely a közegészségügyi tanácsban 
is a domináns szerepet játssza. Az egyik az általános közegészségügyi 
törvény, a másik a magyar gyógyszerkönyv, a harmadik pedig a gyógy
szerárszabvány. Ezt a három kérdést rohamozzák meg minden oldal
ról, s az a nagy idegesség, amely e kérdések tárgyalása körül megnyi
latkozik, világosan érezteti azt, hogy a jövendő korszak gyógyszerészi 
közegészségügyének egész épülete e három pilléren kell, hogy fel
épüljön.

Nagy fontossága dacára a legkevesebb izgalmat a magyar gyógy
szerkönyv szerkesztése idézte fel. Ezen nem lehet csodálkozni, mert 
bár minden Pharmacopoea a nemzetek orvosi és gyógyszerész tudomá
nyának a mértékét szokta jelenteni, végeredményben tisztán tudomá
nyos alkotás, amely alkalmas ugyan a közegészségügynek nemcsak 
alátámasztására, hanem annak előbbrevitelére is, de nincs benne semmi, 
ami akár a megélhetési, akár a hatalmi kérdésekkel kapcsolatban lenne. 
Az igazi izgalmak tehát a taksa és az alkotandó egészségügyi törvény 
körül zajlottak le, mint amelyek közül az első egy nagy társadalmi osz
tály gazdasági helyzetét volt hivatva megalapozni, a másik pedig rendet 
teremteni a közegészségügy elhanyagolt területein, irányt szabni a jö
vőnek és megállapítani azt is, hogy közegészségügyi kérdésekben ki
nek és mennyi irányító hatalom kerül a kezébe.

Nem is volt tehát semmi zavaró momentum a magyar gyógyszer- 
könyv szerkesztésével kapcsolatban. Az 1870-es év legelején a gyógy
szerkönyvet szerkesztő bizottság a hazai orvos-gyógyszerész egyletek
hez köriratot intézett, amelyben felkérte ezeket ama gyógyszerek kije
lölésére, amelyeknek felvételét a gyógyszerkönyvbe célszerűnek gon
dolják. Valamivel később, február 5-én pedig már nyilvánosságra ke
rült, hogy a budapesti orvos-egylet ülésére a közegészségügyi tanács
tól leirat érkezett, amelyben tudatja  annak a 60 szernek a nevét, amit 
a gyógyszerkönyvbe fel akar venni és erre vonatkozólag vélemény- 
adásra hívja fel az egyesületet.

Az orvos-egylet a felhívásra azt az elvi álláspontját jelentette ki, 
hogy a magyar gyógyszerkönyv lehetőleg egyszerű legyen, s abból a 
kétes hatású szereket hagyják ki. Tekintettel a kérdés általános érde
kességére, közöljük, hogy a 60 szer közül a gyógyszerkönyvbé való fel
vételre a következőket ajánlották: Herba millefolii, ammonium pyro- 
•öleosum solutum, aqua cerasorum nigrorum, chloratum hydricum, col-
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lyrium adstringens luleum, semina cydoniorum, emplastrum ad rup- 
turas, extractum sarsaparillae, extractum secalis cornuti, extractum 
valerianae, ferrum carbonicum saccharatum, ferrum jód. saccharatum, 
lerrum  phosphoricum oxydulatum, herba jaceae, berba marrubii, ná
trium  bromatum, nátrium jodatum, nátrium sulfurosum, oleum hyos- 
ciami, pasta caustica Yiennensis, sál themarum Carolinensium, cortex 
salicis, — míg a többieknek és pedig: acidum sulfurosum, acidum sueci- 
nicum pyrooleosum, arowroot, agaricus albus, aqua fragorum, aqua 
juniperi, aqua rubi idaei, opii, aqua vulneraria Thedenii, carbo spon- 
giae, collodium cantharidatum, condimenta (cukrosságok) herba gale- 
opsidis grandiflorae, massa pilularum Ruffii, oleum animale foetidum, 
oleum anthelminticum Chaberti, pasta gummosa albuminata, pasta 
liquiritiae flava, pulvis dentifricius albus, pulvis dentifricius niger, pul
vis dentifricius ruber stb. kihagyását javasolták.

Átmeneti intézkedésképpen az Országos Közegészségügyi Ta
nács felterjesztést intézett ugyanekkor a belügyminiszterhez is, amely
ben azt javasolta, hogy a munkálatban levő Pharmacopoea Hungarica 
megjelenéséig a Pharmacopoea Austriaca editio quinta és az ahhoz 
csatolt árszabvány maradjon érvényben. Tekintettel pedig arra, hogy 
sem az ezüst ázsiója, sem a drágasági viszonyok nem változtak, java
solta, hogy ez elmúlt évben engedélyezett 20%-os taksapótlékot a mi
niszter az ú j gyógyszerkönyv megjelenéséig továbbra is engedélyezze.

A munkálatok tehát csendben folytak, s legfeljebb az a körül
mény töltött el egyeseket némi aggodalommal, hogy a Közegészségügyi 
Tanácsból kiszivárgó hírek szerint az már el volt döntve, hogy a gyógy
szerkönyv latin és magyar nyelven fog megjelenni. Emlékezhetünk 
arra, hogy e kérdés miatt felmerültek már régebben is bizonyos aggo
dalmak, tekintettel a nemzetiségek esetleges érzékenységére. Meg kell 
állapítani, hogy ebben a kérdésben azoknak volt igazuk, s a jövő azo
kat igazolta, akik ellenezték azt, hogy a gyógyszerkönyv csak latin 
nyelven jelenjék meg és követelték a magyar nyelvnek fölvételét is.

A kiegyezés utáni időben fontos volt ugyanis, hogy nemzeti füg
getlenségünk teljessége az egész vonalon dokumentáltassék és hogy 
minden lépésünket a nemzeti önérzet jellemezze. Hiba lett volna tehát 
megtorpanni az első olyan lépésnél, amely alkalmas volt éppen annak 
a dokumentálására, hogy itt az államalkotó nép nyelve a magyar, s így 
ennek minden vonatkozásban érvényt is kell szerezni.

Sokkal nagyobb izgalmat váltott már ki az a törvényjavaslatter
vezet, amit a belügyminiszternek a megbízásából az Országos Köz
egészségi Tanács terjesztett be, s amelynek címe: „Törvényjavaslat az 
államorvosi közegek országos szervezéséről." A meglepetés erejével ha
tott e tervezet azért, mert ez ú jra a gyógyszerészek teljes negligálásá
val lett összeállítva, s mert abban a gyógyszerészi ügy, csak mint a 
többi közé beolvasztott, egészen jelentéktelen kérdés van tárgyalva.

E törvénytervezet, először is azt állapítja meg, hogy az országos 
egészségügynek főkormányzata a belügyminiszter jogai közé tartozik, 
amely mellé a közegészségügyi és orvos törvényszéki ügyek tudomá
nyos tárgyalásának céljából egy véleményező és indítványozó testület 
állíttatik fel, melynek címe: „Magyar királyi Országos Közegészség- 
ügyi Tanács." Ennek hivatása közé tartozik a többi között a gyógysze
részeket érdeklő vonatkozásban az, hogy a gyógyszerkönyvet és az ár- 
szabványt is szerkessze.



A törvényjavaslat második fejezete a törvényhatósági és helyi 
egészségügyi bizottmányokról szól és intézkedik úgy a minden megyé
ben, mint minden városban felállítandó 9—15 számból álló egészség- 
ügyi bizottmányról, amelyben a javaslat szerint legalább egy gyógy
szerésznek is kellett lenni. Ez az egészségügyi bizottmány széles hatás
körrel bír, s többek között véleményezési joga van ú j gyógyszertárak 
felállításának kérdésében is. Van azután községi egészségügyi bizott
mány is, amelynek állandó tagja a körorvos, a kör-állatorvos és a köz
ség lelkésze és jegyzője mellett a község gyógyszerésze. Ez az egész
ségügyi bizottság állítja össze többek között évnegyedenként ama sze
gények névsorát, akik szükség esetén ingyen gyógyszerrel látandók el.

A harmadik fejezet, amely a tiszti orvosokról szól, a gyógysze
részeket csak abból a szempontból érdekli, hogy 33. §-ának 15. pontja 
állapítja meg, hogy a tisztiorvos felügyel a gyógyszertárakra, azok tör
vényes kezelésére és a mérges anyagokkal való kereskedésre is. A 4-ik 
fejezet a szülésznőkről, az 5-ik a magánorvosokról szól, míg végre a
6-ik a gyógyszerészek és gyógyszertárak kérdését tárgyalja, összesen 
8 § foglalkozik a gyógyszerészi ügyekkel és e paragrafusok szövegezé
sükben is csaknem szó szerint megegyeznek azzal, amit a Grosz Lajos 
dr. által készített gyógyszerészeti rend című törvényjavaslattervezet 
első fejezetének leközlésével már ismertettünk. Az összes különbség 
talán az, hogy a 9-ik §-ban a közegészségügyi tanács tervezete most azt 
mondja: „A gyógyszertárak felállítására, áthelyezésére, bérbeadására, 
berendezésére, felszerelésére, kezelésére és vizsgálatára, s a gyógysze
részi személyzet képezésére vonatkozó külön rendszabályok a bel- és 
oktatásügyi minisztériumok által fognak kibocsáttatni.“ A törvényja
vaslat indokolásában azután azt mondja még a közegészségügyi tanács, 
hogy a gyógyszerészi ügy szabályozására nézve azon elvet tartotta 
szem előtt, hogy mivel a gyógyszerészet tudományos szakismeretet kö
vetel meg, az egyszerű üzletek sorába annál kevésbé sem lehet sorozni, 
mert a közegészségüggyel szoros kapcsolatban van. S miután az állam 
a gyógyszerészektől a köz-egészségügy érdekében különös teendőket 
követel, biztosítani kell őket olyan irányban is, hogy azon a pályán, 
amelyre magukat tudományosan kiképezték, meg is élhessenek, ki kel
lett őket tehát venni az iparüzletek sorából és védelembe kellett őket 
venni, anélkül azonban, hogy a biztosítási szabályok túlságbavitele ál
tal a szenvedő emberiség érdekei veszélyeztessenek.

Ez a törvényjavaslattervezet a gyógyszerészek elkeseredését most 
már a végsőkig korbácsolta. Ez teljesen érthető, mert bárhogy vizsgál
juk is, ebben a törvényjavaslattervezetben sehol sem találjuk meg a 
gyógyszerészeinek azt a védelmét, amire pedig a 9-ik §-ban éppen a 
közegészségügyi tanács hivatkozik. Mert ha meg is állapítjuk azt, amit 
megállapítottunk már a Grosz Lajos-féle tervezetnél is, hogy a múlthoz 
képest feltétlenül haladás az, hogy a gyógyszerészetet e tervezet az 
ipari üzletek sorából véglegesen kiemeli, ugyanakkor le kell szögezni, 
hogy ezt elsősorban az ország közegészségügyének és nem a gyógysze
részek érdekében javasolta a tanács.

De nem is volt nóvum a tervezetnek ez a része. Lényegileg több 
és különféle döntés helyezkedett hazánkban is erre az álláspontra és 
magas tudományos képzettséggel bíró pályát nem is soroztak sehol a 
világon az iparűzők osztályába azóta, mióta eljött a felvilágosodottság 
ama korszaka, amely magasabb emberi és nemzeti szempontból nem
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lesüllyeszteni, hanem felemelni akarja az egyes társadalmi rétegeket.
A komikumig terjedő igazságtalanság volt az, hogy a gyógyszer- 

tárak hosszú időn keresztül az iparüzletek sorába tartoztak. Amikor 
tehát a közegészségi tanács a gyógyszerészeket innen most kiemelte, 
egyszerűen egy brutális és olyan igazságtalanságot szüntetett meg, 
amely végeredményben és leginkább csak a közegészségügyre lehe
tett káros.

A közegészségügy magasabb érdekei követelik meg azt is, hogy 
gyógyszert csak gyógyszerész árulhasson, aki esküt tett a törvények 
megtartására, akiben magas képzettsége miatt megvan a nagy felelős
ségérzet, s akinek szakértelme garanciája annak, hogy a gyógyszerki
szolgáltatásnál a fennálló törvények és magas elvi szempontok fogják 
őt vezetni. A közegészségügynek elsőrangú érdeke tehát, hogy éles le
gyen a határ a gyógyszertárak és azon üzletek között, amelyek eddig, 
mint a közegészségügy kalózai, szintén árultak gyógyszert. Nem a 
gyógyszerészen segítettek tehát, amikor próbálták megszüntetni az 
iparüzletek sorába való tartozandóság szégyenteljes állapotát, hanem 
a közegészségügyön, s így nem nagyon jogos a tanácsnak az a megálla
pítása, mintha ezzel a gyógyszerészek fennmaradási lehetőségét akarta 
volna biztosítani.

Ezzel szemben az a letagadhatatlan tény, hogy ú jra  negligáltak 
mindent, amit a gyógyszerészi kar régi beadványaiban kért és legfőbb 
gondja a tanácsnak az volt, hogy a gyógyszerészeknek az orvosi kar
ral szemben való függő helyzetét feltétlenül biztosítsa azzal, hogy min
den fontos kérdésében ezentúl is orvos mondja ki a döntő szót.

Ennek a lehangoló tapasztalatnak a magyarázata az, hogy Ráth 
Péter szükségesnek látta egy második országos gyógyszerészgyűlésnek 
az összehívását. Mint a Magyar Gyógyszerészek Országos Bizottságá
nak elnöke, kérvénnyel fordult tehát a belügyminiszterhez, amelyben 
arra való hivatkozással, hogy a bizottságnak tudomására esett, hogy a 
régen várt első kormányhatóságilag megállapított magyar gyógyszer- 
könyv előmunkálata annyira előrehaladt, hogy az erre alapítandó 
gyógyszerárszabvány még az év folyamán életbe is lép, egy országos 
ülés összehívására kér engedélyt. A kérvény indokolásában megemlíti, 
hogy a megállapítandó gyógyszerárszabvány 700 magyar gyógysze
részre nézve életkérdés és így rendkívül fontos a helyes megválasztása 
annak az alapnak, amelyen a taksa fel fog épülni. Reámutat ezenkívül 
a kérvény arra, hogy mivel a gramm-súlyrendszer nemsokára hazánkba 
is be fog hozatni, sőt az ú j magyar gyógyszerkönyv is e súlymérték 
szerint van kidolgozva, az árszabványt is ily súlymértéknek megfele
lően kell elkészíteni. A tapasztalat azonban azt bizonyítja, hogy ez nem 
kis nehézséggel jár. Ezt Ausztria példája is mutatja, ahol a legújabban 
életbeléptetett ú j gyógyszerárszabványnál ismét a régi orvosi súlyokat 
vették fel és ezek használatát az orvosi vényeknél is megengedték. 
A magyar gyógyszerészi kar el szeretné kerülni ezeket az ott m utat
kozó zavarokat s ezért óhajtja a taksa kérdésének a gyógyszerészi kar 
összessége által történő megvitatását is.

A belügyminiszter e folyamodványra azzal válaszolt, hogy semmi 
akadálya sincs annak, hogy a vidéki gyógyszerészek e célból Pestre 
jöjjenek és a szándékolt ülést megtartsák. Felhívta azonban az orszá
gos bizottságot, hogy a tanácskozás eredményét annak idején vele 
ösmertessék.



E döntés alapján a meghívó úgy ment széjjel, hogy az ülés jú 
nius hó 6., 7. és 8-én d. e. 9 órakor lesz megtartva a gremialis helyiség
ben, Űri-utca 8. szám alatt. A meghívó részletesen jelzi azt is, hogy mit 
kell majd a taksakérdés tárgyalásánál megvitatni. Reámutat arra, hogy 
az eddigi árszabványok amaz elven épültek fel, hogy a gyógyanyagok 
aránylag magas százalékkal lettek számítva, a végzett munka pedig 
csak kevésbé volt tekintetbe véve. Ez az elv azonban csak addig volt 
képes a gyógyszerészi érdekeket kielégíteni, míg az orvosi rendelvé
nyek összetettebbek és sokalakúak és a gyógyszerész kiadásai cseké
lyebbek voltak és azzal a hátránnyal járt, hogy sok gyógyszer árát a 
közönség rovására drágították, a gyógyszerészeknek pedig a szerek
nek már csekély árváltozásánál is tetemes károkat okozott, s dacára 
ennek, a nagyobb alapszázalék miatt a gyógyszerész a közönség és a 
hatóság előtt sokszor mégis ferde helyzetbe került.

Amikor később a gyógykezelés egyszerűbb lett, a szerek fogyasz
tása pedig kevesebb, akkor az az elv lett irányadó, hogy a gyógyszer 
ára legyen kevesebbel számítva, a recepturai munkálatok díja pedig 
feljebb emelve. Ez a rendszer azután a meghívó argumentálása szerint 
egyáltalában nem felelt meg a várakozásnak, mert:

a) Az olyan beteget; akinek receptje több munkát követelt, 
aránytalanul magasabban terhelte meg, mint azt, kinek véletlenül egy
szerű vényeket rendeltek;

b) a gyógyszerész az ilyen árszabvány mellett mindig esetleges
ségeknek van kitéve, miáltal üzletének gazdasági helyzete állandóan 
bizonytalan;

c) az árszabvány e kezelése nem minden egyénnél biztos és a 
munkák különféle felszámíthatása által nem is egyenlő. Több év előtt 
a Budapesti Gyógyszerész Testület megállapított egy árszabványrend
szert, amely az eddigi árszabványok összes előnyeit és hátrányait 
figyelembevéve készült el. E rendszerben akkor a gyógyanyagok 25%' 
haszonnal voltak felvéve, a laboratóriumi munkák az 1843. évi magyar 
árszabvány szerint voltak számítva, s az egyszerű, valamint összetett 
vényeknél a recepturai munka egy egyszerű árpótlék szerint volt 
hozzáütve. Az országos bizottság ezt a rendszert most is jónak tartja , 
természetesen azzal, hogy azt a mostani viszonyokhoz kell átdolgozni.

A magyar korona országok összes gyógyszerészeinek e második 
nagygyűlése június hó 6-án lett megtartva. Az első napi ülésen 251 
gyógyszerész volt képviselve, még pedig Magyarországból 160, Erdély- 
országból 20, Horvátországból 61 és a határőrvidékről 10 gyógyszerész. 
Olyan tömegeket mozdított meg tehát ez az ülés, amely csaknem 
35%-át jelentette az egész ország gyógyszerészi karának, nem is be
szélve arról, hogy nemcsak az anyaország, hanem a társországok is 
képviseltették magukat.

Az ülés elnökéül Ráth Péter budai gyógyszerészt, alelnöknek 
pedig Simon Imre temesvári gyógyszerészt választották meg, míg a vi
déki gyógyszerészek részéről Trajanovits Ágoston, a budapestiek ré
széről pedig Schédy Sándor, a Gyógyszerészi Hetilap szerkesztője lett 
az ülés jegyzője.

Az ülés megnyitása előtt az elnök bejelentette még, hogy a gyógy
szerész pályán levő ifjúság azzal a kérdéssel fordult hozzá, vájjon me
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rülne-e fel kifogás az ellen, hogy ők az ülés lefolyását, mint csendes 
hallgatók, végighallgassák. Az ülés résztvevői örömmel adták meg erre 
az engedélyt, mire a hallgatóság a terembe bevonult.

Mint első felszólaló Száva Gerő, a brassói gyógyszerészek kép
viselője, kritika tárgyává tette, hogy a vidéki gyógyszerészek a nagy
gyűlésen nincsenek kellő számmal képviselve. Járm ay Gusztáv vette 
őket védelmébe, rámutatva arra, hogy rendkívül sokan nincsenek 
abban a helyzetben, hogy gyógyszertárukat otthagyhassák, tekintettel 
arra, hogy abban egyedül dolgoznak, s bár Járm aynak is igaza volt, a 
testületi szellem erős megmozdulását jelenti Száva Gerőnek az a kriti
kája, hisz pár évvel ezelőtt még a legnagyobb eseményszámba ment 
volna, ha egy gyógyszerészgyűlést ilyen keretek között lehetett volna 
megtartani.

Az ülés elnöke, Ráth Péter bejelentette ezután, hogy Rajner bel
ügyminiszterhez kérvényt intéztek. Rajner ugyanis annak idején, ami
kor hivatalba lépésekor a gyógyszerészek őt üdvözölték, felszólította a 
kart arra, hogy mindig bizalommal forduljon hozzá. Ennek alapján 
ajánlották figyelmébe azokat a szempontokat, amelyek a gyógysze
részi ügy rendezésénél a közegészségügy szempontjából is fontosak. 
A szóbanforgó kérvény kritika tárgyává teszi, hogy még ma is a Mária 
Terézia idejéből való rendeletek és szabályok dominálnak, s reámutat 
arra, hogy az új kor szelleme szerinti rendezését a közegészségügynek 
nem lehet egyoldalú szempontok szerint megoldani, hanem csak úgy, 
ha minden kérdést az orvosok és gyógyszerészek együtt dolgoznak ki. 
Sajnos azonban, eddig nem tapasztalta a gyógyszerészi kar azt a meg
értést, amire éppen az ügy fontosságára való tekintettel lenne szükség. 
Erre mutat az is, hogy az Országos Közegészségügyi Tanácsnak egyet
lenegy rendes tagja sincs a gyógyszerészek közül, rendkívüli is csak 
kettő. S bár kétséget sem szenved, hogy e két gyógyszerész legjobb te
hetsége szerint fogja kivenni részét a munkából, mégis lehetetlenség az, 
hogy amikor sok száz vidéki gyógyszerész érdekéről is szó van, vidéki 
gyógyszerész egyTáltalában nincs a közegészségügyi tanács tagjai kö
zött. Nem igazságos ez és aggodalmat is keltő, hogy Magyarhon és Er
dély összes gyógyszerészeinek képviseletével járó minden teher és fe
lelősség a két budapesti gyógyszerész tanácstagra háramoljon. A nagy 
cél érdekében arra kéri tehát a minisztert a kérvény, hogy hívjon össze 
sürgősen egy olyan ankétet, amelyen az orvosok és a gyógyszerészek 
egyenlő számmal legyenek képviselve.

Az elnöki előterjesztés után Trajanovits Ágoston viharos tetszés
től kísért beszédet mondott, melyben azt követelte, hogy legyen már 
egyszer vége annak a frivol játéknak, amit a gyógyszerészi karral ille
tékes helyen űznek. A közegészségügynek van legnagyobb szüksége 
arra, hogy a gyógyszerészi kar az őt megillető helyre legyen felemelve 
és hogy szabad fejlődésének semmi sem álljon az útjába. Ezt pedig csak 
úgy lehet elérni, ha a gyógyszerészi pálya önképviseletet kap, amitől 
pedig az államorvosok felállításáról szóló javaslattervezet ú jra  el 
akarja őket ütni. Nagy vihart keltve állapítja meg, hogy a javaslat 
alapján orvosok fognak dönteni a saját ügyeikben, az állatorvosok is 
kapnak külön ügyosztályt, csak éppen a gyógyszerészek ügyeiben 
akarnak a pályától távolállók intézkedni. Zsarnoki eljárásnak nevezte 
ezt, amely nem méltó egy olyan kormányhoz, amely a magyar függet
lenség kivívása után vette kezébe a hatalom irányítását.



Trajanovits beszédét követő forrongó hangulatban Simon Imre 
temesvári gyógyszerész azt indítványozta, hogy küldjenek ki egy 11 
tagból álló közjogi s egy 24 tagból álló gyógyszerkönyv és árszabvány 
bizottságot, amely egyúttal a gramm-súlyrendszer ügyében is hivatott 
legyen véleményt mondani. A két bizottság meg is alakult, s a közjogi 
bizottság tagjai lettek: Kosztyik János, Hartmann József, Száva Gerő, 
dr. Hincz György, Simon Imre, Bolemann Ede, Ember Jakab, Joó Ká
roly, Loóg Imre, Egressy Rezső, Bolemann József, Kiss Ferenc, Traja
novits Ágoston, Fauser Antal és Ráth Péter. A gyógyszerkönyv és ár
szabvány előkészítő bizottságba pedig dr. Müller Bernát, Járm ay Gusz
táv, Kiss Károly, Papp József, Mayer Dezső, dr. Szabó Gyula, Grossin- 
ger Károly, Mittermayer Alajos, Pecher János, Mihalovits István, Köl- 
ner Lőrinc, Formágyi Ferenc, Szarka János, Stauroczky László, Sze- 
rényi Vince, Tamássy Károly, Hrehuss József, Kraicsovits Sándor, 
Rohrbach Antal, Brammer Mór, Sipőcz István, Pacsu Demeter, Hege
dűs Gyula, Orbán Ignác. A két bizottságban tehát bent voltak mind
azok, akik eddig is foglalkoztak a gyógyszerészi közügyekkel. Két 
névre kell, hogy itt külön is felhívjuk a figyelmet. Az egyik a Hegedűs 
Gyuláé, aki a zágrábi gyógyszerész egyesület elnöke és megbízottja, s 
mint ilyen az ülésen Horvát-Szlavonországot képivselte, a másik pedig 
Rohrbach Antal, aki itt kezdi meg később oly szépen ívelő szakműkö
dését, amelynek alapján az 1872-ben megalakult Országos Gyógysze
rész-Egyesület titkára is lett. Itt az u. n. taksabizottságban fejtett ki 
igen értékes működést.

A két bizottság sürgősen össze is ült és másnapra, tehát június
7-re már meg is tette mindegyik a maga javaslatát. A közjogi bizottság 
hivatkozással arra, hogy a gyógyszerészi kar semmiféle beadványát 
sem intézik el a hatóságok, s hogy a legfontosabb törvényjavaslatok 
előkészítői m unkájánál is mellőzik a gyógyszerészi kart, a leghatáro
zottabban felállítja most már azt a kívánságát, hogy a belügyminisz
tériumban külön gyógyszerészi osztály legyen megszervezve.

A közjogi bizottság jelentésének elfogadása után a nagygyűlés 
úgy határozott, hogy az erre vonatkozó kérvényt sürgősen összeállítja, 
s hogy azt egy olyan monstre-küldöttség által viszi a miniszter elé, 
amelyben nagy számmal lesznek képviselve a vidéki gyógyszerészek is.

Száva Gerő azonban nem érezte magát megnyugtatva azáltal, 
hogy a kérvény a miniszter elé kerül, mert nagyon helyesen állapította 
meg, hogy ezt a beadványt a miniszter ú jra  csak a közegészségügyi ta 
nácshoz fogja leküldeni véleményadás végett, ennek eddigi működésé
ből pedig le kell vonni azt a konzekvenciát, hogy az ikertestvérek 
egyike testvértagadó lett. Éppen e kifejezésre jutott aggodalom miatt 
úgy is határozott a nagygyűlés, hogy az ügyek további vezetésére egy 
központi bizottságot küld ki, melynek Járm ay javaslata szerint 3 pesti 
és 12 vidéki tagja legyen. A tagok számát végül arra való tekintettel, 
hogy az egyik, vagy másik tag akadályoztatása esetén a létszám mégis 
tanácskozóképes legyen, 19 főre emelték fel, úgyhogy abba 4 pesti 
gyógyszerész, még pedig dr. Müller Bernát, Járm ay Gusztáv, Fauser 
Antal és Ráth Péter vettek részt, míg a vidékiek közül az ismertebb ne- 
vűek, Katona Zsigmond, Trajanovits Ágoston, Hartmann József, Rohr
bach Antal és Róth Pál.

A bizottságok megalakítása után Járm ay Gusztáv bem utatta 
Terstyánszky Károly miniszteri számtisztnek és gyógyszerésznek le-
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veiét és terjedelmes m unkáját, amely a gyógyszerészi ügy reformjára 
vonatkozik. A nagygyűlés ezt hálás köszönettel vette tudomásul.

Ezután került sorra az árszabvány és gyógyszerkönyv szerkesztő 
bizottság jelentése, amely behatóan foglalkozott azzal a javaslattal, 
amelyet Járm ay Gusztáv és dr. Müller Bernát terjesztettek a bizottság 
elé. É javaslat felöleli mindazokat a szempontokat, amelyeket az ál
lamnak szem előtt kell tartania akkor, mikor e fontos kérdéseket meg 
akarja  oldani. Rámutat arra, hogy az állam meggyőződvén arról, hogy 
úgy anyagi, mint szellemi tekintetben csak egészséges polgároktól vár
hat támaszt, az egészségügy kezelése feletti őrködést önmagának ta r
totta fenn. Ez őrködése megnyilvánul abban is, hogy a gyógyszerészek 
működését sokféle szabályhoz kötötte, működési területét szorosan 
meghatározta és jövedelmeit az általa életbe léptetett árszabványok 
keretei közé szorította. Vigyáz ezenfelül arra is, hogy a gyógyszertá
rakban a gyógyszer jó minőségű legyen és kötelezi őket arra, hogy eze
ket megfelelő mennyiségben is tartsák.

Ha tehát az állam belenyúl minden kérdésbe, ami a gyógyszeré
szek működési körén belül esik, akkor kötelessége az is, hogy lehetővé 
tegye a gyógyszerészek tisztességes megélhetését. Ez pedig csak úgy 
lehetséges, ha a gyógyszerárszabvány olyan elvek alapján épül fel, 
amelyeket nem az elfogultság sugal, hanem az élet reális kényszerűsége 
kormányoz. Reális elgondolás pedig az, hogy a számításnál figyelembe 
kell venni, hogy: „a gyógyszerész sokat veszít kisebb tételekben azon 
egyes vevényeknél, melyekért kevesebb összeget küldöttek, mint a ve- 
vény ára s azon fizetetlenül maradt, kiszolgált, vagy pedig elkészített, 
de el nem vitt vevényeknél is, nagyobb tételekben pedig soká kintlevő 
és nagy részben be nem hajtható évi követeléseiben.

A gyógyszerész sok kárt szenved az ú j szereknek az orvos kívá
nalma folytán történt megrendelésénél, melyek is nagyobbrészt elhasz- 
nálatlanui a gyógyszerész rovására visszamaradnak.

A nyersáruk hozatalánál gyakran tetemesen károsodik a gyógy
szerész, edényeltörések, vagy szereinek az úton történt elromlása által.

Sok kárt szenved a gyógyszerész azon kereskedelmi árak fluc- 
tuatiója által, melyek a taksa revíziója közti időkben történnek. Mily 
sok romlásnak indult szert köteles a gyógyszerész eldobni, sőt ily vesz
teségekre még rendeletek által is köteleztetik tulajdon kárára.11

Az árszabvány készítésének elve tehát nem lehet az előadó sze
rint más, mint figyelembe venni mindezeket a tényezőket, csökkenteni 
a gyógyszerek nyersárához hozzászámítható hasznot, s a fősúlyt in
kább a munkadíj tételekre emelni. Az árak fluctuatiója mindig hatás
sal lesz ugyan a taksára, azonban ez utóbbi elv szerint ez nem rejt ma
gában annyi veszedelmet, mint amennyit tapasztalni lehetett a régi 
rendszer szerint.

Végeredményben a bizottság a maga kebeléből egy öttagú albi
zottságot küldött ki, hogy ezt a kérdést tegye még egyszer számítás tár
gyává. A gramm-súly mértékre vonatkozólag pedig úgy határozott, hogy 
az ú j árszabványba úgy a régi orvosi, mint az ú j gramm-súlymérlék 
együttesen Jegyen felvéve.

Itt jegyezzük meg, liogy a tizedes mértékrendszernek orvosi súly 
gyanánt való behozatalának tanulmányozására a Közegészségi Tanács 
is küldött ki egy bizottságot, amely Than Károly, Grosz Lajos és Báth 
Péter tagokból állott. Ezek javaslata alapján is az ú j magyar gyógy
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szerkönyvbe és az árszabványba is a gramm-súlyrendszer lett felvéve, 
dacára annak, hogy azt csak az 1874-ik évi VIII. t.-c. fogadta el és hasz
nálatát csak az 1875-ik évben rendelték el.

A taksabizottság végleges javaslata végül az lett, hogy az egyes 
vényeknél — az akkor fennálló árszabvány megtartása mellett — (te
hát a nyersanyag árához 80% számítva) bizonyos pótlék biztosíttassák 
a gyógyszerész m unkadíja fejében. Kéri azonban, hogy ez újabb taksa
készítési módozatot körlevél alakjában az ország összes gyógyszerészei
nek próbatétel céljából küldjék meg, hogy így az összehasonlításra al
kalom nyíljék. Éppen ezért a körlevél szólítsa fel a gyógyszerészeket, 
hogy tapasztalataikról a központi bizottságnak tegyenek jelentést.

A közgyűlés így is határozott.
Itt említjük meg még azt, hogy dr. Wagner Dániel külön indít

ványt tett, amelyben ajánlja, hogy a porosz, vagy a bécsi taksa szerint 
a vényeknél előforduló méréseknél, vagy egy „gyógytest44 lemérése után
5—4 krajcár legyen felszámítható. Ez az indítvány, amely az 1900-as 
évek taksájában életre is kelt, akkor nem lett elfogadva.

Ezzel a nagygyűlés véget is ért. A közben elkészített kérvényt 
Tamássy Károly debreceni gyógyszerész vezetésével nagy küldöttség 
adta át Tóth Vilmos államtitkárnak, aki a miniszter helyett a gyógysze
részeket fogadta. Ugyancsak küldöttség kereste fel Kosztyik János 
ókanizsai gyógyszerész vezetésével báró Eötvös József kultuszminisz
tert is. Természetesen mindkét helyen megkapták a szokásos jóindula
tot mutató Ígéreteket.

Most már tehát csak az volt hátra, hogy a központi bizottság is 
végezze el a feladatát, amely meg is történt azzal, hogy Ráth Péter el
nök szétküldötte a kérdéses körleveleket, s ezekben felszólította a gyógy
szerészeket arra, hogy július 15-től augusztus hó 15-ig másolják le a 
receptjeiket, s azután azokat először a fennálló 1859-iki árszabvány sze
rint és a 20%-os pótlékkal, azután az új rendszer szerint vegyék taksá- 
lás alá, s az így kezelt vényeket augusztus hó végéig Járm ay Gusztáv
hoz küldjék be. Mellékel a körlevélhez egy tervezetpótlékot is, amelyet 
az egész kérdés megérthetése céljából, de mint az árszabványra vonat
kozó történelmi jelentőségű dokumentumot is, közlünk.

Magyarázatul megjegyezzük, hogy a „Tervezett pótlék14 szerinti 
rovatban az egyszerű vényekhez mellékelt számsor azt m utatja, hogy 
az esetben, ha az orvos nem keveréket, hanem csak valamilyen egyféle 
gyógyszert, mondjuk acidum boricum-ot rendel, akkor taxatíve meny
nyire rúg az a pótlék, amit minden egyes recepthez fel lehet számítani. 
Ugyanezt m utatja az „összetett vényekhez csatolt kim utatás44 is. Ez a 
pótlék tehát a m unkadíjnak egy olyan formája volt, ahol a munkadí
ja t próbálták összhangba hozni a gyógyszer árával, s így próbálták 
kiküszöbölni ezt a látszólagos igazságtalanságot, amely akkor állana 
elő, ha az olcsóbb recept tulajdonosa is ugyanannyi munkadíjat fizetne, 
mint más a drágább recept után.

A minta egyszerű vényekhez m utatja pedig azt a különbséget, 
amely az 1859-iki taksának 20%-os pótlékkal való felemelése és az új 
rendszer között volt. Itt a tabellában az „un.44 unciát, a „dr.44 pedig 
drachmát jelent, míg a nagy „D.“ betű egyesítette magában az expedi- 
tiónak és a tartálynak a díját.

Amint látjuk, ez a pótlék matematikailag csak nüanszokban kü
lönbözik az 1859-iki taxának 20%-kal felemelt ártételeitől. Mégis lénye



ges különbség közöttük az, hogy itt már az állandó m unkadíjra Tan 
helyezve a fősúly, s így a gyógyszerárak esetleges fluctuálása nem rej
tett a gyógyszerész számára annyi veszélyt, mint az előbbi szisztéma 
szerint megállapított árszabvány. Természetes, hogy az összetett vé
nyekre vonatkozólag is közölt a központi bizottság egy ilyen összeha
sonlító tabellamintát, amit azonban nem szükséges közölnünk, tekin
tettel arra, hogy az elvet az itt közölt mintából is meg lehet már ál
lapítani.

A hivatalos tabella a következő minta:

Tervezett pótlék.

Egyszerű vevényekhez Összetett vevényekhez

1-től 10 krig 3 100 krajcáron felül 1-től 10 krig 13 100 krajcáron felül
11 * 20 „ 4 minden 20 kraj 11 - 20 *t 16 minden 20 kraj-
21 „ 30 „ 6 cárért 2 krajcár. 21 „ 30 n 18 cáiért 2 krajcár.
31 „ 40 » 8 Ú gym int: 31 „ 40 * 19 Úgymint:
41 » 50 „ 10 101-120 krig 18 kr. 41 „ 50 »» 20 101-120 krig 17 kr
51 „ 60 „ 11 121-140 „ 20 kr. 51 „ 60 „ 20 121-140 .  19 kr
61 . 70 . 13 és így tovább. 61 . 70 „ 19 és így tovább.
71 „ 80 „ 14 71 . 80 n 18
81 „ 90 „ 15 81 „ 90 16
91 „ 100 „ 16 91 „ 100 .. 15

Minta egyszerű vényekre.

Egyszerű vények
1859-ki taksa 2 0 %  pótlékkal Ú j rendszer

Anyag 2 0 ° /o
pótlék összeg Anyag Pótlék összeg

Rp.
Farinae Synapise un. jj . 

D .
Rp.

Species Altheae un. jj .
D.
Rp.

Aqua Lauro-Cerasi dr. jj . 
D.
Rp.

Ugv. Emollientis un. V s  
D.
Rp.

Spir, Camphor un. I V . . . 
D.
Rp.

Pulv. Crem. tart. un. j .  .

122/4 -  151 3 4 —  l b

9  -  111 S/4  -  11

6 3 / 4  -  12  5 V* -  U

1 4  -  183 3/4  —  18

32 = =  39

16 — ón
3 V4 —  M

3

3

3

3 

7

4

18

14

15 

21 

46 

24

15

11

12

18

39

20

4

4

4

4

8

4

19

15

16 

22 

47 

24
1.38 1.43

A testület felszólítására a meghatározott időn belül tömegesen 
érkeztek meg a megejtett számítások, amiért is a központi bizottság elér
kezettnek látta az időt arra, hogy a júniusi kongresszus határozata 
alapján szeptember hó 19-re ú jra összehívja a gyógyszerészi kart.
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A tágasabbkörű központi bizottság már szeptember hó 16., 17. 
és 18-án össze is ült, hogy a beérkezett számítások alapján most már 
végleges javaslatot tehessen a 19-én megtartandó nagygyűlésnek. Mi
előtt azonban a taksaügyet tárgyalták volna, a bizottság elnöke Ráth 
Péter, bemutatta Binder Gusztáv heltaui gyógyszerész kérését, mely
ben, hivatkozással arra, hogy sokan vannak, akik a magyar nyelvet 
nem tudják, a hozott határozatoknak német nyelven való közlését is 
kérte. A bizottság méltányolva azt, hogy a nem magyarajkú gyógysze
részek is teljes lelkesedéssel vesznek részt a kari mozgalmakban, a kérés 
teljesítését egyhangúlag magáévá tette és dr. Hintz György önkéntes 
ajánlkozására megbízta őt azzal, hogy a szóbanforgó jegyzőkönyveket 
németre fordítsa le.

A Járm ay Gusztáv, Kiss Károly, Rohrbach Antal, dr. Hintz 
György és dr. Szabó Gyulából álló albizottság tette meg ezután ama 
jelentését, hogy a beérkezett próbaszámítások alapján is arra a meg
győződésre jutott, hogy az ú j alapokra fektetett taksajavaslat a célnak 
megfelelő és kérte a bizottságot, hogy azt pártoló javaslattal terjessze 
a nagygyűlés elé. Egyedül azt a módosítást kívánta, hogy a pótlék el
nevezés helyett a „m unkadíj“ szó legyen felvéve és megtette azt a pro- 
pozicióját is, hogy a kormányhoz egy 500 vényből összeállított és pon
tos összehasonlító kimutatással ellátott munkálatot kell felterjeszteni, 
hogy ennek az argumentációnak az alapján a javaslat sikere biztosítva 
legyen.

Dacára az albizottság határozatának, az elnök arra az eshető
ségre, ha a gyűlés a javaslatot még sem fogadná el, kérte egy olyan bi
zottságnak kiküldését, amely a bécsi taksa figyelembevételével tegyen 
a  taksakészítés m ódjára javaslatot. Nehogy pedig ez a fontos ügy a sok 
újabb és újabb bizottsági ülés következtében halasztást szenvedjen, ezt 
az újabb albizottságot arra kérte utasítani, hogy már a következő nap 
délelőttjére tegye meg a bécsi taksára vonatkozó észrevételeit.

Az utasítás szerint másnap délelőttre ez a bizottság végzett is a 
maga feladatával. Előterjesztésének lényege az, hogy a bécsi taxát el 
lehet fogadni kiindulási pontul, természetesen úgy, hogy a benne lefek
tetett számszerűségeket hazai viszonyainkkal kell összhangzásba hozni. 
A következő fontosabb pontokra hívja fel már most a bizottság a 
figyelmet:

a) Főzetek és forrázatoknál ne a főzés ideje legyen ezentúl tekin
tetbe véve, hanem a colatura mennyisége.

b) Meleg oldat minden olyan esetben felszámítandó, ahol egy 
drachmát meghaladó só rendeltetik, amely elv alól csak a nagyon köny- 
nyen oldható sók, mint pld. a jód kálium, stb. veendők ki.

c) Oly finom poroknál, melyben a gyógyszerkönyvben kereszttel 
jelzett szer rendeltetik, a pontosabb keverési d íj legyen felszámítható.

d) A bécsi, illetőleg ú j osztrák taksába felvett mérésdíjak helyett 
az oly vényeknél, ahol a már megállapított munkadíjak közül egy sem 
számítható fel, mindazonáltal díjazást érdemlő munkába kerülnek, egy 
bizonyos expedicionális taksa lenne megállapítandó, amellyel ki lehetne 
kerülni a laikusok részéről már nem egyszer felmerült és a mérésekre 
vonatkozó kellemetlen kritikákat.

e) A magyar gyógyszerkönyvbe fel nem vett és az árszabvány
ban meg nem jelölt gyógyszerek, vagy munkák a központi bizottság
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közbejöttével a taksa alapjául felvett számítások tekintetbe vételével, 
lesznek taksáin ndók. i

Kifogást emel ezenkívül a bizottság már most a közpénztárak 
számára adandó százalékengedmény ellen, mert ez éles ellentétben áll 
azzal az elvvel, hogy a kormány minden adat rigorózus mérlegelésével 
állap ítja  meg a taksát és az ellen is, hogy az állatgyógyszerek ára ala
csonyan van felvéve, ez pedig semmivel sem indokolható.

Szükségesnek tartjuk, hogy a közölt tabellával kapcsolatban 
reámutassunk itt a régi gyógyszerész súlyokra is. Ezek alapegysége ez 
időben a font (libra), melynek hányadosai az obon (uncia), a nehezék 
(drachma), a terecs (scrupulus) és a szemer (granum). A régi magyar
osztrák gyógyszer súlyegységek grammokba átszámítva a következő 
értékeket adják:

Egy libra =  420.0 gramm.
Egy uncia =  35.0 gramm.
Egy drachma =  4.37 gramm.
Egy scrupulus — 1.45 gramm.
Egy granum =  0.07 gramm.

E számadatokból könnyű kiszámítani a különböző súlyegységek
nek egymáshoz való viszonyát.

A szeptember 19-én megtartott nagygyűlésen, amely tulajdon
képpen csak a második gyógyszerészkongresszus folytatása volt, az 
Országos Bizottság tagjain kívül és azokat is beleszámítva, akik kép
viseltették magukat, 262-en jelentek meg. Különösen nagy örömet kel
tett a horvátországi gyógyszerész grémium által kiküldött Hegedűs 
Gyulának megjelenése, ami az ottani gyógyszerészek testvéri érzését 
és azt bizonyította, hogy minden gyógyszerészi mozgalmat az anyaor
szág gyógyszerészeivel együtt akarnak lefolytatni. A nagygyűlés éppen 
ezért meleghangú sürgönyben üdvözölte is a horvátországi gyógysze
rész egyesületet.

Mint már annyiszor, az ülésnek zamatát ú jra  Trajanovits Ágos
ton adta meg, aki most először, de temperamentumosán kelt ki az ellen 
a megalkuvó politika ellen is, amit szerinte a vezető körök részéről ta 
pasztalt. Nem említi ugyan meg a Budapesti Gyógyszerész Testület ve
zetőit, de kifakadásait csak őreájuk lehetett érteni, tekintettel arra, 
hogy minden mozgalomnak ők voltak az irányítói, s hogy azokhoz az 
elvi alapokhoz, amelyen a különböző gyógyszerészi beadványok nyu
godtak, mindig a testület vezetői szolgáltatták az argumentumokat. Kü
lönösen így volt ez most, amikor a taksára vonatkozó és ú j alapon fel
épült javaslat teljesen a központ m unkája volt.

K ritikájának a súlypontját azt képezte, hogy a javaslat csak 
azért, hogy egy könnyű számítási rendszert hozzon előtérbe, feladja 
azt a jogot, hogy a gyógyszerészi kar a gazdasági élet nehézségeivel 
számoló taksához jusson. Rámutat arra, hogy még a 40-es évek taksái is 
jobbak voltak s hogy az ú j javaslat, ahelyett hogy arra az álláspontra 
helyezkedne, hogy a gyógyszerészeket végzett m unkájukért tisztessé
ges honorárium illeti meg, a megalkuvás politikáját követi. A gyógy
szerészi karnak joga van követelni, hogy minden recepthez, függetle
nül annak árától, hozzászámíthasson egy bizonyos munkadíjat. Éppen 
azért, a maga részéről nem hajlandó a központi javaslat elfogadására,
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amit jogfeladásnak tart s ami szembehelyezkedik a gyógyszerészi kar 
összessége részéről évek óta hangoztatott kívánságokkal.

Az erős kritikát gyakorló Trajanovitsnak segítségére sietett a 
nagytekintélyű Katona Zsigmond is. Felszólalásában reámutatott arra, 
hogy mint a közegészségügy munkása, figyelemmel van azokra a méltá
nyossági szempontokra, amelyeket a fogyasztó közönség a maga részére 
követel. Viszont, ha a gyógyszerészi kar nem lesz saját sorsának őre, 
azzal ugyan más törődni nem fog, amit 28 éves tapasztalatai is igazol
nak. A gyógyszertárak kiadásai, terhei, rendkívül megszaporodtak, a 
személyzet fizetése, a lakbér, s főleg az adó 3-, sőt 4-szeresére emelke
dett, az élelmicikkek is megdrágultak, csak a gyógyszertaksa lett min
den újabb és újabb kiadással rosszabb. Reámutatott ezenkívül arra, 
hogy a javaslat ellen nyilatkozott a nagytekintélyű és sok tagot szám
láló Debrecen—Biharmegyei Gyógyszerész Testület is és hogy összesen 
öten vannak olyanok, akik a javaslat feltétlen elfogadása mellett érvel
tek. Éppen ezért arra kérte a közgyűlést, hogy tartsa meg ugyan bizal
mában továbbra is a központi bizottságot, ellenben a taksakészítésnél a 
bécsi árszabályt vegye alapul, elfogadva abból azt, ami abban jó és a 
magyar viszonyokra alkalmazható.

Hegedűs Gyula ezzel szemben felolvastatja a csehországi gré
mium véleményét, amely a bécsi árszabvánnyal szemben a központi 
bizottság által javaslóit pótlékrendszer előnyössége és célszerűsége mel
lett nyilatkozik. A pro és kontra felszólalások egész sora hangzott 
még el.

Mivel a kérdést máskép nem lehetett eldönteni, az elnök névsze
rinti szavazást rendelt el, melynek során a leadott 31 szavazat közül 
17-en szavaztak a központi bizottság javaslata ellen, s így az 3 szava
zattal elbukott. Hogy ebben a kérdésben egyenesen a Budapesti Gyógy
szerész Testülettel szemben sorakozott fel a vidék, azt legjobban bizo
nyítja az, hogy a testület minden vezető férfia, tehát úgy Ráth Péter, 
mint Járm ay Gusztáv, Fauser Antal, dr. Müller Bernát és Cs. Kiss Ká
roly is a javaslat mellett szavaztak. A vidék állásfoglalása alapján elő
térbe lépett tehát a bécsi taksa és a bizottság úgy döntött, hogy j  ármay 
Gusztáv és Fauser Antal lépjenek érintkezésbe a bécsi gyógyszerész 
testülettel s így nyerjenek teljesen tiszta képet az ottani taksa kulcsá
ról, s általában véve mindazokról az adatokról, amelyeknek alapján az 
a taksa felépült.

Ezzel az akkorddal végződött tehát a második gyógyszerészkon
gresszus, amelynek egész lefolyása élénk bizonysága annak, hogy ab
ban az időben milyen rendkívüli jelentőségűnek tartotta a gyógysze
részi kar a jövő szempontjából is, hogy a taksa alapjának lerakásánál 
hiba ne történjen.

A nagygyűlésen tapasztalt idegesség nem szokatlan jelenség, 
hisz a mai időkben is sokszor kelt izgalmat az, hogy az élet messze maga 
mögött hagyja az árszabvány tételeit, s így a gyógyszerész nem egy
szer vagy reáfizet bizonyos árukra, vagy éppen, hogy a beszerzési árat 
tudja a taksa ártételeivel megszerezni. Különösen katasztrofális hely
zetet teremtettek e téren az 1915—18-as háborús esztendők, amikor 
szinte áthidalhatatlan nehézséget okozott a külföldi származású gyógy
szerek behozatala, s amelyeknek beszerzési ára sokszor két-háromszo- 
rosa volt annak, amit a gyógyszerész a taksa alapján felszámíthatott. 
Élénk feltűnést és elkeseredést váltott ki a háború alatt például az, hogy



egy pár budapesti gyógyszerészt megbüntettek azért, mert a kötszert 
nem a taksában meghatározott árakon, hanem pontosan a beszerzési 
áron, tehát minden haszon nélkül adta el. A taksakérdés tehát nemcsak 
megélhetési probléma, hanem igen sokszor súlyos összeütközés az élet 
és a törvényes rendelkezések között.

E lehetetlen helyzetnek a taksakészítés rendszere volt az oka, 
melynek alapján — különösen a múltban — hosszú hónapokig tartott, 
amíg a taksa előmunkálatai lezajlottak s azt az illetékes minisztérium 
sanctionálta. Ha ezalatt a gazdasági helyzet megromlott, ha a gyógy
szerek ára felment, vagy a pénz vásárlóereje megcsökkent, akkor min
dig előállott az a helyzet, hogy az élet régen túlhaladta már azokat a 
számítási alapokat, amelyek hónapokkal azelőtt a taksabizottság mun
kálatainál kiindulási pontul szolgáltak.

Dacára azonban annak, hogy a taksa most is igen sokszor áll az 
érdeklődés középpontjában, ezt nem lehet öszehasonlítani az 1870-es 
érdeklődéssel. Nem lehet összehasonlítani főleg azért, mert akkor kel
lett megszületnie a tulajdonképpeni első és igazán magyar gyógyszer
árszabványnak. Tehát egy ú j világ első lépéséről volt szó, olyan idő
ben, amikor nem volt még sem magyar gyógyszerkönyv, sem közegész
ségügyi törvény, amikor még mindig divergáló hatósági intézkedéseket 
találunk s amikor, dacára az 1859-es ipartörvénynek, állandó súrló
dás volt az ipari hatóságok és a gyógyszerészek között azért is, mert az 
iparhatóság a gyógyszerészeket még mindig az iparosok közé sorozta.

Ekkor volt kialakulóban tehát a gyógyszerészet egész jövője, s 
mint minden születés, ez is izgalmakkal, aggodalmakkal és vajúdások
kal járt. Dacára ennek, bár helyesek voltak Trajanovits Ágostonnak 
bizonyos megállapításai, azonban kritikájának a testület ellen irányuló 
része nem volt igazságos. A testület — bár csak az lett volna a hivatása, 
hogy a budapesti gyógyszerészek érdekeit védje, akik alatt ekkor Buda 
és Pest szabad kir. fővárosok, továbbá Óbuda mezőváros gyógyszeré
szeit kell érteni — soha nem mulasztotta el, hogy minden gyógyszerészi 
kérdésben rögtön megmozduljon és beadványait úgy szerkessze meg, 
hogy az egész gyógyszerészi kar érdekeit tartsa szem előtt.

Ez időben, amint már megírtuk, Buda, Pest és Óbuda különálló 
egyedek voltak, s az egyesítés csak az 1872-ik évi 36. t.-c. i. §-ával tör
tént meg, amikor is a Pest megyéből kiszakított Margitszigettel együtt 
alakult meg Budapest székesfővárosa. A testületnek tehát elég munkát 
adott az, hogy az itteni magistratusokkal tárgyaljon, a maga érdekeit 
védje, s ha mégis megtette azt, hogy csaknem minden beadványában 
különösképpen kiemelte a vidéki gyógyszerészek érdekeit, sőt az ellen 
is állást foglalt, hogy a közegészségügyi tanácsban a vidéki gyógysze
részek képviselve nincsenek, ezért őt a legnagyobb elismerés illeti. 
Emellett szinte eltörpül az az érdeme, hogy a különböző akciókat legna
gyobb részt szintén a testület finanszírozta, mert a szétszórt gyógysze
részi kar ilyen irányú megmozdítása nagyon nehézkes volt. A valóság 
tehát az, hogy a magyarországi gyógyszerész egyesület megalakulása 
előtt a testület töltötte be ennek a hivatását is, amit a kritika igazságá
nak fenntartása nélkül kell, hogy elismerjen.

A kongresszusnak volt még egy fontos és incidentaliter felmerült 
tárgya is, amelyről itt meg kell emlékeznünk. Az 1868-iki véderőtör- 
vény 21., 24., 29. és 31. §-a ugyanis azt rendeli, hogy a gyógyszerészek az 
esetre, ha az egyetemre be vannak iratkozva, mint egyéves gyógysze



rész önkéntesek róhatják le katonai szolgálatukat. A gyakorlatban 
azonban úgy állott a helyzet, hogy mivel a 6 gymnasialis osztályt vég
zett gyógyszerészgyakornok 16 éves volt, amikor a pályára lépett, 19 
éves korában lett gyógyszerészsegéd és két évig kellett segédeskednie, 
hogy beiratkozhasson az egyetemre, ekkor 21 éves, tehát egy esztendő
vel öregebb volt, mint amikor katonai szolgálatát el kellett volna 
kezdenie.

A törvényalkotáskor a kormány elnézte azt, hogy csak igen ke
vesen kerülhetnek így abba a helyzetbe, hogy 20-ik életévükben az 
egyetemre mehessenek. Ennek azután az lett a következménye, hogy 
nagyon kevesen tölthették katonai szolgálatukat katonai kórházak 
gyógyszertáraiban, hanem kénytelenek voltak fegyver alatt teljesíteni 
szolgálatot, dacára annak, hogy a katonaság érdeke is az lett volna, 
hogy ők, mint szakemberek, egészségügyi szolgálatot teljesítsenek. Ép-

Een ezért a kérdést felvető dr. Szabó Gyula miskolci gyógyszerész arra 
ívta fel a kongresszus figyelmét, hogy a gyógyszerészeknek a katona

köteles kor, tehát 20-ik életévük betöltése előtt, joguk legyen folya
modni azért, hogy önkéntesi éveiket, mint katonai gyógyszerészek tölt
hessék el, s hogy a törvények értelmében e szolgálatukat elhalaszthas
sák addig, míg egyetemi pályájukat meg nem kezdik. A szolgálat pedig 
essék Össze az egyetemi tanulmányok idejével, ami egyúttal azzal az 
eredménnyel is járna, hogy sokkal kevesebb gyógyszerészt kellene nél
külözni a gyógyszertárakban, ami a közegészségügynek is csak hasz
nára lehetne. Ezt az indítványt az ülés egyhangúlag fogadta el.

S ha már a katonaságnál tartunk, nem lesz érdektelen reámutatni 
arra, hogy Nagy Imre okleveles gyógyszerész ez időben a honvédelmi 
minisztériumhoz egy tervezetet nyújtott be, amelyben azt az ajánlatot 
tette, hogy hajlandó Pesten, Kolozsvárott és Zágrábban a honvédsereg 
számára saját költségén központi gyógyszertárat felállítani, s a gyógy
szereket oly áron kiszolgáltatni, hogy ebből az állam részére tetemes 
haszon mutatkozzék. Ezt az érdekes, de az általános gyógyszerészi 
szempontokat nem nagyon szem előtt tartó ajánlatot a honvédelmi mi
nisztérium nem fogadta el. S ugyanekkor jelent meg egy pályázata a 
császári török katonai kormánynak is, amely felhívja a gyógyszerésze
ket egyelőre kétévi katonai szolgálatra, őrnagyi rangfokozattal, havi 
150—200 frank fizetéssel és havi 50 frank élelmezési járulékkal. E fel
hívás a „Gyógyászat" című lapban jelent meg, tudomásunk szerint 
azonban semmi visszhangja sem támadt.

Szerencse, hogy néha a gyógyszerészi karon kívül állók is meg
mozdultak gyógyszerészeket érdeklő kérdésekben. így a gyógyszeré
szek régi jó barátja, Flór pestmegyei főorvos, aki annak idején már egy 
orvos-gyógyszerész nyugdíjintézet megalapításának eszméjét is pro
pagálta, javaslatot nyújtott be a városi tanácsnak, amelyben a dro- 
guista kérdés szabályozását kérelmezi. Teljesen a mai kor szellemének 
megfelelően azt követelte, hogy a droguisták gyógyszereket ezentúl 
csak nagyban árusíthassanak és egyes vevőknek saját használatukra 
szert egyáltaláhan ne szolgáltathassanak ki. A gyógy fűkereskedők pe
dig mérges növényekkel és teafajokkal egyáltalában ne kereskedhesse
nek. E javaslatában meg lehet már találni a különlegességekre vonat
kozó későbbi intézkedések csíráit is. Ugyanis azt követeli, hogy: „Kie- 
sow életeszenciáját, Bold egészségi labdacsát, a Pagliano szörpöt, a 
Spitzer-féle mosdóvizet és arckenőcsöt, a Seehofer-balzsamot, a Morison
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labdacsokat és vastartalmú chinahéj szörpöt csak gyógyszerésznek le
gyen szabad tartani és orvosi rendeletre kiszolgáltatni. Viszont oly sze
reket, melyeknek összetétele ismeretlen és a magyar-osztrák biroda
lomban nincsenek szabadalmazva, senki, tehát még gyógyszerészek se 
árulhassanak/1 A főorvosnak ez a beadványa az egészségügy magasabb 
szempontjai iránti nagy érzékét m utatja és logikus folytatása annak az 
akciósorozatnak, amit ő a titkos szerek ellen már eddig is kifejtett. 
Ő volt az, aki ugyancsak az 1870-ik évben lefoglalta a híres pesti kár
tyagyárosnak, Gierglnek, titkos gyógyszerraktárát is, ami annak ide
jén nagy feltűnést keltett.

Tekintettel arra, hogy már többször volt róla szó, s hogy az itt 
említett Flór főorvosnak beadványa is megemlíti, hogy gyógyszerészek 
se árulhassanak olyan szereket, amelyekre szabadalom nem adatott, 
nem lesz érdektelen, ha reám utatunk arra, hogy tulajdonképpen hogy 
is áll az u. n. szabadalomkérdés.

A szabadalmi kérdés története. — A gyógyszerészet és az iparadó. — 
Megjelenik az első magyar gyógyszerkönyv. — A tizedes súlyrendszer 

bevezetésének nehézségei.

A szabadalom története régi időkbe nyúlik vissza. Az első ismert 
szabadalomlevelet I. Jakab angol király adta 1617-ben Rathbone Áron
nak földmérésre, a másodikat pedig ugyancsak ő Hillyard Miklósnak, 
a király arcképeinek festésére és árusítására. A szabadalomlevél kife
jezetten megengedi a tulajdonosnak, hogy minden utánzót karhatalom
mal kényszeríthessen a bitorlás abbahagyására.

Hogy a szabadalom nálunk is ismert fogalom volt, arra bizony
ság a király koronázási esküjének szövege, amelyben a többek között 
a régi szabadalmak tiszteletben tartását is igéri.

E szabadalmak túlnyomó részben a régmúlt időkben nem ipari 
találmányokra, hanem különféle üzemek folytatására szólottak. Pél
dául hajózásra, halászatra, vámszedésre, malom jogra, stb.

Később az ipar haladásával kapcsolatban sok mindenféle talál
m ányra jöttek reá az emberek. Természetes, hogy az eszméje és mun
kája alapján létrejött eredményt mindenki meg akarta védeni és így 
fejlődött ki a szabadalmi gondolat, aminek erősítését már csak saját pol
gárainak érdekében is lassanként minden államhatalom kötelességének 
tartott. így fejlődött ki azután a szabadalmi jog maga, amely természe
tesen előrevitte az ipar fejlődését, mert éppen az alkotóelméket a biz
tos védelem tudata ösztökélte arra, hogy feltalálásokon törjék a fejüket.

Később azonban reájöttek éppen az ipar és kereskedelem veze
tői, hogy a korlátlan időre szóló szabadalmi jog alkalmas arra, hogy 
gátat vessen a fejlődés elé. Hogy ez be ne következhessek, szabadalmat 
most már a legtöbb államban, s így nálunk is csak 15 esztendőre adnak, 
kimondottan azzal a célzattal, hogy a találmányok, ha arra alkalma
sak, ez idő eltelte u tán közkinccsé válhassanak.

Hazánkban a szabadalmi kérdést először a magy. kir. udvari 
kancelláriának 1822. évi 6137. sz. rendelete szabályozta, mely azonban 
nem alkotmányos úton jö tt létre, s ezért a rendek állandóan tiltakoztak



ellene. Végre az 1840-ik évi XVIII. t.-c. 66. §~a törvényes erővel ruházta 
azt fel. E rendelet értelmében a folyamodóknak a szabadalmakat a ki
rály adta a magy. kir. udvari kancellária útján.

Ez a rendelet, amely teljesen azonos volt az Ausztriában 1820 
december 8-án kiadott császári nyilt paranccsal, már csak 15 évre szólt 
és kimondottan ipari találmányokra adott szabadalmat. A szabadalmi 
kérvényt és leírást latin nyelven kellett megszerkeszteni és a vármegye 
alispánja, vagy a város polgármestere útján felterjeszteni. A szabadság
harc leverése után a Magyarország területére is érvényes osztrák szaba
dalmakat az osztrák kormány engedélyezte az 1852. évi augusztus hó 
15-iki császári nyilt parancs szabályai szerint.

Az 1867-ik évi kiegyezés után a magyar kormány egyezményt 
kötött az osztrák kormánnyal a szabadalmi ügyek ideiglenes kezelésére 
nézve. Ez egyezmény szerint a magy. kir. földmívelésipar- és kereske
delemügyi miniszter 1867. évi 2719. sz. a. rendeletet bocsátott ki, mely
ben figyelembevéve a kor viszonyait megkövetelő módosításokat, az 
1840. évi 14. t.-c. 66. §-ában lefektetett szabályokat léptette ismét ér
vénybe és egyúttal a szabadalmi ügyeket saját hatáskörébe vonta.

A magyar minisztérium ekkor tehát Magyarország területére ön
állóan adományozott szabadalmakat. Ezt az önállóságunkat azonban az 
1867. évi 16. t.-c.-be iktatott vám és kereskedelmi szövetség 16. §-a 
megszüntette és ez időtől fogva a szabadalmakat csak a magyar és 
osztrák kormány közös egyetértésével engedélyezte, úgyhogy a magyar 
honosok a magyar minisztériumhoz, az osztrákok az osztrák miniszté
riumhoz folyamodtak.

Szabadalmi önállóságunkat az 1893. évi 41. t.-c.-be iktatott vám- 
és kereskedelmi szövetség adta vissza. Később még több törvényes in
tézkedés szabályozta e kérdést, amelyek azonban, tekintettel arra, hogy 
nem a történeti fejlődést, hanem tisztán a szabadalmi jogokat érintik, 
e helyütt bennünket nem érdekelnek.

A kultúra haladása szükségessé tette azonban azt is, hogy bizo
nyos találmányok a szabadalmi oltalomból ki legyenek zárva. Lehetet
len volt ugyanis, hogy olyan dolgokban is adjanak szabadalmi oltal
mat, ahol az emberiség nagy érdekei szenvedtek volna csorbát. így tehát 
most egy állam sem ad szabadalmat tudományos tantételekre, elvekre 
és törvénybe, vagy jó erkölcsökbe ütköző találmányokra. Nem ad sza
badalmat élelmiszerekre igen sok állam és gyógyszerekre Magyaror
szág, Ausztria, Németország, Svájc, Olaszország, Spanyolország, Portu
gália, Franciaország, Dánia, Svédország, Norvégia, Finnország, Orosz
ország, Románia, Törökország, Argentína és Japán. Ugyancsak igen 
sok állam nem ad szabadalmat vegyi úton előállított cikkekre sem. Ha
zánkban az 1895-ik évi 37. t.-c. 2. §-a világosan meghatározza, hogy sza
badalom nem engedélyezhető gyógyszerekre és oly tárgyakra, melyek 
vegyi úton állíttatnak elő. Ezek előállításánál alkalmazandó eljárás 
azonban szabadalmazható.

Rövid dióhéjban ez adja tehát történeti fejlődését és lényegét a 
szabadalmi kérdésnek, ami a kémia fejlődésével mind nagyobb jelen
tőséget nyert. A szabadalmi jog pontos kiterjesztése és a tilalmak felállí
tása tette lehetővé, hogy a gyógyászatban — bár nem a védjegyezett 
néven —, de azonos vegyi összetételben minden gyár által gyárthatók 
lettek azok a szerek, amelyek alkalmasak voltak arra, hogy az emberi
ség közkincsei legyenek. így lett gyártható például minden vegyi gyár

168



által az antipyrin és a legutóbbi időkben az aspirin, amely a maga ké
miai nevén mint acidum acetylo salicylicum a magyar gyógyszer- 
könyvbe is bekerült. *

* $
A nagy események mellett állandóan történtek próbálkozások 

arra nézve is, hogy mikép lehetne a gyógyszerészi pályán működők 
helyzetét könnyíteni. így Schédy Sándor vetette fel a községi kényszer
gyógyszertárak gondolatát, amelyekkel tulajdonképpen az orvosok házi 
gyógyszertárainak egészségtelen konkurrenciáját akarta megszüntetni. 
E házi gyógyszertárak működésének ellenőrzése ugyanis igen nehéz 
volt. Az orvosok minden tilalom ellenére is droguistáktól szerezték be 
házi gyógyszertáraik szükségleteit, s így nem volt ellenőrizhető, hogy 
az első segélynyújtás határán túl is nem árulnak-e gyógyszert a bete
geknek. Schédy ezen úgy próbált segíteni, hogy azokban a községek
ben, amelyekben gyógyszertár nem volt, a körzeti gyógyszerész állított 
volna fel egy gyógyszerszekrényt a megfelelő gyógyszerekkel, osztott 
állapotban levő porokkal, a legegyszerűbb gyógyszerek elkészítéséhez 
szükséges segédeszközökkel, s egy könyvvel, amelyben az orvosnak be 
kellett volna írni, hogy mikor, kinek és milyen gyógyszert adott ki. Az 
elszámolás azután 3 hónaponként, vagy félévenként történt volna úgy, 
hogy a hiányzó gyógyszerek árát ekkor a község fizette volna meg a 
gyógyszerésznek. Ez az indítvány holt betű maradt anélkül, hogy na
gyobb hullámokat vert volna fel.

Ugyancsak Schédy volt az, aki felhívással fordult az összes 
gyógyszerészekhez és arra kérte őket, hogy tudassák őt a vidékeken 
dívó minden népies gyógyszerelnevezésről, még pedig úgy a magyar, 
mint a német, tót, oláh és szerb nyelvüekről is. E felhívásnak sem lett 
eredménye, s csak később Karlovszky Geyza állított össze igen értékes 
s ilyen népies elnevezéseket tárgyaló füzetet.

Az 1870-ik év március 10-én a gyógyszerészi pályának igen nagy 
reménységét ragadta el a halál. Ekkor temették el ugyanis Osváth Pál 
aknasugatagi gyógyszerészt, aki a Gyógyszerészi Hetilap első évfolya
maiban rendkívül érdekes cikksorozatot írt a gyógyszerészet történeti 
fejlődéséről. Halálakor összesen 36 éves volt, s így bizonyos, hogy sok 
értékes munkát lehetett volna tőle még várni.

De nehogy állandóan csak bennünket sújtson a sors, az orvosi 
kart is érte ez időben egy kellemetlen meglepetés. A hasonszenvészek 
ugyanis minden követ megmozgattak, hogy az egyetemen hasonszenvi 
tanszék legyen felállítva. Dacára a legnagyobb nevű orvosok éles kriti
kájának, a parlamentben egy szavazattöbbséggel a hasonszenvészek 
győztek. Két tanszéket állítottak ekkor fel, de később ezeket eltörölték s 
Bakody Tivadar halálával megszűnt a fővárosi kórházak homeopata 
osztálya is. Érdekes, hogy még az 1876. évi 14. t.-c. megengedi a hason- 
szenvi orvosoknak, hogy gyógyszereiket a betegeknek önmaguk szol
gáltassák ki és csak ezek ősanyagait kellett a gyógyszertárakból be
szerezniük.

A hasonszenvészek nagy károkat okoztak a közegészségügynek, 
tekintettel arra, hogy a  betegségek felismerését és gyógykezelését rend
kívül egyszerű dologként állították be a laikusok előtt, akik így önma
gukat kezdték gyógyítani és sokan pusztultak el azért, mert elkerülték 
bajukkal az orvosokat. A hasonszenvészet kétes értékét legjobban bi



zonyítja az, hogy egy-két fantaszta orvostól eltekintve, tanítók, lelké
szek voltak a homeopátia apostolai és pld. a legnagyobb hasonszenvű 
lángésznek Almássy Pált tartották, aki tulajdonképpen színműíró volt.

Még szerencse, hogy az általános letargiában nem sikkadt el a 
gyógyszerkönyv ügye. 1871 januárjában annak latin szövege már tel
jesen készen volt és röviddel azután írásba lett foglalva a magyar szö
veg is. Egy 1871. évi március 19-iki közlemény jelenti, hogy készítésé
nél a különböző országok gyógyszerkönyvein kívül a hazai viszonyok 
is erősen figyelembe lettek véve. A legnagyobb figyelmet fordította a 
szerkesztésre kiküldött bizottság a szerek fertőzményeinek felismeré
sére, s azok megtisztítására. A növényországból vett gyógyszerek nem 
a növényrészek (gyökerek, levelek, stb.), hanem növénytani nevük sze
rint lettek rendezve, azon szerekre nézve pedig, amelyek a gyógyszer- 
tárakban készülnek, a lehető legjobb előállítási mód lett kijelölve. 
Közli a közlemény azt is, hogy az illatszereket és szépítőszereket a ma
gyar gyógyszerkönyvbe fel nem vették. Ezek az időnként megjelenő 
értesítések nagy örömet és megnyugvást keltettek. Küszöbén állottunk 
tehát annak a sikernek, hogy szinte századokig tartó küzdelem után a 
magyar gyógytudománynak is meg lesz a maga gyógyszerkönyve.

Az orvosi lapok is reám utattak ennek nagy jelentőségére és össze
hasonlítást tettek a régi misztikus világ és a mai természettudományi 
alapon felépült gyógyászok között. Egy neves főorvos felkiált: „Mily 
boldogság eljutni a lapis philosophicus naiv okmányaitól a gyakorlati 
tapasztalatok könyvéhez, a gyógyszerkönyvhöz. Ha az alchimia ködös 
századaiba visszaszállunk — írja  e főorvos — az úgynevezett alexan
driai időszakig, bizonyosan találkozni fogunk a Tabula smaragdina 
című korszakot alkotó okmánnyal, mely azóta az alchimia sarkpontját 
képezé. A tabula smaragdina azon időbeli alchimistákra nézve ugyanaz 
volt, mi a biblia keresztyényekre nézve s amint a bibliai nyilatkozatok 
különböző vallás-secták születését eredményezék, úgy a tabula külön
féle magyarázata az alchimiának különböző álláspontot adott. Azon 
időben Alexandriában három alchimistai iskola volt, ú. m. egy görög, 
egy egyiptomi és egy zsidó, melyek egymással nyilt harcban állottak. 
Ennek következtében némelyek szerint egy zsidó, mások szerint egy 
görög alchimista írta a tabula smaragdinat, melynek az volt rendelte
tése, hogy a három iskola tanait egyesíteni iparkodott. A görög szöveg, 
melyen a tabula Íratott, elveszett s azt csak latin fordításban bírjuk. 
Magyarra fordítva ez irat következőleg hangzik:

„Igaz, hazugság nélkül, bizonyos, valóságos igaz.
„Az alsó rész olyan, mint a felső. Az alsó rész arra szolgál, mire 

a felső, hogy t. i. a dolog csodáját létrehozza. Mint minden dolog egy
től származik egy lény terve által, úgy minden teremtett dolog ezen egy 
dologból veszi eredetét adoptió által. Atyja a nap, anyja a hold, a szél 
hordta méhében, táplálója a föld. A tyja az egész világ teljességének, 
erénye tökéletes, ha földdé alakíttatik.

„Válaszd el a földet a tűz tői, a finomat a durvától és pedig gon
dosan, nagy ügyességgel.

„A földről az égbe száll s az égből a földre. Megnyeri a felső és 
alsó lény hatalmát.

„így az egész világ dicsősége a tied. Futni fog tőled minden sö
tétség.
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„Az minden erősség erőssége, mivel minden finom dolgot legyőz 
s minden szilárd, tömött anyagon áthatol.

„így van a világ teremtve. Innét származnak a csodálatos adap- 
tiók, azoknak módja imez.

„Ezért a nevem háromszor nagy Hermes, ki az egész világ böl- 
csészetének három részét bírja.

„Be van fejezve, mint a nap hatásáról mondottam."

íme a tab. smaragdina, melynek megjelenése után a legkülönfé
lébb értelmezések merültek fel. A metaphisikai értelmezést követte a 
philonikai, ezt pedig a keresztényi, vagyis háromegységi értelmezés, 
mely substratumul Krisztust hitte. Majd fölmerült a platói, magicus és 
pythagorasi interpretatió, mely a tabula smaragdinának más substra- 
tumot adott.

Századok múltak el így s a lapis philosophicus korszaka meg
kezdődött. A tabula smaragdina itt akként értelmeztetett, hogy annak 
titkos substratumát a lapis philosophicus szó képezi, mely mások által 
ismét a titok rejtélyes fátyólába burkoltatott. így az Oracula Sybillana 
két ily talányt tartalmaz, melyek a tabula smaragdinát tovább terjesz
tik, részint értelmezik.

Igen, a mindent meggyógyító „Bölcsek kövé“-től eljutni a tudo
mány diadaláig, a gyógyszerkönyvig, mindenesetre nagy boldogság. Az 
emberiség tudományos fejlődésének mindenesetre korszakos ideje zaj
lott le e pár évszázad alatt, amelyben váltakozott egymással a misz
tikum, a babona, a tévelygés és az ámítás, hogy végre reálépjen arra 
az útra, amely elvezetett Scheeletől egész Liebigig, a Jenner-féle 1796-os 
himlőoltásig, Jackson és Morton 1846-ban alkalmazott éternarkózisáig 
és Listerig, aki 1868-ban a sebek antiseptikus kezelését ismerteti. Hallat
lanul nagy, szinte szédítő út ez, amely közben kitermelte a mind maga
sabb és magasabb tudományos nívót mutató gyógyszerkönyveket is, 
amelyekből, ime, rövid idő múlva végre egyet teljesen a magáénak 
mondhatott a magyar gyógyszerészi kar is.

Közben azonban az élet ment a maga megszokott vágányain és 
a reménységeken kívül kellemetlen meglepetéseket is produkált. Ilyen 
volt az is, amiről dr. Hintz György kolozsvári gyógyszerész értesítette 
a központi bizottság elnökét.

Ez időben ugyanis sok erdélyrészi gyógyszerész felhívást kapott 
az iparadó befizetésére, sőt egy párnál már executiot is akartak tartani. 
Hintz érintkezésbe lépett tehát a kolozsvári iparkamara elnökével s fel
kérte, hogy mutassa meg neki az 1859-iki ipartörvényt s abban azt a 
pontot, melynek alapján a gyógyszerészeket az iparosok sorába soroz
ták. Természetes, hogy ebben nem ezt, hanem éppen ellenkezőleg, azt 
találták, hogy a törvény 5. §-ának g) pontja világosan úgy rendelkezik, 
hogy a gyógyszerészekre ezt a törvényt alkalmazni nem lehet. Ennek 
alapján a helybeli kereskedelmi és iparkamara ú tján  kérvénnyel for
dultak tehát a kereskedelmi, ipar- és földmívelésügyi miniszterhez, 
amelyben felkérték őt olyanirányú sürgős intézkedésre, melyben a 
gyógyszerészekre kivetett iparadónak, mint jogtalannak, beszedését, 
tiltsa el.

Erre a beadványra 4494. sz. alatt a miniszter megbízásából a kö
vetkező határozat érkezett: „Habár a még érvényben álló 1859-ik évi 
december 20-án kelt iparrend bevezetésének V. g) pontja értelmében a
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gyógyszerészet azon üzletekhez számíttatott, amelyekre az említett ipar- 
rend határozmányai nem alkalmazhatók, mindazonáltal a gyógyszeré
szek is az iparüzletek sorába tartozván, s a gyógyszerészek jövedelmi 
adójukat iparüzleteik bevételei arányában fizetvén, az ottani gyógy
szerészeknek f. é. április 18-áról kelt jelentéssel felterjesztett kérvényét, 
melyben a kamarai illeték fizetési kötelezettségei alól magukat felmen
teni kérik, ezen kam arának idezárva azon megjegyzéssel küldöm vissza, 
hogy nevezettek indokolatlan kérelmét annál kevésbé találtam  figye
lembe vehetőnek, mert a gyógyszerészek az egész ország területén az 
illető ipari és kereskedelmi kamarák választóképes tagjai gyanánt az 
összeírásokban felvéve vannak s ennek alapján kamarai illetéket 
fizetnek."

Ez a rendelkezés nagyon érdekes, mert a miniszter egyszerűen 
szembehelyezkedik egy olyan törvénnyel, amelynek fennállását ő maga 
is elismeri. Szerinte az, hogy a gyógyszerészeket felvették abba az össze
írásba, amelyben azok szerepelnek, akiknek iparhatósági választójoguk 
van, erősebb bizonyíték amellett, hogy a gyógyszerészek az iparosok 
közé tartoznak, mint a törvény, amely ennek az ellenkezőjét expressis 
verbis mondja ki.

Szerencse, hogy egy esztendő múlva az 1872. évi VIII. t.-c. 100. 
§-ának 1. pontja és az ugyancsak 1872. évi 2857. számú utasítás végre 
kétségen kívül tisztázza azt a kérdést, hogy a gyógyszertárak az ipar
üzletek sorába nem tartoznak s mint ilyenek, iparkam arai illeték fize
tésére sem kötelezhetők.

Közben Őfelsége május 29-én kelt legfelsőbb elhatározásával az 
Országos Közegészségügyi Tanács elnökeit és tagjait a belügyminiszter 
felterjesztése folytán a közegészségügyi törvények rendezéséig hivata
lukban ú jra  megerősítette. Ez a legfelsőbb elhatározás biztosította a ta
nács működésének zavartalanságát s így, mivel a magyar gyógyszer- 
könyv már teljesen készen volt, semmi akadálya sem lett annak, hogy 
azt a „Pesti könyvnyomda részvénytársulat“-nak át ne adják kinyom
tatás végett. A nyomda a maga munkájával gyorsan végzett, úgyhogy 
1871 december hó 4-én a tudományos világ nagy örömére megjelent az 
első hivatalos magyar gyógyszerkönyv. Erről a következő rendelet adott 
hirt:

„Belügyminiszteri rendelet a „magyar gyógyszerkönyv" életbe
léptetésének tárgyában.

31.992/1871. 1. Minden egészségügyi tisztviselő, hatósági és gya
korló orvos, állatorvos és gyógyszerész köteleztetik 1872. év mártius 
15-dik napjától, az 1871. évben a „Pesti könyvnyomda részvény-társu
lat" betűivel nyomtatott magyar gyógyszerkönyvben foglalt szabályo
kat megtartani.

2. Minden gyógyszertár-tulajdonos, vagy gyógyszertár-kezelő ta r
tozik gyógyszertára számára e gyógyszerkönyvnek egy példányát meg
szerezni.

3. A törvényhatóságok fölhívatnak, jelen rendeletet még különö
sen az orvosi és gyógyszerészi személyzet tudomására juttatni. Kelt 
Budán, 1871. év december 4-én. Tóth Vilmos s. k., magyar királyi bel- 
úgyminiszter.“
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A gyógyszerkönyv előszava a következőképpen hangzik:
„Az Országos Közegészségi Tanács, alapszerkezetének megfelelő 

hivatása folytán, felterjesztést intézett a magyar királyi Belügyminisz
tériumhoz, e magyar gyógyszerkönyv kiadása végett.

A magyar királyi Belügyminisztérium ennek folytán felhívta az 
Országos Közegészségi Tanácsot, hogy a gyógyszerkönyvet kidolgozza 
és egyszersmind annak kinyomatását elrendelte.

E célból a tanács saját kebeléből bizottságot küldött ki, melynek 
tagjai gyanánt a következők működtek:

Elnök:
Than Károly, vegytudor, a vegytan ny. r. egyetemi tanára; az 

Országos Közegészségi Tanács rendes tagja.

Jegyző:
Grosz Lajos, orvos- és sebésztudor; egyetemi m. tanár; az Orszá

gos Közegészségi Tanács rendes tagja és jegyzője.

Tagok:
Wagner János, orvostudor; ny. r. egyetemi tanár; az Országos 

Közegészségi Tanács rendes tagja.
Korányi Frigyes, orvos- és sebésztudor, ny. r. egyetemi tanár; az 

Országos Közegészségi Tanács rendes tagja.
Balogh Kálmán, orvostudor, ny. r. egyetemi tanár; az Országos 

Közegészségi Tanács rendkívüli tagja.
Margó Tivadar, bölcsészet-, orvos- és sebésztudor; ny. r. egyetemi 

tanár; az Országos Közegészségügyi Tanács rendkívüli tagja.
Müller Bernát, bölcsészettudor; gyógyszertártulajdonos; az O r

szágos Közegészségi Tanács rendkívüli tagja.
Jármay Gusztáv, gyógyszertártulajdonos.

A gyógyszerkönyv kidolgozásánál a következő alapelvek vétet
tek figyelembe:

1. A betűrendbe sorolt nevezéknek megállapítása átalánosan a 
tudományos műszavak használatával történt.

2. A gyógyszerkönyvbe fölvett szerek meghatározásánál nemcsak 
a szoros értelemben vett tudománynak, hanem a közhasználatnak igé
nyei is tekintetbe vétettek.

3. Az erősen ható és a készítési módtól függő különbségeknek alá
vetett szereknél, különösen az u j osztrák, úgy mint más országok gyógy
szerkönyveikkel összhangzó tartalom és készítési mód fogadtatott el.

4. A kereskedésben előforduló különféle minőségű szerek közül 
mindenütt a legjobb minőségűek vétettek föl.

5. A vegytani készítmények előállítása, vagy megtisztítása mind
azon esetekben előiratott, melyekben a gyári készítmények minőségükre 
nézve több biztosítékot nem nyújthatnak, mint a kis mérvben történt 
költségesebb előállítás u tján  nyert szerek.

Az értékesebb és hatásos gyári készítmények tisztaságának ki- 
puhatolására azonban, lehetőleg nemcsak minőségi, hanem mennyiségi 
tekintetben is kellő gond fordittatott.



6. A gyógyszerkönyvbe fölvett hígított savak töménységi foko
zataikra nézve akként viszonylanak, hogy ugyanazon mennyiségű ég- 
vényes anyagot közömbösít.

7. Mindenütt, hol a hőfok rendszere nincs jelezve, az, Celsius sze
rint értendő.

8. Az eddig használatban volt osztrák gyógyszerészi mérték, a 
gramm sulymértékrendszer által helyettesített.

A XII. hasábon pedig az általános szabályok és jegyzetek foglal
tatnak, amelyek a következők:

Általános szabályok és jegyzetek.
1. Ltáva. sietek , m elleket a  ^ o ^ s x e c é s i  csak igazolt or

vosnak rendelvénye i oly tán szolgáltathat ki, kereszttel (+) vannak 
megjelölve.

2. Mindazon készítmények, melyeknek készítési módja elő van 
írva, csak is e szerint készítendők.

3. Azon gyógyszerek, melyek ugyan e gyógyszerkönyvben nin
csenek fölvéve, azonban az orvosoktól rendeltetvén, a gyógyszertárak
ban tartatnak, a legjobb minőségűek és minden hamisítástól, vagy tisz- 
tátlanságtól mentek legyenek.

4. Ha az orvos azon adagnál, mely a mellékelt táblás kimutatás
ban legnagyobbnak van megjelölve, nagyobbat rendel, rendelvénye 
mellé felkiáltó jelt (!) tegyen.

5. Ha az orvos oly gyógyszert rendel, melynek különféle tömény
ségi fokozatai fordulnak elő a gyógyszerkönyvben, a nélkül, hogy azok 
valamelyikét jelezné, mindenkor a hígított és szelidebb szolgáltassék.

Ha pedig oly gyógyszer rendeltetik, melynek nyers és tisztítóit 
minősége van előírva: belső használatra mindenkor a tisztított minő
ségű adassák.

6. A külön táblázatban elősorolt kémszerek minden gyógyszer- 
tárban mindenkor készen tartassanak.

Ami az első magyar gyógyszerkönyv tartalm át és beosztását illeti, 
azt rövid dióhéjban a következőkben lehet összefoglalni:

A szöveg, amint már jeleztük, magyar és latin nyelven volt írva 
s igen nagy gondot fordítottak arra, hogy a magyar szöveg precíz és 
kifogástalan magyarságú legyen.

A benne felvett gyógyszerek száma 510. Az eddig nálunk is ér
vényben volt 5-ik osztrák kiadású gyógyszerkönyv 867 gyógyszert tartal
mazott, ami azt m utatja, hogy igen sok, már elavult gyógyszert kihagy
tak a magyar gyógyszerkönyvből. Ezzel szemben összesen 47 új gyógy
szert vettek fel s talán nem lesz érdektelen rám utatni arra, hogy az 
osztrák kiadású 5-ik gyógyszerkönyvben sem szereplő szerek közül a 
következő jelentősebb szerek felvételét látjuk gyógyszerkönyvünkben: 
acidum carbolicum, atropinum, sulfuricum, chininum, chloralum hyd- 
ricum, coffeinum, digitalinum depuratum, ferrum hydrogenio reduc- 
tum, glycerinum, hydrargyrum, hypermanganicum, nátrium bromatum 
és oleum sinapis aethereum.

Amint látjuk, olyan ú j szerek kerültek akkor a gyógyászat in
tenzívebb szolgálatába, amelyeknek jelentősége ma is rendkívüli s bi
zonyos, hogy az marad a jövőben is.



Az eddig használatban volt osztrák orvosi súlymértéket itt már a 
grammsúly-rendszer helyettesítette.

A gyógyszerkönyv 20 táblázattal van ellátva. Ezek sorrendben a 
következő kérdésekkel foglalkoznak: az első a magyar-osztrák orvosi 
és a grammsúly-rendszer viszonyát és mindkettőnek beosztását m utatja 
be; a második az egyes súlyoknak kölcsönös értékét tárgyalja; a har
madik a magyar-osztrák birodalomban eddig szokásos hossz- és folya
dékmértékek viszonyát hasonlítja össze a méter- és gramm-súlyegysé- 
gekkel; a negyedik a gyógyszerkönyvbe felvett gyógyszereknek a fa j
súlyát közli 15 fok Celsius hőmérsékletnél; az ötödik arra mutat, hogy 
100 rész vízben az oldható szerek milyen mennyisége oldódik; a hato
dik 100 rész borszesznek tiszta szesztartalmát határozza meg ugyancsak 
15 Celsius foknál; a hetedik a Beaumé, Cartier és Beck-féle sűrűségmé
rők fokainak 11.5 fok hőmérsék melletti fajsúlyra való változtatását 
mutatja, még pedig úgy a víznél könnyebb, mint a víznél nehezebb 
folyadékokra vonatkozólag; a nyolcadik, kilencedik, tizedik, tizenegye
dik táblázat a savak tiszta savmennyiségét határozza meg ugyancsak 
15 Celsius foknál; a tizenharmadikban a vízben oldott ammóniák tiszta 
ammoniatartalma foglaltatik; a tizenhatodik tartalmazza a fontosabb 
elemek vegyjeleit és paránysúlyát; a tizenhetedik a gyógyszerkönyvbe 
felvett összetett testek vegy- és tömecssúlyát, a tizennyolcadik felso
rolja a méregként ható gyógyszerek ama legnagyobb adagjait, amelye
ken túl csak felkiáltójel használata mellett rendelhet az orvos, végül a 
tizenkilencedik és a huszadik táblázat sorolja fel azokat a szereket, me
lyeket részben teljesen külön és elzárt helyen, részben pedig a többiek
től elkülönítve kell tartani.

A gyógyszerkönyv azt a rendszert követi, hogy nincs fejezetekre 
osztva, mint azt néhány újabb kiadású külföldi gyógyszerkönyvnél le
hetett látni s mint amilyen beosztást követett még a nearvedik kiadású 
osztrák gyógyszerkönyv is, mely első részében az egyszerű szereket so
rolja fel, második részében a készítendő összetett szereket, harmadik 
részében pedig az erősebb hatású gyógyszereket. A magyar gyógyszer- 
könyvben a gyógyszerek alfabetikus sorrendben vannak tárgyalva. A 
növényi gyógyszerek nem füvek, fák, levelek, virágok, gyökerek, gyü
mölcsök, héjak, hanem tudományos növénytani neveik szerint vannak 
felsorolva. A vegykészítményeknél pedig felvette a szerkesztőbizottság 
azok vegyjeleit is.

Minden elfogulatlan bírálónak meg kell állapítania, hogy — ha 
különösen a negyedik kiadású osztrák gyógyszerkönyvet vesszük ala
pul — ehhez képest a mi első gyógyszerkönyvünk hallatlan emelkedést 
mutat. Semmiféle százalékkal sem lehet meghatározni azt a különbsé
get, amely akár tudományos, akár gyakorlati értéket illetőleg a két 
gyógyszerkönyv között van. Ha a rajtuk  levő dátum nem bizonyítaná, 
hogy a kettőnek megjelenése között csak 38 esztendő differencia van, 
igen könnyen azt hihetné az ember, hogy az osztrák gyógyszerkönyv 
valamikor a XVII. század elején látott napvilágot. A gyógyszerkönyvet 
készítő bizottság tehát kiváló munkát végzett és teljesen megérdemli 
azokat a dicséreteket, amelyekkel őket a munka megjelenése után min
den oldalról körülvették.

A gyógyszerkönyv vizsgálatánál látjuk, hogy abban le van fek
tetve még valami, ami e téren teljesen új korszakot jelent. Ez pedig az, 
hogy az egész a metrikus, tehát a grammsúly-rendszerre van alapítva.



Érdekes, hogy dacára annak, hogy ezt a súlyrendszert hazánkban csak 
az 1874. évi 8. te. rendelte el, még pedig úgy, hogy az csak 1876 január 
hó 1-étől lesz a közforgalom minden ágában kötelező, a gyógyszerkönyv 
már az 1871. évben erre az alapra helyezkedett. Nagy előrelátást mutat 
ez a rendelkezés, amely számolt azzal, hogy a grammsúly-rendszer tör
vénybeiktatását elkerülni nem lehet, viszont tisztában volt azzal is, 
hogy a gyógyszerkönyvet sem lehet két-három esztendő múlva ú jra  ki
nyomatni. Tekintettel arra, hogy ezt az előzetes intézkedést jónak látta 
a kormány már itt megtenni, leghelyesebb lesz, ha mi is megelőzzük egy 
kicsit az eseményeket s itt foglalkozunk ennek a rendkívüli jelentőségű 
ténynek bírálatával és a hozzá fűződő későbbi eseményekkel.

Az illetékes körök, de különösen a gyógyszerészek teljesen tisz
tában voltak azzal, hogy e súlyrendszernek a gyógyszerészeiben való 
alkalmazása sokkal több nehézséggel fog járni, mint bármely más fog
lalkozási ágnál. Olyan nehézségekkel, amelyek a közegészségügy szem
pontjából is aggályosak lehettek, még pedig azért, mert az addig alkal
mazott orvosi súlyoknak grammsúlyokra való átváltoztatása sok tört- 
számot eredményezett. így pl. egy szemer =  7.291 centigramm, 1 terecs 
=  1.458 gramm, 1 nehezék =  4.357 gramm és így tovább. Ez a kiszámí
tás — dacára a gyógyszerkönyvben alkalmazott tabellának — tévedé
sekre adhatott alkalmat, amelyek pl. a mérges szerek kiszolgáltatásánál 
veszedelmesek lehettek. A tizedespontok alkalmazása is sok veszélyt 
hordhatott magában, hisz azoknak előbbre, vagy hátrább való tétele a 
mennyiséget lényegesen megváltoztatja.

Előrelátható volt tehát, hogy a grammsúly-rendszer behozatala 
nagy zökkenőkkel fog járni, hisz még Franciaországban is, ahol pedig 
e rendszer tulajdonképpen megszületett, csaknem egy emberöltőre volt 
szükség, hogy minden nagy előnye mellett is úgy a közforgalomban, 
mint a gyógyszerészeiben meghonosodjék.

Ennek megállapítása után természetszerűleg merült fel az a kér
dés, hogy mi lenne tehát a tennivaló?

Könnyű lett volna oly módon intézkedni, hogy hagyassák meg a 
gyógyászatban az orvosi súlyrendszer továbbra is, amint ez a bécsi súly
rendszer mellett századokon át történt, vagy legyen megengedve, hogy 
a gyógyszertárakban a grammsúlyok mellett a régi orvosi súlyokat is 
lehessen tartani és alkalmazni. E gondolat keresztülvitele azonban lehe
tetlen volt, részben, mert a grammsúly-rendszer úgy a tudományos kö
rökben, mint a műveltebb államok közforgalmában el volt már fogadva 
s így a régi rendszerhez való ragaszkodás a magyarság hátramaradott- 
ságát és bizonyos izolálását is jelentette volna, másrészt pedig aggályos 
volt, hogy nem jár-e egy ilyen intézkedés m ajd azzal, hogy a gyógy
szerészi kar a nagyközönség részéről bizonyos gyanúsításoknak lesz 
kitéve.

Nehézséget okozott az is, hogy az osztrák-magyar birodalomban 
alkalmazásban volt orvosi súlyrendszer és a német birodalom egyes or
szágaiban fennállott orvosi súlyrendszer között is voltak differenciák, 
pedig a gyógyszerkönyvben foglalt arányosítási táblázat ezeknek figye
lembevételével készült el, tekintettel azokra a külföldi vényekre, ame
lyek abban az időben elég tekintélyes mennyiségben kerültek át hoz
zánk. Az osztrák medicinális súlymérték szerint például egy gramm 
13.714 szemer, míg ezzel szemben Poroszországban 16.420, Bajorország
ban 16.000 és Norenbergben 16.096 szemer.
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Az a gondolat merült tehát fel, hogy e négy szám összegét négy
gyei kellene elosztani, ami így 15.5 szemert tenne ki, s a tört elhagyá
sával 15 szemerből képezni egy grammot. Az arányosító táblázat kidol
gozásánál ez a súlymennyiség lett is alapul elfogadva, már csak azért 
is, mert e középarány nemcsak megközelíti Európa minden medicinális 
mértékét, hanem a számítást is nagyon megkönnyíti. Eszerint ugyanis 
4  gramm =  1 nehezék, 16 gramm =  3/£ obon, 32 gramm =  1 obon s ha 
a tizedes számítás elve szerint % obont 15 és egy obont 30 grammnak 
veszünk, lényeges a különbség már csak azért sem lesz, mivel ily meny- 
nyiségben csak gyengébb hatású gyógyszereket rendelnek.

E számítás szerint 1 grammot tehát 15 szemerrel számítva, 1 deci
gramm 1.5, s egy centigramm kb. 1/a szemer. Ezt az arányosítást Porosz- 
országban el is fogadták, s az ott hatóságilag megállapított táblázat 
csaknem teljesen megfelel a nálunk ajánlott arányosítási táblázatnak.

Annyira érdekes gyógyászati és gyógyszerészi szempontból ez a 
kérdés, amely egy évszázados rendszernek megváltoztatását jelenti, 
hogy szükségesnek tartjuk  már csak történeti dokumentum céljából is 
közölni itt az összesített táblázatot, amelyben az akkori medicinális 
súlymérték a grammsúlyrendszerre pontosan át van számítva s amely
ben a lajtántúli osztrák birodalomban akkor alkalmazásban levő, to
vábbá a poroszországi hatóságilag megállapított és nálunk a Közegész
ségügyi Tanács által ajánlott arányosítási táblázat van feltüntetve:

A jelenlegi
oszt. orvosi

A grammsúly- 
rendszer szerint

A lajtántúli osztr. 
bir. most alkal
m azásban levő

A porosz hat. 
megállapított

Az ajánlott 
arányosító

súlyrendszer pontosan arányosító arányosító táblázat
kiszámítva táblázat táblázat

Vs grén 9.114 Mii. gr. 1 Centigr. 8 Miligr. 8 Miligr.
V* „ 1.215 Centgr. 1.5 >y 1 Centigr 1 Centigr.
1/4 „ 1.822 . 2 n 1 »/« w 1 Va »
Va » 3.645 „ 4 3 tf 3
1 7.291 7 6 n 6

1 Va Decigr.2 1.458 Decigr. 1.5 Decigr. 1 V« Decigr.
3 2.186 „ 2.2 n 1 4/5 n 2
4 2.870 3.0 m 2 2/5 w 2 Vs
5 3.640 3.6 3 3
6 4.372 4.4 3 3/5 n 4
7 5.104 5.1 4 Vs n 5 2/3 „
8 5.833 5.8 4 4/s n 5
9 6.592 6.5 5 2/s n 6 2/3

10 7.291 7.3 6 n 6 V» -
1 2/3 Gramm1 Scrpl. 20 gr. 1.458 Gramm 1.5 Gramm 1 V4 Gramm

2 2.916 „ 3
Gramm

2 V* » 2 2/3
2 GrammVa Dr. 1 J/2 scp. 2.187 Gramm 2 2 Gramm

1 4.375 „ 4.3 3 »/4 n 4
2 8.740 . 8.75 7 Va n 8
3 13125 „ 13.00 /» 11 ft 12
V* Unc. 4 Dr. 17500 „ 17.5 15 n 16 vagy 15
1 35.001 „ 35 » 30 n 32 vagy 30

Ezzel a kérdéssel a gyógyszerészi kar természetesen igen beha
tóan foglalkozott. Járm ay Gusztávon kívül, aki az itt közölt táblázatot 
is összeállította, Grossinger Károly újvidéki gyógyszerész volt az, aki 
erre vonatkozólag nagyon érdekes észrevételeket tett. Reámutatott
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ugyanis arra, hogy az lenne a legfontosabb, ha az orvosok rendeléseik
nél szorosan a tizedes rendszerhez simulnának. Azt ajánlja tehát, hogy 
úgy kellene tenni, mint a franciáknak, akik — amikor 70 évvel azelőtt 
az obon-rendszert megszüntették és a métrikus rendszert behozták — 
egy szemert 5 centigrammba vettek fel és a 6, 12, 18 s a többi részre tör
ténni szokott osztás helyett 5, 10, 15, 20 stb. részre osztották. Ezt aján
lotta a mainai Frankfurtban az orvosok gyűlésén dr. Fresenius is, aki 
azt mondotta, hogy a receptírásnál az obon-rendszer szerint a súlyegy
ség alosztályait egyes számokban, vagy egyszerű törtekben kell alkal
mazni. A gyógyszerész így fáradtság nélkül mérhet le minden adagot, 
az orvos pedig könnyen kiszámíthatja magának, hogy a rendelt gyógy
szer mily mennyisége esik egy adagra.

Az ugyanis sohasem történik, hogy az orvos 23/4, vagy mondjuk, 
3 1/3 szemert rendel, mert az orvosnak kényelmesebb 3, vagy 4 nehezéket 
rendelni, amikor a gyógyszerész m unkája sincs megnehezítve, mert min
den súlymennyiség 1—1 darabban kéznél van, melyet a mérés alkalmá
val könnyen fel tud használni. Ellenesetben, ha az orvos által írt régi 
súlyok a közönséges átszámítási tabellák segítségével az ú j súlyrend
szer szerint határoztatnak meg, akkor olyan súlyeredményeket kapunk, 
melyeket a gyógyszerész pontosan kiszolgáltatni képtelen, részben, mert 
hiányoznak neki a kellő súlyokat reprezentáló súlydarabok, másodszor 
pedig lehetetlenség, hogy a második, vagy harmadik tizedestörtig mér
hessen. Tehát a tizedes rendszerhez való ragaszkodás jelenti egyúttal 
azt is, hogy a gyógyszerész így sohasem ju that olyan helyzetbe, hogy 
az orvosi vényeket ne egészen pontosan készítse el, ami bizony meg kel
lene, hogy történjen, ha egyszerűen a tabelláris átszámítás lenne ala
pul véve.

A gyógyszerészi kar állította fel azt a követelményt is, hogy a 
rendelt mennyiséget az orvosok szavakkal és számokkal is kiírják, anú 
sok esetleges tévedésnek lehetett a megakadályozója.

Az egész kérdést komplikálta még az is, hogy a Közegészségügyi 
Tanács javaslata alapján készült 1874. te. idevonatkozó intézkedései a 
gyógyszerészre kötelezőek voltak, az orvos számára azonban megadták 
azt a lehetőséget, hogy tetszésük szerint akár a régi orvosi súlyok, akár 
az ú j rendszer szerint írhassák receptjeiket. t

A minden oldalról hangoztatott aggodalomnak adott tehát ki
fejezést a Magyarországi Gyógyszerész-Egyesületnek a belügyminisz
terhez küldött 1874 június havi felterjesztése, amelyben e kérdések tisz
tázását kérte. Egyúttal reámutatott arra, hogy az orvosi súlyrendszer
ben foglalt grán és gramm közötti nagy névhasonlatosság alkalmas a 
gyógyszerek kiszolgáltatásánál sok tévedés előidézésére. Szükséges te
hát annak meghatározása is, hogy a receptírásnál mily rövidítések le
gyenek megengedve.

A káosz növeléséhez mindezeken felül hozzájárult még az, hogy 
máris voltak olyan orvosok, akik grammsúlyokban rendeltek. A törvény 
értelmében ily vényeket azonban csak a magyar hitelesítő hivatalok 
jelzésével ellátott súlyokkal volt szabad a gyógyszerésznek elkészítenie. 
A hitelesítési ügy azonban az országban ekkor még meg sem indult, hi
telesített grammsúlyok tehát még nem is lehettek. Kénytelen volt a 
gyógyszerész éppen ezért az átszámítási tabellát alkalmazni, amely 
azonban — mint már említettük — oly törtszámokat tartalmazott, ami



nőknek megfelelő súlyegységek semmiféle gyógyszertárban sem voltak 
találhatók.

Az általános bizonytalanság erősen foglalkoztatta úgy az orvosi, 
m int a gyógyszerészi köröket s büszkék lehetünk arra, hogy ennek 
részbeni megszüntetésére gyógyszerésztől jött az a javaslat, amelynek 
gyakorlati eredménye ma is minden gyógyszertárban feltalálható.

Dr. Wolff Gyula tordai gyógyszerész mutatott reá ugyanis arra, 
hogy igen nagy nehézséget fog okozni a centigrammokkal és a deci-

f rammokkal való dolgozás, mert az ily apró súlyokon a számokat ki- 
etűzni nagyon nehéz lesz, ami nagyon hátráltatja majd a gyógyszer- 

tárakban szükséges gyors munkát is. Éppen ezért ajánlja, hogy:
a) Az 1 centigrammos legyen háromszögű lap s ilyen 1 centigram

mos súlyból legyen minden receptúránál 4 darab.
b) Az 5 centigrammos legyen szintén háromszögű és természete

sen az előbbinél jóval nagyobb és pedig egy darab.
c) Az 1 decigrammos legyen négyszögalakú, szintén 4 darab.
d) Az 5 decigrammos szintén négyszög alakban és csak egy

darab.
e) Az 1 grammos legyen kör és 4 darab.
Ezzel a rendszerrel el lenne érve, hogy minden olyan súly, amely 

3 szögletes, az feltétlenül centigramm, még pedig nagyság szerint vagy 
1, vagy 5 centigramm; ami négyszögű, az csakis decigramm lehet, még 
pedig szintén vagy 1, vagy 5. A kör az pedig 1 gramm. Eszerint tehát 
már a súlyok alakjából is meg lehetne állapítani, hogy milyen súly
mennyiséggel van dolgunk, sőt ezt egyszerű tapintás által is konsta
tálni lehetne.

A Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület ezt a propozíciót ma
gáévá tette s erre vonatkozólag 1875 április 6-án beadvánnyal is fordult 
a miniszterhez. Ugyanakkor reámutatott az egyesület arra is, hogy a 
gyógyszerészeiben eddig alkalmazásban levő ürmértékek alakjukra 
nézve különböztek a közforgalomban szokásos ürmértékektől s mivel 
ezek a gyógyszertárban a receptek készítésénél nem használtatnak és 
csakis a mellékhelyiségekben főzetek, forrázatok, stb. megközelítő 
mennyiségének meghatározására szolgáltak, hitelesítés alá nem is vétet
tek. A métermérték behozataláról hozott törvény alapján kiadott mér
tékhitelesítő szabályok a folyadékok számára használandó ármértékek
nél most oly alakot határoztak meg, mely a gyógyszerek készítésénél 
és kiszolgáltatásánál nem alkalmazható, már csak azért sem, mert ez 
esetben mindig tölcsér segítségét kellene igénybevenni, ami ellen a 
gyógyszerészi karnak már tisztasági szempontból is aggodalmai van
nak. Éppen ezért szükségesnek látja az Országos Egyesület egy olyan 
szabályrendelet kiadását, amely meghatározza, hogy a gyógyszerészei
ben alkalmazott litermértéknek minden hányadosa szűkszájá üvegbe 
való beöntésre alkalmazott kiöntőszájjal lehessen ellátva s hogy ez űr- 
mértékeket ne kelljen hitelesíteni.

íme, egy ékesen szóló példája annak, hogy mennyi nehézséget 
okoz minden, ami egy régi rendszer helyébe á ja t állít. A mai kor em
berei, akik a megszokottság közönyével veszik fel a telefonkagylót, 
gyújtják fel a villanyt, adnak fel egy sürgönyt, vagyr ülnek vasútra, 
sőt ma már repülőgépre, nem igen szoktak gondolkozni azon, hogy 
mennyi kísérletnek kellett lefolynia, mennyi akadályt kellett leküzdeni, 
míg végre ezeket a világ egész rendjét átformáló technikai haladásokat
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az emberiség szolgálatába lehetett állítani. A mai gyógyszerészgeneráció, 
amely minden nehézség nélkül készíti el a kezébe került recepteket, 
szintén nem gondol ma már arra, hogy azok az apró kis súlyok, amelye
ket a maga mérlegére rátesz, mennyi gondot, zavart és izgalmat keltet
tek valamikor s hogy kiváló férfiak mennyi tanácskozására, vitájára, 
tervezgetésére, beadványára, hatóságokkali torzsalkodásokra volt szük
ség, míg végre az élet lassan kiküszöbölte azokat a zökkenőket, amelyek 
éveken keresztül mutatkoztak.

Ennek az egyetlenegy kérdésnek a rendezésénél ugyanis a követ
kező periódusokat és nehézségeket lehet megállapítani. Először is el kel
lett dönteni azt a nagy elvi kérdést, hogy a régi súlyrendszer helyett 
egy ú j súlyrendszer vezettessék be az életbe. Azután, dacára annak, 
hogy még törvényes rendelkezés nem volt, már 3 évvel azelőtt úgy kel
lett megszerkeszteni a magyar gyógyszerkönyvet, hogy abban ez az elvi 
döntés kifejezésre jusson. Már maga ez a tény rendkívül sok zavarnak 
volt a forrása. Kötelezővé tette ugyanis a grammsúly-rendszer alkal
mazását anélkül, hogy lettek volna súlyok s anélkül, hogy eleget lehetett 
volna tenni még 1874-ben is a törvény ama rendelkezésének, hogy a 
grammsúly-rendszer szerint írt recepteket hitelesített súlyok alapján 
kell elkészíteni, mert ilyen mértékhitelesítő intézetek még egyáltalában 
nem voltak. Kötelezővé tette a két súlyrendszer közötti pontos átszámí
tást, amely törtszámokat eredményezett, s így egyszerűen lehetetlenné 
tette, hogy a gyógyszerész a receptet pontosan készítse el, amire pedig 
más törvények és az esküje is kötelezte őt. Az orvos számára szabad 
mérlegelés tárgyává engedte tenni, hogy milyen súlyrendszert használ
jon és a gyógyszerész vállára rakta azt a terhet, hogy az átszámítást ő 
alkalmazza. Előírta ugyan a centigrammoknak, decigrammoknak hasz
nálatát, de a gyógyszerészi karon kívül senki sem gondolt arra, hogy 
milyen lesz ennek keresztülvitele a gyakorlatban s hogy az orvosoknak 
adott szabad választási lehetőség egyszer gramm, máskor grán súly 
szerint írt receptet fog ju ttatn i a patikába, ahol az esetleges rövidítés 
miatt nem mindig fogják tudni, hogy milyen mennyiséget is akar az 
orvos. Általában véve semmi intézkedés sem történt a szükséges rövidí
tésekre vonatkozólag, aminek pedig éppen az átmeneti időben igen 
nagy volt a jelentősége. Sőt a minisztérium nem gondolt arra sem, hogy 
éppen az átmenetre való tekintettel megkövetelje, hogy az orvosok a 
rendelt mennyiséget betűkkel és számokkal is kiírják. Egyszóval teljes 
volt a zűrzavar, aminek itteni feltárása m utatja meg azt, hogy mikép 
alakxiltak ki azok a kérdések, amelyekről ez adatok nélkül senki sem 
hinné el, hogy annak idején olyan nagy kavarodást okoztak.

De a grammsúlyrendszer ügye egyúttal reámutat arra is, hogy 
íme, mennyire szükséges, hogy a közegészségüggyel kapcsolatos kérdé
sekben a gyógyszerészek véleményét kikérjék, s azt az intézkedé
seknél irányadónak el is fogadják. Ez a kérdés ugyanis ékes bizonyí
téka lett annak, hogy milyen nagy a különbség az elmélet és a gyakor
lat között. íme, mennyi kérdés merült itt fel, amire senki sem gondolt, 
mert gyakorlati tapasztalatok nélkül azokra nem gondolhatott, míg a 
gyógyszerész előtt ugyanezek rögtön kézenfekvőek voltak. Az itt fel
sorolt aggodalmakat mind a gyógyszerészek vetették felszínre, s a ren
dezés módjára is ők tették meg javaslataikat. Ez természetes, mert csak 
ők lehettek azok, akik tanácstalanul forgatták a receptet kezeik között, 
amikor tudták, hogy grammot, vagy gránt akar-e az orvos! Csak ők
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állapíthatták meg, hogy a receptet nem tudják az addigi gyógyszerészi 
lelkiismeretességük szerint elkészíteni, mert nincsenek megfelelő sú
lyaik! Csak ők konstatálhatták, hogy az űrmértékek hivatalosan meg
állapított alakja a gyógyszertárban nem használható, s viszont csak ők 
tiltakozhattak az ily módon szükségessé válható állandó tölcsérhaszná
lat ellen, amely a tisztaság szempontjából sem volt ajánlatos.

Igen, más a gyakorlat és más az elmélet. Aki nem dolgozik hosszú 
időn keresztül gyógyszertárban s nem figyelheti meg azokat az apró, 
de fontos niianszokat, amelyek a gyakorlat során felmerülnek, az soha
sem fogja tudni kellőképpen elbírálni e kérdéseket s így sohasem lesz 
képes minden tekintetben megfelelő intézkedések hozatalára. Ennek 
tudatában követelte mindig és követeli ma is a gyógyszerészi kar annak 
a gyógyszerészi osztálynak felállítását, amely a minisztériumban a 
gyógyszerészi ügyeket gyógyszerész vezetése mellett lenne hivatva in
tézni. Bizonyos, hogy éppen a gyakorlati tapasztalatokkal alátámasztott 
intézkedések üdvös hatással lennének a gyógyszerészet általános fejlő
désére, tehát a közegészségügyre is. A grammsúlyrendszer behozatala 
körüli események erősen alátám asztják ezt a meggyőződést.

A gyógyszerészek érdeklődését erősen felkeltette ez időben az 
újabb adótörvényjavaslat szerint a gyógyszertárakra is kivetendő ke
reseti adó kérdése. A kereseti adóról szóló törvényjavaslat szerint a 
gyógyszerészek a harmadik osztályba lettek sorozva, amely megálla
pítja, hogy az idetartozók tiszta jövedelmük 10%-át fizetik kereseti adó 
fejében. Megjegyzendő, hogy az 1868-ik évi 26. t.-c. 24., 25. és 29. §-ai 
értelmében is az adóztatás alapját a tiszta jövedelem képezte. Tehát 
az ú j törvényjavaslattal szemben tanúsított aggodalomnak nem ez az 
intézkedés, hanem az volt az oka, hogy a tiszta jövedelem megálla
pítása az adókivető bizottságok által addig teljesen önkényesen történt. 
Elég volt az, ha egyes helyeken 2—3 hónapig valamilyen járvány ural
kodott, hogy a gyógyszerésznek az adóját azon a címen, hogy úgyis 
eleget keresett, alaposan felemeljék. Az így felemelt adót azután na
gyon nehezen vagy sehogy sem lehetett a későbbi időkben leszállítani. 
De eltekintve ettől, a gyógyszerészek anyagi helyzetét illetőleg olyan 
tévhitben volt a nagyközönség, s így az egyes községek elöljárói is, 
ami már magában véve is hozzájárult ahhoz, hogy a gyógyszerészek 
adóját mindig magasabbra vették, mint más foglalkozási ágakét. Ép
pen ezért az Országos Egyesület azzal a kéréssel fordult a járásigazga
tókhoz, hogy az adóbevallások egvöntetű szabályozása és a gyógyszer- 
tárak  forgalmához arányított kulcs megállapításának céljából sürgő
sen nyilatkozzanak, hogy vidékükön a gyógyszertárak jövedelmükhöz 
képest túlmagasan vannak-e megadóztatva, s ha igen, miként gondol
já k  az adókulcsnak méltányos megállapítását.

Az egyesület ebben a kérdésben azt az álláspontot foglalta el, 
hogy a gyógyszertár üzleti kiadásait két főosztályba kell sorozni. Az 
első osztályba tartoznak azok, amelyek az anyagok beszerzésére szük
ségesek, a második osztályba pedig azok a kiadások, amelyek a gyógy
szertár kezelésére, fenntartására lesznek fordítva. Ez alapon az egye
sület vezetősége megállapította, hogy az anyagok számlája a nyers for
galomnak cca 33%-át teszi. Ehhez azonban hozzá kell még venni az 
áruveszteséget, amely mutatkozik részben abban, hogy minden gyógy
szertárban megromlanak gyökerek, füvek, levelek, virágok, stb., ame
lyeket a gyógyszerész eldob, másrészt, hogy a növényanyagokból ké



szült szerek is romlásnak vannak kitéve. Ilyenek a vizek, extractumok, 
roobok, szirupok, de ezenkívül több vegykészítmény is. Az itt előálló 
kárt cca 3%-ra lehet taksálni. Ehhez jön még a hitelezés következtében 
előállott veszteség, amit az egyesület vezetősége szintén 3% -bán állapít 
meg, úgyhogy így az anyagszámlára történt kiadás összesen 39%-ra rúg.

A kezelési számla, tehát az úgynevezett rezsi kontó a házbérboí, 
a személyzet fizetéséből és élelmezéséből, fűtésből, világításból, bútor
zat és edényrongálásból, adókból, stb. adódik. Mindennek számításba 
vételével az adóbevallás alapjára 10%-ot lehet számítani, s így a 2000 
forint nyersforgalmú gyógyszertár adóalapja 200 forint, egy 3000 forin
tot forgatóé 300 forint és így tovább.

Az adókivető bizottságok ezzel szemben azt az ellenvetést tették, 
hogy 400—600 forint jövedelemből egy gyógyszerész állásához képest 
nem tud megélni a családjával s így a fenti számítás okvetlen irreális. 
Az egyesület el is ismerte, hogy ebből magából megélni nem lehet. A 
kisforgalmú gyógyszertáraknál azonban az a helyzet, hogy a segédnek, 
vagy gyakornoknak és a laboránsnak adott élelmezés a gyógyszerész 
élelmezését s így családjának fenntartását megkönnyíti és hogy csak
nem minden vidéki gyógyszerésznek van valami mellékjövedelme, ami 
azonban itt figyelembe nem vehető, mert ez úgyis más adóztatás alá 
tartozik.

A rendszertelenül kivetett adóknak egyik oka volt az is, hogy a 
gyógyszerészek ugyanolyan forgalomnál különböző tiszta jövedelmet 
vallottak be, mert nem voltak tisztában a kiszámítás módjával és így 
saját kárukra tévedtek. A leghelyesebb megoldásnak azt tartották 
volna tehát legtöbben, ha a pénzügyminisztérium a tiszta jövedelem 
megállapítására egy pontos sémát tenne kötelezővé, amire annál is in
kább szükség lenne, mert hisz a törvényjavaslatban a pénzügyminisz
ter maga is elösmeri, hogy a jövedelmek bevallása nehézségbe fog ü t
közni, mert az adófizetők a kérdés lényegével nincsenek teljesen tisz
tában.

A Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület meg is tette ez irány
ban a szükséges lépéseket. Az adókivetés rendszere maga volt azonban 
olyan, hogy az egyesület beadványától sok gyakorlati eredményt ab 
ovo nem lehetett várni. Az adókivető bizottságok ugyanis már akkor 
is szuverén jogokat vindikáltak maguknak s úgy látszik, hogy a helyi 
viszonyokat ismerő bizottság intézménye már akkor is statuálva volt. 
Ez a bizottság az, amely az adózók jövedelmét megállapítja, amely min
dent tud, de mindent rosszul tud, kivéve az adók emelését! Ezt rende
sen túlon-túl is jól tudja.



Az Országos Egyesület megalakulása 1872-ben. — A gyógyszerrendelés 
megszorítása nyilvános alapoknál. — Az egyesület alapszabályainak 

módosítása. — Ráth Péter halála.

A dolgok logikai kapcsolatánál fogva a grammsúlyrendszerrel 
kapcsolatos intézkedéseknél többször rám utattunk már az országos 
egyesület működésére, amelynek megalapítása összeesik az akkor fel
merült fontos kérdések tárgyalásának időpontjával. Nézzük tehát meg 
most már, hogy alakult meg ez az egyesület, amelyet közel ötven éve 
óhajtott a maga érdekeinek szolgálatába állítani a  magyar gyógysze
részi kar.

Annak az akciónak ugyanis, amit annak idején még Kátai Gá
bor kezdeményezett s amelynek a legfanatikusabb harcosa Schédy 
Sándor volt, 1872-ben végre megtermett a maga gyümölcse. 1872 május 
6-án ugyanis kimondotta az országos gyógyszerészgyűlés az „Országos 
Gyógyszerész Egylet'1 megalakulását és ezzel megteremtette azt az in
tézményt, amelynek ma már 67 éves működése teljesen összeforrott a 
gyógyszerészi kar vágyaival, reményeivel, küzdelmeivel és kétségtelen 
nagy eredményeivel.

A megalakulás közvetlen eseményeit Kosztyik Jánosnak az a 
felhívása indította útnak, amelyet Ráth Péterhez, a központi bizottság 
elnökéhez 1872 március 25-én intézett s amelyben arra szólította őt fel, 
hogy a legerélyesebben fogja meg ezt a mindenekfelett álló kérdést. 
Megemlítette Kosztyik, hogy már 1867-ik évi országos nagygyűlés ilyen 
irányú kérelemmel fordult a belügyminiszterhez, sőt a kéréséhez alap
szabálytervezetet is mellékelt. Ezóta már 5 esztendő telt el s ebben az 
ügyben a felső hatóság részéről semmiféle intézkedés nem történt, da
cára annak, hogy ma már csaknem minden társadalmi osztálynak, sőt 
még a munkásoknak is megvan a maguk egyesülete, vagy szervezete.

Bár a központi bizottság tagjai, akik közé különben Kosztyik 
maga is tartozott, eddig is mindent elkövettek a siker érdekében, ez a 
nyilvánosan megjelent felhívás erős hatást váltott ki és cselekvésre 
ösztönözte a gyógyszerészi kar vezetőit. Ezt némileg megkönnyítette 
az is, hogy míg addig anyagi kérdések is hátráltatták a szervezkedés 
lehetőségét, addig az utóbbi időben a központi bizottság felhívására 
többszáz gyógyszerész küldött be két-két forintot azzal, hogy abból a 
szervezkedés költségei fedezhetők legyenek.

Ily előzmények után a központi bizottság elnöke újabb kéréssel 
fordult az ország gyógyszerészei nevében a belügyminiszterhez, aki 
ekkor meg is adta az engedélyt arra, hogy május hó 6-án az ország

{gyógyszerészei a maguk fontos ügyeinek megbeszélésére országos gyű- 
ést tartsanak.

Ezt megelőzőleg május hó 4-én az országos gyógyszerész központi 
bizottság ülést tartott, amelyen megjelentek Kosztyik János, Járm ay 
Gusztáv, Kiss Károly, Tamássy Károly, dr. Szabó Gyula, Trajanovits 
Ágoston, Rohrbach Antal, Szarka János, dr. Hintz György, Grossinger 
Károly, Sztupa György, Fauser Antal, Hartmann József, Schédy Sándor, 
Gamauf Vilmos, Mike Antal, Katona Zsigmond jegyző, később Ráth 
Péter, a bizottság elnöke és Trajanovits Ede. Az egyesület rendkívüli 
jelentőségére való tekintettel tartjuk  szükségesnek azt, hogy mindazok
ról megemlékezzünk, akik ekkor az egyesület megalakításának szüksé
gességét kimondották. Járm ay Gusztáv, aki mint korelnök vezette ezt a
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történelmi jelentőségű gyűlést, hívta fel a figyelmet arra, hogy az or
szágos gyűlésnek legfontosabb tennivalója az országos egyesület és a 
vidéki gyógyszerész egyesületek megalakítása. Amikor ebben mindnyá
jan egyetértettek, határozatba ment, hogy az országos gyűlést az evan
gélikus épület nagytermében fogják megtartani, s hogy azon a követ
kező lesz a tárgyalás menete:

a) A megnyitóbeszéd után a gyűlés szervezi magát, s azután
b) a központi bizottság 1871 október hó 1-től egész a nagygyűlés 

napjáig tartott gyűlések jegyzőkönyvének felolvasása következik;
c) az Országos Gyógyszerész Egylet és a vidéki gyógyszerész egy

letek megalakítása az 1867 évi országos gyógyszerészi gyülekezethez 
augusztus hó 26. és a következő napjain tartott üléseiben módosított 
„alapszabályjavaslat“ nyomán;

d) Járm ay Gusztáv értekezik a tizedes súlyrendszerről úgy álta
lában, mint annak viszonyairól az eddigi orvosi súlymértékekhez, ará
nyosító táblázat kíséretében;

e) Járm ay Gusztáv értekezik a gyógyszerészgyakornokok ki
képzéséről ;

f) Schédy Sándor értekezik a segédhiány fő okairól s ezek or
voslásáról ;

g) Járm ay Gusztáv az ú j árszabásban foglalt egyes tételeket vi
lágítja meg.

Ezenkívül dr. Hintz György ecsetelve az országos gyógyszerész
gyűlések alkalmával tartandó tudományos értekezések és előadások 
horderejét, azt indítványozta, hogy a megalakítandó országos gyógy
szerész egylet feladatául tűzessék ki évenként 3 tudományos és pedig 
egy elméleti, egy gyakorlati, egy társadalmi kérdés megoldása, mert ez
által jövőben az országos gyógyszerészi gyűlések nemcsak az anyagi 
és helyiérdekű kérdések orvoslására lesznek alkalmasak, hanem hivatva 
lesznek arra is, hogy a gyógyszerészet tudományos nívóját fejlesszék 
és azt más államok tudományos nívójának magaslatára emeljék.

A nagygyűlést tehát május 6-án megtartották s azon az akkori 
viszonyokat tekintetbe véve, rendkívül sokan, 91-en jelentek meg. Az 
ország minden része képviselve volt és a rendkívüli érdeklődést csak 
akkor tudjuk kellőképpen méltányolni, ha tudjuk, hogy az akkor mű
ködő gyógyszertáraknak több mint 50%-a segéd nélkül dolgozott s így 
ezeknek nem is volt módjuk arra, hogy a nagygyűlésre feljöjjenek. 
Ezenkívül a vasúti összeköttetés is eléggé prim itív volt még, ami szín
ién  igen sok gyógyszerészt visszatartott a megjelenéstől.

A nevezetes ülésen Ráth Péter elnökölt, akinek nagyszabású be
széde és többek hozzászólása után a nagygyűlés kimondotta az orszá
gos egyesület megalakulását és az alapszabályok felolvasása után azt 
is elfogadta s úgy döntött, hogy az sürgősen a belügyminiszterhez le
gyen felterjesztve.

Az egylet címe „Országos Gyógyszerész Egylet11, célja a gyógy
szerészet tudományos fejlesztése, segélyre szorult kartársaknak a tá r
sulás által nyert erőhöz mért anyagi segélyezése s egyáltalában a gyógy
szerészi ügyek egyöntető kezelése. Rendes tag lehet minden okleveles 
gyógyszerész, ki nyilvános gyógyszertár tulajdonosa, bérlője, vagy 
gondnoka. Rendkívüli tag lehet minden okleveles gyógyszerész. Ezen
kívül vannak tiszteletbeli tagok, akiket a gyógyszerészet s a szakma
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körébe vágó tudományok körül szerzett érdemeik elismeréséül az igaz
gatóválasztmány előterjesztésére a közgyűlés választ meg.

Az alapszabályok elfogadása után Kosztyik János hivatkozva 
hajlott korára, meleg szavakkal üdvözölte a megalakult országos egy
letet, amelyben forró vágyainak teljesülését látta, annak felvirágzását 
óhajtja  s mivel nem tudja, hogy a sors megengedi-e, hogy ez egyesület 
üléseiben részt vehessen, az alapítványok sorát 200 forinttal megkezdi, 
melynek 5%-os kamatait élete fogytáig fizeti s kötelezi magát arra, 
hogy halála után a tőkét örökösei le fogják törleszteni. A közgyűlés fel
állással és tapssal fogadta a veterán gyógyszerész nemes gesztusát, 
m ajd az ülés befejezése után ünnepi lakomára a Hungáriába gyűltek 
össze a közgyűlés résztvevői, ahol az első toasztot Őfelségére a Királyra 
és a legkiválóbb magyar nőre, a nemzet által mélyen szeretett Felséges 
Királyasszonyra mondották.

Most már csak az volt hátra, hogy az alapszabályokat a belügy
miniszter jóváhagyja. Még az év szeptemberében ez is megtörtént. A 
jóváhagyó miniszteri leirat a következőképpen hangzik:

29371. szám.
Látta a magyar királyi belügyminiszter oly megjegyzéssel, hogy 

mindazon közgyűlési határozatok, melyek az egylet alapszabályainak 
megváltoztatását, feloszlását s ez utóbbi esetben vagyonának hovafor- 
d ítását célozzák, foganatosítás előtt a minisztériumhoz terjesztendők.

Budán, 1872. évi szeptember hó 11-én, a miniszter helyett
Zeyk Károly államtitkár.

Az alapszabályok jóváhagyása után az országos egylet ideiglenes 
igazgató választmányának elnöke Ráth Péter és jegyzője, Schédy Sán
dor aláírásával felhívás jelent meg, amelyben a gyógyszerészeket az 
egyesületbe való belépésre szólították fel.

Ezzel elindult a maga harcos ú tjára az egyesület, amelynek első 
beadványa rövidesen fenn is volt már az illetékes minisztériumban. 
Figyelemmel ennek gyógy szer észtörténelmi érdekességére, közöljük, 
hogy e beadványra a következő, magát a kérést is megvilágító, válasz 
érkezett le:

Magyar Királyi Belügyminiszter.
32738. szám.

Buda szab. kir. főváros közönségének. Ráth Péter, mint a m agyar
országi összes gyógyszerészek választmánya elnökének folyamodványa, 
melyben a közigazgatási hatóságokat utasítani kéri, hogy a házi gyógy
szertár tartására nem jogosított orvosoknak a gyógyszerek kiszolgálta
tását tiltsák meg; a házi gyógyszertár tartására jogosított orvosokat 
pedig kötelezzék, hogy gyógyszereiket az ú j árszabvány 8. pontja ér
telmében gyógyszertárakból szerezzék be, végül a kereskedőknek és 
kuruzslóknak a gyógyszerekkel való üzérkedést szigorúan tiltsák meg, 
a város közönségének idezárva oly felhívással küldetik le, hogy annak 
kézbesítése alkalmával folyamodót azzal értesítse, mikép az általa kért 
intézkedések amúgy is a fennálló s a hatóságokkal kellőleg közölt sza



bályokban foglaltatván, ezen szabályoknak újbóli kihirdetésére szük
ség nem forog fenn, amennyiben pedig ezeknek áthágását tapasztalnák, 
erre nézve minden egyes eset az illetékes hatóságnak mindenkor felje
lentendő, mely a megejtendő nyomozás eredményéhez képest van hi
vatva a szabályok áthágását megtorolni.

Budán, 1872. évi október hó 10. a miniszter helyett
a másolat hiteléül 

Zeyk Károly Hrappan C.
államtitkár. tanácskiadó.

Az 1872-ik esztendő a gyógyszerészi kar szempontjából tehát 
rendkívüli jelentőségű. Az országos egylet megalakulása mellett telje
sen eltörpülnek a többi kérdések, amelyek ebben az esztendőben még 
felmerültek, dacára annak, hogy érdekességüket tagadni nem lehet. 
Ilyen esemény például az, hogy a belügyminiszter január 31-én 2837. 
szám alatt azzal az indokolással, hogy a gyógyszertári jog adományo
zása nem az ipartörvény határozmányai, hanem a közegészségügyi sza
bályzatokban megjelölt módok szerint történik, úgy döntött, hogy a 
gyógyszerészek az iparkam arai illeték összeírási lajstromaiból kiha- 
gyandók. Érdeklődésre számíthat még az az esemény, amely a hason
szenvi gyógymóddal kapcsolatos intézkedésről szól. A pestvárosi kép
viselőtestület ez évben ugyanis elhatározta hasonszenvi osztálynak a 
Rókus-kórházban való felállítását. Ezzel kapcsolatban természetesen 
ilyen árszabvány is szükségessé vált, amit a Budapesti Gyógyszerész 
Testület megbízásából Járm ay Gusztáv dolgozott ki. Ezt az árszab
ványt a belügyminiszter július hó 9-én jóváhagyta s azt 25 krajcárért 
lehetett beszerezni. A hazánkban nem hosszú életű hasonszenvi kor
szaknak ez egyik állomása s érdekes, hogy ennek az árszabásnak elké
szítésével szintén járm ay  Gusztávot bízták meg, akinek szinte példát
lan keretek között lezajlott közéleti működésével e munka behatóan 
foglalkozik.

Ezeknél fontosabb az az általános szabályzat, amelyet azon 
egészségügyi személyek számára adtak ki, akik állami, vagy valamely 
más nyilvános felügyelet alatt álló alap költségén gyógyszereket ren
delnek vagy készítenek. E szabályzat szerint az idevonatkozó gyógy
szerkészítésnél és rendelésnél egyedül az 1871. évben kiadott „Magyar 
Gyógyszerkönyv“-ben és 1872. évben megjelent árszabványban foglalt 
gyógyszereket lehet igénybe venni. Itt meg kell jegyezni, hogy a sza
bályzat az 1871-ben kiadott Magyar Gyógyszerkönyv-ről beszél, ami 
bizonyos félreértésekre adhat alkalmat. A valóság az, hogy a gyógy
szerkönyv tényleg 1871-ben lett kinyomatva, azon ez az évszám is sze
repel, azonban annak használata csak 1872. év márciusától lett köte
lezővé téve.

E szabályzat már megtiltja bizonyos drágább gyógyszereknek, 
sőt a drágább labdacsanyagnak használatát is és ezt csak valódi szük
ség esetén, kivételes esetekben engedi meg. Sőt tovább megy és elren
deli, hogy a gyógyszerészi munkálatok költségeinek megtakarítása cél
jából házilag, azaz vagy a kórházban, vagy a betegek lakhelyein ké
szíttessenek:

a) az egyszerű főzetek, a forrázatok és borogatások;
b) a lenmagpogácsa, vagy mustárlisztből készült pépek;



c) a közönséges italul szolgáló árpafőzet;
d) a csőrék és pedig a közönségesek langyos vízből, az izgatok 

langyos vízből és konyhasóból, a nvákos csőrék végre lenmagfőzetből, 
keményítőből, korpából s hasonló olcsóságú anyagokból;

e) a tapaszok felkenése szintén mindenkor házilag eszközlendő.
Az elősorolt készítményeket tehát a gyógyszertárakban készít

tetni tilos.
Sok kevésbé érdekes paragrafuson kívül benn találjuk még azt 

is, hogy olyan gyógyszerszámlákra, melyek községi gyógyintézeteket 
vagy egyéb községi alapítványokat illetnek, az összeg kétharmadát 
előlegképpen utalványozni kell.

E szabályzathoz vényminták voltak csatolva. Ezek száma 63 s 
érdekességük az, hogy a legtöbb helyen nemcsak a vényt, hanem az 
elkészítési módot is közlik s hogy az előirat a főzetekhez és forrázatok- 
hoz mindenütt közönséges vizet használtat.

E szabályzat, amely a Közegészségügyi Tanács véleménye alap
ján  jött létre, sok nyugtalanságot szerzett. Először is súlyos aggodalom 
merült fel az irányban, hogy ez a szabályzat alkalmas az orvosi lelki- 
ismeretszabadság megnyirbálására. Ezután, mivel olyan intézke
dést is tartalmaz, hogyha a készítendő gyógyszerhez fekete üveg lenne 
szükséges, akkor nem ilyet, hanem csak fekete papírral bevont zöld 
üveget szabad számítani, joggal merült fel a kérdés, hogy mikép le
gyen ez számítandó, amikor ilyenfajtájú üveg a gyógyszerárszabvány-> 
bán felvéve nincs. Végül igen nagy visszatetszést keltett az, hogy a sza
bályzat a gyógyszertári számlák összegének kétharmadát előlegképpen 
rendelte fizetni, amikor ez nem előleg volt, hanem a már leszállított 
gyógyszerek árának részlettörlesztése s amikor a gyógyszerészi kar tel-

Í'es joggal követelhette meg azt, hogy amikor már úgyis hosszabb ideje 
itelezett, akkor legalább számlájának benyújtásakor juthasson hozzá 

a neki jogosan járó összegekhez.
Mindenesetre jellemző az, hogy az Országos Közegészségi Tanács, 

tehát olyan testület, amely csaknem 100%-ig orvosokból állott, javasolta 
ezt a szabályzatot, amely nem nagy bizalmat árult el az orvosi kar 
iránt sem s amely a financiális kérdéseket is fölébe helyezte nagy köz
egészségügyi szempontoknak. Az bizonyos, hogy e szabályzattal lett 
megteremtve az a rendszer, s az a mentalitás, amit azóta is látunk a kü
lönböző besegsegélyző egyesületek működése során.

Amíg így egyik esemény kergette a másikat és az országos egye
sületet állandó munkára sarkalta, rövid egyesztendei fennállás után 
konstatálni lehetett már mindazokat a hibákat is, amelyek a Magyar- 
országi Gyógyszerész-Egyesület alapszabályaiba bekerültek. Az élet 
maga m utatott reá ezekre és legnagyobb hibája az alapszabályoknak 
kétségkívül az volt, hogy túlon-túl sok hatalmat biztosított a központ
nak és nem volt benne megteremtve az az egészséges decentralizáció, 
ami nélkül pedig semmiféle országos jellegű szervezetnek a mozgékony
ságát nem lehet biztosítani.

Ezt a központi vezetőség is belátta, s ezért megbízta Müller Ber
nát és Járm ay Gusztáv választmányi tagokat azzal, hogy készítsenek 
egy ilyen szellemű alapszabálymódosító tervezetet, amelyet az évi ren
des közgyűlés elé lehet azután majd terjeszteni.

A közgyűlést megelőző időkben tartott választmányi ülések úgy 
határoztak, hogy próbát kell tenni olyan irányban, hogy a közgyűlésre
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feljövő tagok részére a vasutaknál 50%-os menetdíjkedvezményt lehes
sen elérni. Itt van tehát az első nyoma annak a később állandósult rend
szernek, mely e kedvezményen keresztül is biztosítani akarta azt, hogy 
minél több gyógyszerész jöjjön fel a közgyűlésre. Mivel pedig az 
1873-iki évben Bécsben világkiállítást tartottak, amelyen vegyészeti és 
gyógyszerkiállítás is szerepelt, a választmány úgy egyeztette össze ez
zel a közgyűlés időpontját, hogy a kiállításra menni szándékozó gyógy
szerészek számára ez előnyös legyen. A kiállítás a magyar gyógysze
részeket hazai szempontból annyiból külön is érdekelhette, hogy Frum 
István gyógyszerész felállított azon egy szódavizet gyártó készüléket, s 
azonkívül itt került bemutatásra az a porítókészüléke is, amely értékes 
gyógyszerek porítására volt berendezve, s már eddig is élénk érdeklő
dést keltett a gyógyszerészi körökben.

A Magyarországi Országos Gyógyszerész Egyletnek az evan
gélikus egyházépület dísztermében lezajlott közgyűlését június 6-án 
tartották meg, amelyen az akkori nehéz segédviszonyok és az ú jra  nagy 
mértékben fellépett kolera miatt csak 71 gyógyszerész jelent meg. Á 
kolera ekkor ugyanis ú jra  rendkívüli erővel pusztított az országban, 
úgyhogy ebben az időben az ú jra  beutalt 45.000 kolerabeteg közül cca
36.000 pusztult el. Az áldozatok között gyógyszerészeket is találunk, 
akiknek özvegyei és gyermekei a váratlan halál következtében nagy 
nyomorban m aradtak hátra. Ez adta meg az újabb lökést ahhoz a moz-

ffalomhoz is, amely a gyógyszerészi nyugdíjintézet megalakulását cé- 
ozta, s amelyről később meg fogunk még emlékezni.

E közgyűlés első meglepetése az volt, hogy azon hivatalosan is 
bejelentették Ráth Péternek, az egyesület első elnökének betegségére 
való hivatkozással történt lemondását. Június 6-án történt ez és alig 4 
hónapra reá, 1873 október hó 7-én, életének 62-ik évében Ráth Péter 
már elhúnyt.

Aki figyelemmel kísérte könyvünk eddigi adatait, annak fel kel
lett, hogy tűnjön az, hogy több, mint két évtizeden keresztül nem volt 
olyan mozgalom, amelynek egyik vezetője és irányítója ne Ráth Péter 
lett volna, aki pillanatra sem szűnő energiával és a pálya iránt érzett 
mélységes szeretetével képviselte mindig és mindenütt a gyógyszerészi 
ügyeket. Egész élete a gyógyszerészeté volt, s így megérdemli, hogy éle
tének rövid vázlatával itt megismerkedjünk.

Budán született 1812 március 12-én. Édesapja is gyógyszerész 
volt, Ráth József, a budai Tabánban. A YI. gymnasiumi osztály elvég
zése után 1826-tól 1828-ig a pesti tudományegyetemen a bölcsészetet 
hallgatta, s ilyen előképzettséggel lépett 1828 szeptember elején a 
gyógyszerészi pályára.

Mint okleveles gyógyszerész, egy-egy éven át Grácban és Brünn- 
ben működött, m ajd édesatyjának halála után, 1836-ban, örökáron 
megvette a családtól a tabáni gyógyszertárat.

Az 1846-ik évben már rendkívül tevékeny részt vett a gyógysze
részi közügyekben, s az ő közreműködésével dolgozták ki a Budapesti 
Gyógyszerész Testületnek V. Ferdinánd király által az 1847-ik évben 
szentesített alapszabályait. Az ú j testületnek sok éven át ő volt pénz
tárnoka, titkára, 1850-ben alelnöke, m ajd 1854-től egészen a halála előtt 
pár hónappal történt lemondásáig, elnöke.

Ebben az időben a testület volt egyedüli szervezete gyógyszeré
szeknek és így érthető annak egészen kivételes jelentősége. A testület



vezetőitől függött az, hogy minden a régi tespedésben marad-e, avagy 
pedig ú j vérkeringést lehet-e teremteni a gyógyszerészi ügyek vezetése 
körül. A testülettől volt függővé téve az, hogy a közvélemény érdeklő
dését a gyógyszerészet és a közegészségügy kérdései iránt fel lehet-e 
kelteni és hivatása, hogy a hatóságokat a gyógyszerészet jelentőségéről 
meggyőzze, ezek esetleges túlkapásai ellen a gyógyszerészeket megvé
delmezze és a haladó kor szelleméhez mért törvényes intézkedéseket az 
illetékes fórumoknál szorgalmazza.

E feladatának a testület teljes egészében eleget tett, s a sikerben 
oroszlánrésze volt Ráth Péternek. Ő volt az, aki állandóan szorgalmazta 
a taksakérdés rendezését, s az ő működéséhez fűződnek az e téren nagy- 
nehezen elért eredmények. Amikor az abszolutizmus korszaka alatt, 
1853-ban, a magyar gyógyszerészek nagy részét meg akarták fosztani 
gyógyszertáruk reáljogának jellegétől, ugyancsak ő volt, aki személyes 
összeköttetései révén egy küldöttséggel el tudott jutni a királyhoz, aki 
azután ezt a fontos ügyet közmegelégedésre rendezte.

Egy pillanatra sem szűnt meg az az akciója, amelynek célja az 
országos egyesület megalakítása volt, s amikor ez sikerült, s annak alap
szabályait a belügyminiszter megerősítette, őt választották meg annak 
első elnökéül, majd lemondása után első tiszteletbeli tagjául.

Az Országos Közegészségügyi Tanács megalakulásakor a belügy
miniszter a tanács rendkívüli tagjává nevezte őt ki, ahol rendkívüli 
eréllyel képviselte a gyógyszerészeket. Benne volt annak gyógyszer
könyvi és törvényelőkészítő bizottságában és tagja volt annak a hármas 
bizottságnak is, amely a grammsúlyrendszer kérdésében volt hivatva 
dönteni. Széles látókörét talán semmi sem bizonyítja jobban, mint az, 
hogy a hatóságoknál tett minden lépésénél különösképpen felhívta a 
figyelmet a vidéki gyógyszerészek érdekeire, s ő volt az, aki a köz
egészségügyi tanácsnak a vidéki gyógyszerészekkel való kiegészítését 
is javasolta. Megérezte tehát, hogy igazi eredményeket elérni csak ak
kor lehet, ha mindenütt úgy léphet fel, hogy reámutat a háta mögött 
álló nagy vidéki gyógyszerésztáborra és nem, hogy féltékeny lett volna 
az újonnan feltörő tehetségekre, hanem minden erejével gyámolítottá 
azokat.

A gyógyszerészi pályától távolabb eső körökben is nagy tekin
télyt tudott magának kivívni. Már 1843-ban Buda szabad kir. város vá
lasztópolgárává lett kinevezve. 1848-ban polgártársai bizalma őt vá
lasztotta meg Buda város tisztújítási elnökének, mely minőségében a 
budai városi hatóságot ő szervezte meg az 1848-iki törvények alapján.

Majláth György tárnokmester 1860-ban ú jra  őt bízta meg Buda- 
város szervezésével s mint tisztújítási elnök ő vezette a tisztviselői tes
tület megválasztását, s az alkotmány helyreálltával helyet foglalt a vá
rosi képviselőtestületben is.

A polgárság általános bizalma akkor mutatkozott meg legjobban 
iránta, amikor 1868-ban Budaváros II. kerülete országgyűlési képviselő
jévé választotta. Elnöke volt ezenkívül a pesti vakok intézetének, a 
Budapesti Betegápoló és Temetkezési Egyletnek, az 1872-ben megala
kult budai Deák-körnek és igazgatósági tagja több pénzintézetnek. A 
polgári megtiszteltetés minden jelével körülvették tehát.

Közéleti szereplése mellett azonban sohasem feledkezett meg 
igazi hivatásáról és a legtisztább gyógyszerészi szellemben vezette budai 
gyógyszertárát. Ezenkívül ember volt a szó nemes értelmében, támoga



tója minden szép ügynek és istápolója az arra szorultaknak. Halála 
éppen ezért mély részvétet keltett, amely impozáns módon nyilvánult 
meg az 1873 október 8-án megtartott végső tiszteletadáson.

A fentebb jelzett június 6-iki közgyűlésen Schédy Sándor is le
mondott titkári állásáról, s a megejtett választáson azután a végleges 
tisztikar úgy alakul meg, hogy annak elnöke Járm ay Gusztáv, alelnöke 
Kiss Károly, titkára Rohrbach Antal, pénztárnoka pedig Formágyi Fe
renc lett. Választmányi tagok a budapestiek közül dr. Müller Bernát, 
Fauser Antal, Molnár János, Sztupa György, Vlasek Ede, Frum István, 
a vidékiek közül pedig Katona Zsigmond, dr. Hintz György, Kosztyik 
János, dr. Szabó Gyula, Boleman Ede, Tamássy Károly, Trajanovits 
Ágoston, Hartmann József, Szigeti Nándor, Wandrasek Károly, Rozs- 
nyay Mátyás és Kiss Ferenc.

A tárgysorozat letárgyalása előtt azokért az érdemeiért, amelye
ket magának a hazai vegyészeti tudomány hírnevének előmozdítása s 
az ifjú gyógyszerész nemzedék nevelése terén szerzett, s azért a nemes 
vonzódásért, amit a gyógyszerészi pálya iránt mindig mutatott, elha
tározta a közgyűlés, hogy Than Károly egyetemi tanárt az egyesület 
tiszteletbeli tagjává választja. Az erre vonatkozó díszes kiállítású ok
mányt Járm ay Gusztáv vezetésével július 7-én adta át egy nagy 
küldöttség az ünnepeltnek, aki azt nagy örömmel fogadta.

Ugyancsak elfogadta a közgyűlés az alapszabályok módosítá
sára vonatkozó tervezetet is, amely megváltoztatta az egyesület címét és 
így az „Országos Gyógyszerész Egylet" helyett a jövőben „Általános 
Magyarországi Gyógyszerészek Egylete" fog szerepelni.

Az ú j alapszabályokban most már teljesen kéresztülvitték a de
centralizáció elvét. Az egyesületet kerületekre és járásokra osztották 
fel. A kerület tagjai mindazon gyógyszerészek, akik az illető kerület
ben laknak és az egylet tagjai. Kerületi üléseket évente kétszer kell tar
tani, még pedig az egyiket a közgyűlés előtt egy hónappal, a másikat
f>edíg ugyancsak egy hónappal az igazgatósági ülés előtt. Minden kerü- 
etnek van igazgatója, ennek helyettese és titkára. Az igazgató köteles

sége a kari összetartást előmozdítani, a gyógyszerészet tekintélyét védő 
tevékenységet kifejteni és a járásigazgató közreműködésével a gyógy
szerészek anyagi érdekeit tehetségéhez képest megvédelmezni. Fontos 
kötelessége ezenfelül a gyógyszerészek érdeklődését az egyesület iránt 
felkelteni. Az állások tiszteletbeliek.

Járást képez 20—40 gyógyszertár, akár a tulajdonos, bérlő, vagy 
gondnok kezeli is azt és akár tagja jelenleg az egyesületnek, vagy nem. 
Az egyleti tagok jogaiba és kötelességeibe azonban csak az abba történt 
belépése után részesül. A járások célja az egyleti céloknak az illető já 
rásokban való könnyebb és közvetlen foganatosítása. Tagjai mindazon 
rendes, rendkívüli és tiszteletbeli tagjai az egyletnek, akik e járás terü
letén laknak. Tisztviselői kara a járásigazgató, ennek helyettese és a

Járási titkár. Ülését a kerületi közgyűlés előtt egy hónappal ta rtja  meg. 
legállapítja a kerületi gyűlésekre felterjesztendő tárgysorozatot, pon

tos lajstromot vezet a tagokról, s ezt a kerületi igazgató útján az igaz
gatóságnak évente kétszer beterjeszti. A központ utasításának ponto
san megfelel és minden törekvése odairányul, hogy járásában az egylet 
számára minél több rendes tagot szerezzen.

A járások és kerületek megalakulása ez alapszabálymódosítás 
jóváhagyása után fog megtörténni. Az 1873 július hó 9-én 26.860. számú
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belügyminiszteri végzéssel ez meg is történt, azonban, sajnos, a közbe
eső szervek alakulását el kellett halasztani, tekintettel az egyre jobban 
dúló kolerajárványra. E miatt különben el kellett halasztani ez évben 
az orvosok és természetvizsgálók szokásos nagygyűlését is, mert az or
vosoknak meg volt tiltva, hogy működési helyükről eltávozzanak.

Az alapszabályok ilyen értelemben történt megváltoztatása le
vezette azokat az indulatokat is, amelyek szórványosan már jelentkez
tek s m ár az első évben is alkalmasak lettek volna arra, hogy a nehe
zen megalapozott egyesület belbékéjét veszélyeztessék. Ez időben 
ugyanis m ár cikkek is jelentek meg, olyanok, amelyek a központ ellen 
fordultak és úgy próbálták beállítani a dolgokat, mintha az alapszabá
lyok tudatosan nem engednének elég teret a vidéki gyógyszerészek ér
vényesülésére, ami egyúttal a vidéki gyógyszerészi kar érdekeinek hát
térbe szorítását is jelenti.

Bár lényegében e megállapításoknak igazuk volt, célzatosságról 
itt szó sem lehetett s az ideges kritikáknak éppen ezért nem is volt meg 
a jogosultságuk. Azt ugyanis, hogy egy szervezet alapszabályai, s ezen 
keresztül maga a szervezet jól van-e felépítve, mindig csak a gyakorlat 
m utatja meg. Viszont abban a pillanatban, amikor a hibákra a központ 
is reájött, rögtön megtette a javításra vonatkozó intézkedéseket s ő 
maga forszírozta legjobban a módosításokat. Még szerencse, hogy akad
tak vidéki gyógyszerészek közül higgadtabbak is, akik szintén a sajtó 
ú tján  adták meg azokat a felvilágosításokat, amelyek alkalmasak vol
tak az izgalom lecsillapítására. E gyógyszerészek közé tartozott dr. 
Hintz György kolozsvári gyógyszerész is, aki ekkor kezd jelentősebb 
szerepet játszani a gyógyszerészi közéletben és a szakirodalom terén is.

Pusztító járványok hazánkban. — Nyugdíjintézetalapítási próbálko
zások. — A parlament utasítja a minisztert közegészségügyi törvény 
alkotására. — A gyógyszerészek szerepe a magyar közegészségügy

életében.

Az 1866-ik és íz  1873-ik évben, amint már említettük, a nagy 
kolerajárvány megbénított minden nem feltétlenül szükséges közéleti 
működést. Amikor alig volt olyan család, amelynek soraiból egy-két 
embert ne ragadott volna el a halál, érthető, hogy a lelkekre nagy két
ségbeesés nehezedett, s hogy minden gondolatukat csak az foglalta le, 
mikép védekezzenek a veszedelemmel szemben.

Nem először voltak hazánkban már olyan ragályos járványok, 
amelyek megtizedelték a társadalmat. Az orvosi tudomány fejletlensé
gét, a közegészségügy szervezetlenségét m utatják e szomorú események 
és így nem lesz érdektelen, ha röviden reám utatunk arra, hogy a hon
alapítás óta melyek voltak azok a korok, amelyek e téren is nagy meg
próbáltatások elé állították hazánkat.

1071-től 1089-ig, tehát teljes 18 éven át pusztította egy rettenetes 
betegség Európát. A történetírók „Ignis sacer pestis ignea“, másképpen 
Szt. Antal tüze néven említik e betegséget. Akik ezt megkapták, azok
nak végtagjai, kezei, lábai teljesen megfeketedtek, majd később elhal
tak. Nagyon kevesen gyógyultak meg, de azok is elvesztették kezüket,



lábukat. A betegség oly rettenetes fájdalommal járt, hogy miatta igen 
sokan öngyilkossá lettek.

1242-ben a tatárok rablása után Magyarországon óriási éhség 
uralkodott. Pethő Gergely „Magyar Krónika" című könyvében azt 
írja: „ . . .  Pestis is isszonyú nagy vala az országban, mert a számta
lan testektől az ég megdögleltetett vala; azért aki a tatároktól nagy ne
hezen megmaradhatott is, a nagy éhség és mirigyvész miatt kellett neki 
meghalni. Ilyen rettenetes Ínségben vala ekkor a szegény Magyaror
szágnak állapotja.“ Turóczy is azt írja  történeti könyvében, hogy az Ín
ség oly iszonyú fokra hágott, hogy őrültségükben egymást öldösték le 
az emberek éhségük csillapítása végett, s hogy találkoztak, akik em
berhúst vittek a vásárra.

Ma már nem lehet megállapítani, hogy tulajdonképpen elődeink 
mit értettek pestis alatt. Valószínűleg egy gyűjtőfogalom volt ez, 
amelybe belesorolták mindazokat a betegségeket, amelyek heves kór
tünetekkel és gyors és teljes kimerüléssel jártak, halált okoztak és ra
gályos tulajdonsággal bírtak. Az bizonyos, hogy a XI. századtól, vagyis 
a keresztes hadjáratok idejétől pestis alatt többnyire a hólyagos himlőt 
kell érteni, amelyet a keresztes vitézek hoztak be hazánkba is. E ragály 
Európa minden országába eljutott, s a történetírók évenként félmillióra 
teszik az általa elpusztítottak számát. De akik nem pusztultak el, azok 
is borzasztóan el lettek éktelenítve és igen sok esetben vakokká, süke
tekké, bénákká, nehéz kórosokká lettek.

A nép az Isten csapásának tartotta e betegségeket és alig védeke
zett ellene. Az orvosok azonban kutatták a ba j eredetét és Árvu alexan
driai héber orvos volt az első, ki az emberi himlőről írt, s az ő műve 
nyomán nevezte el az arab Rhases a himlőt „Variola" néven.

Rettenetes betegség volt még a lepra, amely fájó bőrkiütéssel 
kezdődött, majd undorító fekélyekké vált, s elroncsolta az egész testet. 
Állítólag a keresztes hadjáratok alatt oly rendkívüli módon elterjedt, 
hogy a XIII. században Európában 19.000 bélpoklos kórház létezett. Ez 
a betegség különösen Ázsiában és Afrikában volt elterjedve és dr. Orosz
hegyi a Gyógyászat 1868-ik évfolyamában „Orvosi tapasztalások 
Cyprus szigetén41 című cikkében megírja, hogy Nikozia közelében egy 
helyen összpontosítva vannak ilyen bélpoklosok, akik el vannak külö
nítve az egész világtól. Legfeljebb kóbor kelmeárusok kiáltanak be 
hozzájuk, mire ők pénzükkel lejönnek, az árut messziről megnézik, az 
érte járó pénzt ecetestálban leteszik, amire a megvett árut otthagyják 
nekik, amit csak azután szabad elvinniök, amikor már az árusok messze 
eltávoztak. Azt írja  Oroszhegyi: „A temérdek éktelen arc közt egyetlen 
épet látni nem lehetett. Orrhiány, fülhiány, szemkiszegély, pillahiány, 
vakság, szájvicsor, kopaszság, csontdúdorok, varrak jellegezték ábrá- 
zataikat. Testükön vörös foltok, terjes domború sötétszürke varrakkaí 
petyegetve. De leginkább végtagjaik voltak jellegesek, kocska, gumós, 
ujjatlan kezek, félujjak, vagy ujjcsonkok, melyeken láthatólag elvar- 
rancsosodó, máló részek csüngöttek; hasonló minőségű kolontos lábak, 
morzsolódó holttetemekkel. Szinte félni lehetett, hogy darabjaikat ott 
iziben elhullatják. E nyomorult, dúzma alakok, többnyire törpék, köp- 
cösek, soványaknak duzzadtságuk miatt nem mondhatók, de kövérsé
get sem lehet reájuk fogni. Utálatos, nyáltajtékos, fogatlan szájukból 
rekedtes hangon gagyognak, nagyobbrészt süketek és vakok.“

A XI., XII. és XIII. században nálunk is voltak bélpoklosok.



Szent Lászlónak egy 1082-ről kelt okmánya megemlékezik „a bélpoklo- 
sok kú tjá“-ról. Szent István legendájában szintén előfordul, hogy ko-

E orsója felnyitásakor a bélpoklosok tiszta bőrt nyertek, s valószínű, 
ogy a Szent István által Esztergomban a kórházban megtelepített 

„Gyászmagyarok“ utódai is, akik „Szent Lázár szegényeinek** nevez
tettek ily csonka, elnyomorodott bélpoklosokból állottak. Budaváros 
statútumainak 344. §-a szintén a bélpoklosokról szól. Ez azonban, saj
nos, elveszett.

1337-ben hatalmas üstökös tűnt fel, amely után ú jra  kiütött ha
zánkban a pestis. Itt meg kell jegyezni, hogy e korszak felfogása sze
rint minden rendkívüli természeti tünemény szoros összefügggésben 
állott a különböző ragályos betegségekkel. 1348 és 49-ben újra rettene
tes döghalál uralkodott, amelyet „fekete halál" „mors nigra" neveztek. 
Oly nagy volt ekkor az ijedelem, hogy a világ végromlását látták kö
zeledni. Az orvosok teljesen tehetetlenek voltak és leginkább érvágá
sokkal próbáltak a bajon segíteni. 1375-ben érdekes járvány ütötte fel 
fejét hazánkban, amely már azelőtt, főleg Németországban dühöngött. 
Ez a betegség a „Chorea Sancti Johannis", amelynek ismertetőjele az 
volt, hogy akik e görcsökben nyilvánuló betegséget megkapták, addig 
táncoltak, izmaik addig rángatództak, mígnem ájulásba estek. 1444-ben 
és 1479-ben is nagy pestisjárvány volt, ugyanúgy, mint 1495-ben. Egyes 
krónikások szerint Hunyady János is ennek lett áldozata, míg később 
Mátyás király és II. Ulászló is az erdőbe, a források mellé menekült e 
betegség elől.

1494 és 95-ben egy teljesen új betegség terjedt el hazánkban, 
amely annyira megrémítette a népet is, hogy a papok szószékeiken 
kérték, hogy ezt a rettenetes betegséget fordítsa el róluk. Az ú j beteg
ség volt a bujakór, amelyet a XV. század végén Rómából hazatért za
rándokok terjesztettek el hazánkban. Semmiféle védelem sem volt el
lene. Meglátogatta a kunyhókat és a palotákat egyaránt, amit legjob
ban bizonyít, hogy YI. Sándor pápa orvosa, Pintor, 1500-ban Rómában 
kiadott könyvében megírja, hogy e betegség a legmagasabb személyi
ségeket is meglepte, így Borgia Pétert* s egyes főpapokat is. Ő e bajt 
higanyírral kezelte.

Amint látjuk tehát a bujakór kezdetben más alakban jelentke
zett, mint ma. Ismertetőjele volt a heveny, romboló küteg és nemcsak 
a levegőn keresztül, hanem a víz, tehát a fürdők közvetítésével is fer
tőzött. 1550 után azonban a kór megkötődött és már csak közvetlen 
érintkezés által vált fertőzővé.

1541—42-ben egyszerre uralkodott a pestis- és vérhasjárvány. E 
dögvész ellen az akkori császári és magyar királyi főorvos, Ritius Pál, 
egy sok ideig nagy becsben állott gyógyszert fedezett fel, amelynek 
neve „Electuarium de ovo aureo" volt. Állott pedig ez tojássárgájábóL 
sáfrányból, fehér mustárból, szegfűből, timpógyökérből, arminiai vö
rös földből és eb vész magból. Tekintettel arra, hogy ezt három császár, 
ú. m. I. Ferdinánd, Miksa és Rudolf is sikeresen használta, a választó- 
fejedelmeknek és országnagyoknak is hivatalosan lett ajánlva és az 
„Electuarium regis" nevet kapta.

Érdekes, hogy a dögvész pusztításával kapcsolatban Miksa ki
rály már orvosrendőri intézkedéseket tett, amelyekben meg volt írva, 
hogy a nép a pestis alkalmával hogy viselkedjen, a mértéktelen élettől 
tartsa magát vissza, vegyen gyomortisztítószereket, fürödjön, éljen pes
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tisellenes gyógyszerekkel és izzasztókkal, s meg volt írva az is, hogy a 
pestises tályogokat mikép kezeljék.

1556-ban megint egy teljesen új járvány ütötte fel a fejét Komá
romnál, amely különösen a katonaság körében szörnyű pusztítást oko
zott. E betegséget az orvosok „Febris castrensis, vagy Hungarica“-nak, 
magyarul hagymáznak nevezték. Rozsnyay József adatai szerint 50.000 
katonát pusztított el. 1578-ban nagy éhínség volt, amely megint csak 
pestisjárványra vezetett. Bornemissza írja  a vasárnapi prédikációkban: 
„Egész Magyarországban ugyan leomlott az nép, némely falukban alig 
m aradt öt ember. Mi időnkben is nagy drágaságban fabimbót és ve
nyigevesszőt és holmi gyökereket rágván sokan meghaltak miatta.“ 
Ugyanez volt a helyzet az 1603-ik esztendőben is, s ez minden 5—6 esz
tendőben megismétlődve így folytatódott egészen az 1650-dik év körüli 
időkig. A kétségbeesett nép már nem hitt a gyógyszerekben és külön
böző fémvegyületből készült amuletteket kezdett hordani, amelyeken 
legtöbbször Szent György lovag arcképe volt látható, amint lóháton 
ülve, dárdájával egy sárkányt öl le. De készültek ily amulettek topáz
ból, saphirból, varasbéka porából, stb. Az 1709-ik évben, mint Csery 
Mihály írja  históriájában, rettenetes ítéletet bocsátott az Isten úgy Er
délyre, mint Magyarországra. Olyan pusztító döghalált, amilyen még 
soha nem volt. Az emberek Marosvásárhelyen, Torda vármegyében 
kezdtek pusztulni és Segesváron majdnem minden ember meghalt. 
Olyan rettenetes félelem volt e betegség miatt, hogy rendeletet bocsá
tottak ki, hogy ahol pestis van, onnan senkinek a falu, vagy a város ha
tárán kívül nem szabad mennie, mert utasítás volt adva a katonai strá- 
zsáknak, hogy az ilyeneket minden további nélkül megöljék. A falvak 
mezőségein pedig szükségházakat kellett építeni, s oda kellett rögtön 
kimennie mindenkinek, aki megbetegedett. Az ennivalót is e szükség
háztól egy bizonyos távolságra tették le, s onnan vihette el a beteg a 
maga ételét. Ha meghalt, senki hozzátartozójának nem volt szabad oda
menni, hanem minden községben két-három ember volt kijelölve, akik 
a halottakat a mezőn ásott nagy verembe dobálta. Ha pedig valaki a 
községben levő házban halt meg, azt a házat minden bennevalóval 
együtt, földig le kellett égetni. Az orvosság, amit ez esetben használtak, 
az volt, hogy a házakat minden reggel fenyőtövissel kellett kifüstölni, a 
a falakat minden héten mésszel megfesteni és a fenyőmagot, égett bort, 
foghagymát és dohányszívást nagyon ajánlották.

E rettenetes ragály teljes 3 évig pusztította hazánkat. Az 1710. 
évben az esztergomi prímás elnöklete alatt alakult meg Pozsonyban az 
első magyar egészségügyi bizottmány, amely a pestises helyeket kor
donnal zárta el és 40 napi vesztegzárt rendelt. Ez időben már látunk 
bizonyos racionális intézkedéseket. Közhírré teszik ugyanis, hogy a 
pestist senki sem kapja meg, ha a ragályos beteggel nem érintkezik; 
hogy a pestisben kimúltak hulláit oltatlan mésszel kell behinteni s hogy 
akik a pestises betegek körül forgolódnak, ne legyenek éhgyomorral és 
arcukat ecsettel dörzsölgessék. 1737-ben himlő járvány lépett fel, amely 
ellen camphort, tinctura besoardicumot és pimpinella essentiat aján
lottak.

A XIX. század kezdetén a ragályos és járványos betegségek ellen 
teljes erővel lépett sorompóba a tudomány. 1791-ben fedezte fel Jenner 
Eduard angol orvos a himlő preventív kezelését, tehát a védhimlőoltást, 
amiért őt az angol parlament 30.000 font sterlinggel jutalmazta.
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1830-ban egy rettenetes ú j betegség vonult végig Európán, ame
lyet Cholerának neveztek. Hazánk akkori kormánya rögtön szigorú 
vesztegzárt rendelt el és az új kór tanulmányozására az orosz biroda
lomba koleraorvosokat küldött ki. Sajnos, minden óvintézkedés hiába 
volt, mert 1831 június havában Máramarosmegyéből egy sószállítmány 
érkezett Tiszaujlakra és a hajósok közül egy hirtelen meghalt. Szinte 
napok alatt terjedt el a betegség Ugocsa-, Szatmár-, Szabolcs-, Bereg-, 
Zemplén-, Sáros- és Borsodmegyéken keresztül az egész országban. Hi
vatalos kimutatások szerint 1861 december 27-ig 465.000 kolerabeteg 
közül több mint 200.000 pusztult el. 1847-ben hagymáz, 1855-ben ú jra  
a  kolera pusztított. A gyógyszertárakban a kolera ellen nagy mennyi
ségben tartottak Dower-porokat, töményített camphorcsöppet és tea- 
féléket, amelyekkel a gyógyszertár nélküli községekben a papokat és 
jegyzőket is ellátták. Az erdélyi főkormányszék felállított egy ideigle
nes egészségrendőri bizottmányt. Sajnos, mindez nagyon keveset segí
tett, mert teljesen ferde volt még ekkor a koleráról való felfogás és 
nagyon rendezetlenek voltak azok a közegészségügyi szervezetek, ame
lyek nélkül a járványok elfojtására gondolni sem lehetett.

Az oltóanyagok feltalálása s a tudomány haladása azután las
sanként lehetetlenné tette azt, hogy a régi, óriási mértékben pusztító 
betegségek ú jra  abban a formában támadhassák meg az emberiséget, 
ahogy e fenti adatokból látható. Ma is fellépnek ugyan újabb betegség- 
formák, amilyen volt példának okáért a spanyol nátha az 1915-ös évek
ben. Az orvosi tudomány, a gyógyszerészek nagyszerű munkája és a 
rendelkezésre álló gyógyszerkincs azonban ma már egy-kettőre gátat 
vet az ilyen betegségek elterjedésének. S bár két rettenetes és lappangó 
kór, a tüdővésznek és a vérbajnak világveszedelme ma is százezerszám 
szedi áldozatait az emberiség sorából, a mai kor mégis büszke öntudat
tal nézhet vissza a múltba, mert rengeteg betegséget megfékezett s így 
joggal remélhető, hogy előbb-utóbb le Fogja gyűrni a vérbajnak s a 
tüdővésznek fekete rémét is.

A kolerajárvány nálunk a gyógyszerészek között is pusztított 
és — mint már említettük — a nagy nyomorban hátram aradt özvegyek 
sorsa terelte a figyelmet ú jra  a nyugdíjintézet megalapításának szük
ségességére. Ennek érdekében dr. Landau budapesti gyógyszerész tett 
az egyesületnél indítványt s ezzel kapcsolatban jelent meg Yass Jenő 
berettyóujfalui gyógyszerésznek is egy nyugdíjtervezete, amelyre mint 
kuriózumra is érdemes rámutatni. Ő ugyanis kalkulációját 500 tag 
alapulvételével csinálta meg és nem a tagdíjfizetésekre, hanem a fel
vételi díjakra alapította minden számítását. 20 esztendős életkortól 
egész 50 éves korig növekvő felvételi d íjat állapított meg, úgyhogy pl. 
egy 20 éves tag 32 forint, egy 30 éves 48 forint, egy 40 éves 64 forint, 
egy 50 éves pedig 80 forint tagsági d íjat fizetne. Ezzel szemben az évi 
tagdíj 20 esztendős életkorban 80 krajcár lenne, amely 29 éves korban 
érné el a 98 krajcár befizetést, hogy 31 éves korban az évi tagdíj 2 k ra j
cárral kezdődve, évenként 2 krajcár emelkedéssel érje el a 40 krajcárt.

Tervezete szerint az egylet első alakulási évében senkinek sem 
adna nyugdíjat és mindaddig, míg az egyletnek csak 3 nyugdíjra szo
rult tagja van, a tagdíjak egyszerűek, azután minden újabb 3 nyugdíjas 
tag felvételével ezek mégegyszeresen lennének fizetendők, úgyhogy pl. 
ha 10 egyén volna ugyanazon időben nyugdíjjal ellátandó, akkor a táb
lázat szerinti tagdíjat ez idő alatt háromszorosan kellene fizetni s ha
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a nyugdíjasok száma apadna, ezzel együtt csökkenne ú jra  a tagdíj 
összege is. Ily elgondolásai évi 400 frt tagdíjat akart biztosítani, azon
ban csupán a gyógyszertártulajdonosoknak és nem hátram aradottjaik
nak. Ezeknek sorsáról úgy kívánna gondoskodni, hogy az egyesületnek
Í'oga legyen a tagot valamilyen biztosító intézetnél elhalálozás esetére 
•iztosítani, amikor is a nyugdíjintézet kapná meg a biztosított összeget 

s ebből lenne köteles az özvegynek annak haláláig szintén 400 frt évi 
nyugdíjat fizetni.

Amint látjuk, ez a tervezet teljesen fordítottja a mai matemati
kai elgondolásnak, mert míg ma minden nyugdíjintézet és a biztosító- 
társaságok is az évi tagdíjakra vannak bazírozva és az esetleg egyszer- 
smindenkorra befizetendő felvételi d íj az összesen befizetendő tagdíjak
nak csak egy kis hányadát képezi, addig ennél éppen a tagdíjak képe
zik a matematikai számítás alapját, ami egyúttal azt is jelenti, hogy 
kockázat szempontjából ez a számítás irreális. Dacára ennek, nincs a 
tervezet minden reális elgondolás nélkül, mert a növekedő életkorokkal 
párhuzamosan növekvő skálájú évi tagdíjat állapít meg, ami ma is el
engedhetetlen feltétele minden ilyen alakulásnak. Érdekes ezenkívül a 
biztosítótársaságnál történő biztosítás gondolata is, mert olyan kér
désre m utat reá, amely hazánkban — különösen abban az időben — 
teljesen el volt hanyagolva.

A munkások, alkalmazottak és bármilyen fa jtá jú  tisztviselők 
öregségi és rokkantbiztosítása mindig állami feladat volt s a szociális 
problémák legelső sorába tartozott. Az önálló kisexisztenciák biztosí
tása már olyan kérdés, amelyre kiterjedhet ugyan az államhatalom 
figyelme, de ami tulajdonképpen már nem állami feladat. Itt már elő
térbe lép az önbiz:tosítás gondolata, amely abban nyilvánul meg, hogy 
mindazok, akiknek arra a legnagyobb szükségük lehet, biztosítótársa
ságoknál biztosítsák magukat úgy halál, mint baleset és rokkantság 
esetére.

Az államnak e téren az lehet a feladata, sőt kötelessége is, hogy 
ennek a gondolatnak megfelelő módon propagandát Csináljon, amint 
azt az amerikai Egyesült Államok elnökei Lincolntól kezdve egészen 
Coolidgeig megcsinálták. Igaz, hogy Amerikában e gondolatnak a nagy 
multimilliomosok, Ford, Rockefeller és a többiek is népszerűséget sze
reznek azzal, hogy dacára óriási vagyonuknak, hallatlan összegekre 
szóló biztosításokat kötnek. Dokumentálni akarják  ezzel azt, hogy a 
biztosítás preventív intézkedés az élet eshetőségeivel szemben s egy
útta l a tőkegyűjtésnek bizonyos form ája. ~K nagy propagandának meg 
is^van Amerikában az az eredménye, hogy az összlakosságnak kb. 
55%-a van biztosítva, míg ez a szám Magyarországon nem üti meg 
egészen a 4%-ot sem.

E könyv megjelenése idején tömérdek olyan esetet tud a Buda
pesti Gyógyszerész-Testület és a Magyarországi Gyógyszerész-Egye
sület, hogy a világháborút követő gazdasági összeomlás miatt sok volt 
gyógyszertártü lajdonősnalT nincs betevő falatja, s hogy gyógyszeré
szek özvegyei szinte az éhhalal küszöbén álIanakT ETcét egyesület min
dent ~mégtegz~e nyomor enyhítése céljából és"Igen nagy összegeket ad” 
ki'segélyezésekre. Ez azonban nem megoldás. AT köztudatba kell á t
vinni á  biztosításnak a szükségességét még az olyanok számára iszakik 
a biztosítás megkötésekor jó anyagi viszonyok között élnek. Ehhez 
szükség van azonban a nagy^ tömegek kultúremelkedésére is, mert



igaza van Washingtonnak, hogy egy ország kulturális fokát az is bizo
nyítja, hogy milyen számú a lakosság biztosítása. Yass Jenő tervezetét 
különben későbfeTaz- egyesület hivatalosan is letárgyalta s erről majd 
dr. Müller Bernát elaborátumával kapcsolatban meg fogunk még em
lékezni. —

Az évek óta tartó és megállás nélküli akciósorozat, amely a köz
egészségügyi törvény megalkotására irányul, s amely akcióból a gyógy
szerészkorporációkon és a nagyszerűen dolgozó Gyógyszerészi Heti
lapon kívül a vidéki orvos-gyógyszerész egyletek is kivették a részüket, 
azt az eredményt mégis csak meghozta, hogy ezt a kérdést nem lehetett 
már levenni a napirendről. A törvény szükségességét észrevette már az 
annak megalkotására hivatott fórum, a parlament is, amelynek 1873 
február 6-án tartott ülésén a költségvetés és egészségügyi viszonyaink 
tárgyalása közben az elnöklő Bittó István mondotta ki a Ház egyhangú 
határozataként: „miszerint a belügyminiszter felhívatik az egészség
ügy rendezése iránti törvényjavaslatnak még a jelen ülésszak alatti be
terjesztésére".

E határozat következtében a belügyminisztérium el is készített 
egy törvényjavaslatot, amelyet véleményadás céljából leküldött az O r
szágos Közegészségügyi Tanácshoz, amelynek Kovács Sebestyén, Grosz 
Lajos, Korányi Frigyes, Lumniczer Sándor, Rupp János, Tendrassik 
Jenő és Patrubány Gergelyből álló bizottsága tárgyalta azt a két gyógy
szerész-tanácstag bevonásával.

A belügyminisztérium által készített törvényjavaslattervezet a 
Közegészségügyi Tanács régi tervezetének, a gyógyszerészkorporációk 
beadványainak, továbbá a más országokban fennálló törvények ada
tainak felhasználásával készült. Ennek 63. §-a kimondja, hogy a szemé
lyes gyógyszertári jog szabadon sem el nem adható, sem át nem ruház
ható, sem nem hagyományozható, hanem ily magánjogi szerződések 
tárgyává csakis felsőbb engedélyezés kinyerése után tehető. A 64. § 
szerint pedig a gyógyszerész elhúnytával a személyes gyógyszerészeti 
jog az özvegyre száll, ennek halála után pedig a fiára, ha az okleveles 
gyógyszerész. A 70. § pedig úgy szól, hogy ú j gyógyszertárak felállí
tása csak a közjólétre való tekintettel és a község részéről felmerült 
valódi szükséglet figyelembevételével engedélyeztetik. A régi terveze
tekkel egyetértőleg ú jra  meghatározza ezenkívül azt is, hogy a gyógy
szertárak gyógyszerészi szakértők által állami engedély folytán felállí
tott közegészségi intézetek s mint ilyenek, az iparüzletek sorába nem 
tartoznak és így iparkamarai illeték fizetésére sem kötelezhetők.

A Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület központi bizottsága a 
törvénytervezet szövegének publikálása után rögtön sorompóba lépett 
és megpróbálta érvényesíteni a gyógyszerészek régi kívánságait és vál
toztatni azon a szövegezésen, amelynek különösen a 64. §-a csaknem 
teljesen figyelmen kívül hagyta a gyógyszerészárvák sorsát. Sikerült 
is a Közegészségügyi Tanácsnál kivívni azt, hogy ez a paragrafus a 
következő szövegezésben került vissza a belügyminisztériumhoz: „A 
gyógyszerész elhúnytával a személyes gyógyszerészeti jog az özvegyre 
száll; ennek elhúnyta után gyermekeire; ha ezek kiskorúak, a gyám
gondnokság a gyógyszertár részére kezelőt rendel, miről a hatóságot 
értesíteni köteles."

Ez a szövegezés erősen enyhítette a törvényjavaslatnak a gyógy
szerész elhúnyta utáni időre szóló rendelkezéseit. Változtatott a Köz



egészségügyi Tanács a 70. §-on is és nem a község, hanem a közönség- 
részéről felmerült szükséglet figyelembevételét jelöli meg valamely ú j 
gyógyszertár felállításának alapjául.

Egészen érthetetlen módon és minden miniszteri ígéret ellenére 
a Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület központi igazgatóságával a 
törvényjavaslat szövege hivatalosan közölve nem lett és annak szöve
gét csakis az orvosi lapokban közölt közleményekből ismerték. A Köz
egészségügyi Tanács két gyógyszerésztagja ennek dacára, sőt éppen 
ezért rögtön érintkezésbe lépett a Közegészségügyi Tanáccsal és a mi - 
nisztérium által abba delegált miniszteri tanácsossal és így sikerült a 
már fentebb említett módosításaikat elérni. Mivel azonban igen sok 
kérésük nem lett figyelembe véve, viszont a törvényjavaslat szövege
zése több helyütt félreértésekre adhatott alkalmat, éppen ezért a gyógy
szerész-egyesület igazgatósága sürgős kérvénnyel fordult a belügymi
niszterhez, amelyben a következőkre mutatott rá:

A Közegészségügyi Tanács által szövegezett törvénytervezet 25. 
§-a azt mondja, hogy Magyarország területén érvényes oklevéllel el nem 
látott egyéneknek betegeket gyógykezelni és szereket rendelni tilos. Ez
zel szemben az egyesület a következő szövegezést kéri: „Bárki által ké
szített titkos gyógyszereknek árulása feltétlenül mindenkinek, még a  
gyógyszerészeknek is tiltva van.“ Az egyesület indokolása az, hogy mi
vel a gyógyszerészek egyedül jogosítottak gyógyszerek árulására, ez 
a pont könnyen oda magyarázható lenne, hogy ők fel vannak hatal
mazva arra, hogy betegeket gyógykezeljenek s azoknak szereket ren
deljenek, pedig ezt úgy a gyógyszerészi eskü, mint a gyógyszerészi ár
szabványhoz csatolt miniszteri rendelet 5. §-a is határozottan tiltja.

A 82. § a gyógyszertár tulajdonosát, vagy kezelőjét felelőssé 
teszi a segédszemélyzet működéséért is. A kérvény ezzel szemben rá
m utat arra, hogy az okleveles gyógyszerészt oklevele feljogosítja bár
mely gyógyszertár önálló kezelésére s így teljesen érthetetlen lenne egy 
olyan rendelkezés, amely ezzel szemben az okleveles gyógyszerész mű
ködéséért a felelősséget a gyógyszertár vezetőjére akarná hárítani. Sőt 
e § ellentmondásban van az árszabály mellé kiadott belügyminiszteri 
rendelet 6. §-ának utolsó szakaszával is, amely úgy a gyógyszerek ár- 
szabályozása, mint azok pontos elkészítésére nézve a felelősséget a mű
ködő személyzetre is kiterjeszti. Ezért arra kérik a minisztert, hogy 
mivel a gyógyszertárak tulajdonosai éppen azért tartanak a gyógyszer- 
tárban az oklevél nélküli alkalmazottaknál sokkal jobban díjazott ok
leveles gyógyszerészt, hogy a közönség érdekei így minél jobban meg" 
legyenek védve, az okleveles gyógyszerész m unkájáért csak ő maga 
legyen felelős, ami a közegészségügy érdeke is, mert saját felelősségének 
átérzésében bizonyára sokkal nagyobb körültekintéssel végzi majd mun
káját, mintha őt felelősség nem terheli. Éppen ezért az eredeti szöveg- 
helyett a következőt ajánlják: „A gyógyszerészek tartoznak a gyógy
szerészet körül fennálló törvényeket és szabályokat pontosan megtar
tani és segédszemélyzetük által is megtartatni. A gyógyszertár tu la j
donosa és kezelője nem okleveles segédszemélyzetének működéséért, 
úgyszintén a gyógyszerek jó minőségéért, tisztaságáért, helyes kiszol
gáltatásáért felelős. Okleveles segédek saját működésükért elsősorban 
maguk is felelősek.”

A 86. § megengedi a gyógyszerészek testületekké való alakulá
sát. Ezzel kapcsolatban megemlíti a kérvény, hogy mivel egyesületek



alakításának lehetősége már törvény által van biztosítva, szükségtelen
nek lá tja  az országos egyesület, hogy ez a pont így a törvényjavaslatba 
felvétessék. Igen üdvös lenne ezzel szemben, ha kimondaná a törvény, 
hogy a gyógyszerész-egyesületbe minden gyógyszerésznek kötelessége 
belépni. így biztosítva lenne az egyesület fejlődése és az is, hogy a

fgyógyszerészek összességét jelentő egyesület véleményét a jövőben nem 
ehetne mellőzni akkor, amikor a gyógyszerészetet érdeklő intézkedé

sek megtételéről lenne szó. E paragrafust tehát a következő szöveggel 
kérik a törvénybe felvenni: „A gyógyszerészek által, a fennálló szabá
lyok mellett, központtal Budapesten, egy országos gyógyszerészi tes
tület alakítandó, melybe minden gyógyszertártulajdonos, vagy bérlő 
résztvenni tartozik. Ezen testülettel minden, a gyógyszerészetet illető 
felsőbb intézkedések véleményadás végett közöltetnek.“

A kérvény következő pontja a reáljogú és személyjogú gyógy
szertárak közötti különbség megszüntetését kérelmezi. Teljes bizonyos
sággal meg nem állapítható, de valószínűnek látszik, hogy ennek a kér
désnek felvetése nem annyira eredményt akart elérni, hanem inkább 
taktikai mozdulat volt.

Az Őfelsége által 1865 február 3-án 1225. szám alatt kiadott ud
vari rendelet ugyanis a gyógyszerészek akkori kérésére úgy rendelke
zett, hogy ha a személyjogú gyógyszertár tulajdonosa üzletét eladás 
útján, vagy más szerződés által arra képesített gyógyszerészre akarja 
átruházni, úgy a gyógyszertári jogra nem lesz pályázat hirdetve, csu
pán ú j engedélyért kell az átvevőnek folyamodnia.

Ez a rendelet a személyesjogú gyógyszertárak tulajdonosainak 
sok aggodalmát szüntette meg. E téren az 1870. évben az Országos Köz
egészségügyi Tanács még egy lépéssel tovább ment, amikor a „Tör
vényjavaslat az államorvosi közegek országos szervezéséről" benyúj
tott munka 64. §-ban azt mondotta, hogy minden különbség, amely a 
gyógyszertárak között van, megszűnik és személyesjogú gyógyszertá
rak is ugyanazon jogokkal ruháztatnak fel, mint amelyekkel addig a 
reáljogú gyógyszertárak bírtak.

A Közegészségügyi Tanács mostani javaslata ezzel szemben nem
csak elejtette a fent hivatkozott pontot, hanem még az 1865-ös udvari 
rendeletnél is szűkebb mértékkel mért, amikor az átruházás lehetősé
gét attól tette függővé, hogy a felsőbbség az ilyen kérelemhez hozzá- 
járul-e.

Az Országos Gyógyszerész-Egyesület tehát taktikából itt többet 
kért, mint amennyit tulajdonképpen elérni akart. Ezt m utatja az az al
ternatív javaslata is, hogyha a gyógyszertárak egyenjogosítására vo
natkozó kérés nem lenne teljesíthető, úgy a 90. § következő módosítását 
kéri: „Személyesjogú gyógyszertárat okleveles gyógyszerészek között 
felsőbb helyeni bejelentés mellett tehetők eladás, vagy magánjogú szer
ződés tárgyává."

Az özvegyek és árvák jogának fokozottabb védelmét akarja  el
érni a 91. §-nak a következő megállapítása: „A gyógyszerész elhúnytá
val a gyógyszertári jog az özvegyre, illetőleg örökösökre száll, azok ja 
vára a fennálló szabályok megtartásával kezelhető, esetleg felsőbb he
lyem bejelentés mellett más gyógyszerész utódra is átruházható, vagy 
eladható. Az özvegy, ha ismét férjhez megy, személyes gyógyszertári
Íogát elveszti, azonban a személyes jog elhúnyt birtokosának gyerme
kei számára ezen jog továbbra is fenntartatik."
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Ezek a módosítások csakugyan alkalmasak lettek volna a gyógy
szerészi érdekek fokozottabb védelmére, különösen ha biztosítani lehe
tett volna azt is, hogy a Közegészségügyi Tanácsban a gyógyszerészek 
kinevezését a törvény imperative írja  elő. Éppen ezért még azt is kéri az 
Országos Egyesület, hogy a Közegészségügyi Tanács tagjainak megálla
pításánál legyen belevéve az, hogy a tanács tagjai rendesek és rendkí
vüliek, az utóbbiak határozatlan számban, köztük két okleveles gyógy
szerész. Ezenkívül a minisztériumban is kértek hivatalos képviseletet, 
hivatkozással arra, hogy ez már az 1848-ik évi magyar felelős miniszté
riumban is megvolt és hogy az 1869-ben Bécsben tartott nemzetközi 
gyógyszerészkongresszus is határozottan arra az álláspontra helyezke
dett, hogy a gyógyszerészek képviseletének az illetékes minisztérium
ban történő megteremtése a közegészségügynek, s a gyógyszerészet fe j
lődésének elsőrendű érdeke.

Ezzel a beadvánnyal elérkeztünk tehát egy ú j etapjához a köz
egészségügyi törvényért folytatott harcnak. Müller Bernát és Járm ay 
Gusztávnak a Közegészségügyi Tanácsban erős harcai voltak, hogy a 
gyógyszerészi kar jogos érdekeit a törvényjavaslat-tervezetben vala
hogy érvényre juttassák. Az eredmény sajnos, nagyon kevés lett s a 
gyógyszerészek most már minden fakuló reményüket abban a minisz
teri ígéretben összpontosították, amely akkor hangzott el, amikor a fen
tebb ismertetett kérvényt gróf Szapáry Gyula belügyminiszternek az 
országos egyesület küldöttsége átadta. A belügyminiszter ugyanis ekkor 
kijelentette, hogy a kérvény éppen jókor érkezett, s hogy a rövid időn 
belül a különböző oldalról beérkezett vélemények összehasonlítása al
kalmával a kérvényt pontonként figyelembe fogja venni, s az abban 
foglaltakat lehetőleg teljesíteni is fogja. Rámutatott ezenkívül a mi
niszter arra is, hogy a végleges döntés előtt még egyszer ankéten fogja 
letárgyaltatni az egész nagyjelentőségű kérdést.

Azonban a gyógyszerészi kar bizalma most már minden Ígéret 
dacára is megrendült úgy a belügyminisztériumban, mint a Közegész
ségügyi Tanácsban. A kiegyezés óta Wenkheim Béla, Rajner Pál, Tóth 
Vilmos és gróf Szapáry belügyminiszterek a küldöttségek előtt mindig 
elismerték a gyógyszerészi ügy fontosságát, ellenben annak semmiféle 
kívánságát sem teljesítették és — mint e legutóbbi törvényjavaslati ter
vezetnél is történt — hivatalosan őket még a legfontosabb készülő ese
ményekről sem értesítették. Ugyanez volt az Országos Közegészségügyi 
Tanács eljárása is, ahol tisztán orvosi szemüvegen keresztül és a gyógy
szerészek iránt el nem titkolt animozitással intézték az ügyeket.

Annál csodálatosabb volt ez a tapasztalat, mert ugyanekkor ha
zánkban erősen kimélyült a jó viszony a vidéki orvosok és gyógyszeré
szek között. Az egyre-másra alakult orvos-gyógyszerész egyletekben 
megismerték egymást, s a komoly munka során mindjobban kirajzoló
dott előttük az az igazság, hogy az orvosi és gyógyszerészi társadalom 
egymásra van utalva, ugyanannak a nagy ügynek szolgálatában áll s 
hogy a gyógyszerészi ügy esetleges helytelen rendezése egyúttal a köz- 
egészségügy általános érdekeire is bénítólag hatna. E felismerés u tán 
ez egyesületek szintén beadványokkal fordultak a belügyminiszterhez 
és a közegészségügyi törvény sürgetése kapcsán reám utattak a gyógy
szerészi ügy rendezésének nagy jelentőségére. Voltak olyan beadvá
nyok is, amelyek egyedül a gyógyszerészi kérdéseket ölelték fel, s ame
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lyek neves orvosok aláírásával hívták fel a miniszter figyelmét a gyógy
szerészeinek rendkívüli fontosságára.

Azt kellett volna tehát hinni, hogy ebben az atmoszférában az 
alkotmányos minisztérium szakítani fog az abszolutisztikus kor nem
törődömségével és egyoldalú nézőpontjaival, s hogy a közegészségi ta 
nács is fel fog figyelni azokra az argumentumokra, amelyek orvosok 
részéről kerültek hozzá. Ezzel szemben a hangulat a gyógyszerészek 
kárára még rosszabbodott. Mintha egy titkos kéz dolgozott volna, amely 
megakadályozott minden üdvös törekvést és egyetlen feladatának azt 
tartotta, hogy minél kevesebb jogban részesítse a gyógyszerészeket.

Csodálatos ez a gyógyszerészek ellen irányuló hangulat, amely
nek már évszázadokkal azelőtt is nyomait látjuk. Akkor azonban ez 
még érthető, mert a gyógyszerészi hivatás teljesen összekeveredve az 
orvosival, elősegítette a nagy érdekek összeütközését. A két tudomány és 
foglalkozási ág kettéválása után azonban ezt a hangulatot reális elgon
dolással semmivel sem lehet megmagyarázni.

Próbáljuk egy kissé elemezni azt, hogy miben is nyilvánult meg 
a gyógyszerészek működése.

Először is tagadhatatlan, hogy a természettudományok fejlesz
tése, a kémiai tudomány előbbrevitele és a gyógyszerkészítmények fel
fedezése körül rendkívüli eredmények fűződnek a gyógyszerészi kar 
működéséhez. Erre nézve kimerítő adatokat talál az olvasó könyvünk 
előszavában is. A magyar gyógyszerészi kar is mindig előkelő helyet 
foglal el hazánkban a tudományosan munkálkodók között. A kémia, 
a botanika, a geológia terén kiváló magyar gyógyszerészekre lehetne 
reámutatni. Ez tehát csak megbecsülést válthatott ki, ha nem is a tö
megekből, amelyek e magasabbrendű munkásságot nem ismerték, s így 
nem is értékelhették, hanem azokból, akik a magyar élet vezető pozí
cióiban voltak.

A szorosan vett gyógyszerészi működés pedig a múltban is abban 
állott, hogy a gyógyszerész reggeltől késő estig és igen sokszor éjjel is 
szolgálatára állott az arra szoruló betegeknek. Az ő laboratóriumaiban 
készült el annak idején sok modem gyógyszer, tekintettel arra, hogy 
akkor kémiai gyárak még nem igen voltak. Ő készítette el nagy tudás
sal és körültekintéssel a szükséges extractumokat, tincturákat, illatos 
vizeket, szóval mindazt, amire az orvosnak szüksége volt, hogy ered
ményesen tudjon gyógyítani. A gyógyszerész tudásától és lelkiismere
tességétől függött tehát a múltban is a gyógyítás lehetősége, mert hisz 
az orvos recepttel nem tud gyógyítani, csak a recept alapján pontosan 
elkészített jó gyógyszerrel. Ez a működése tehát szintén csak becsüle
tet kellett, hogy szerezzen a gyógyszerészi karnak és elismerést azok 
részéről, akiknek hivatásuk volt a közegészségügy haladását előmoz
dítani.

És mindezeken felül a magyar gyógyszerész mindig küzdött a 
kuruzslásnak és a titkos szereknek veszedelme ellen. O ktatója volt a 
maga környékbeli népének, amelyet próbált fogékonnyá tenni a köz
egészségügyi kérdések iránt. Azzal, hogy felhívta a figyelmet a tiszta
ságra, azzal, hogy a kutak vizét megvizsgálta, hogy a beteget az orvos
hoz utasította, a kultúrát terjesztette és a közegészségügyi kultúra ter
jesztése terén szinte apostoli hivatást töltött be.

De gyógyszerészek voltak azok is, akik a népet megtanították 
arra, hogy szedjék és szárítsák a gyógynövényeket, mert az jövedelmet



jelent a számukra. Ők voltak azok, akik ezeknek termesztését is propa
gálták és az 1850—60-as években nem is igen találni senki mást a gyógy
szerészen kívül, aki a gyógynövénytermelés propagálásával foglalko
zott volna. Elősegítette tehát, amennyire e téren és a rendelkezésre álló 
szerény eszközökkel lehetett, a falusi nép jövedelmének gyarapítását 
is, eltekintve attól, hogy megmentett sok olyan gyógyanyagot, amely 
eddig egyszerűen elkallódott.

Azt hinné az ember, hogy mindez alkalmas kell, hogy legyen az 
elismerésre, a szimpátiák kitermelésére és arra is, hogy közérdekből 
minden arra hivatott faktor erősítse a gyógyszerészi kart. Ezenfelül 
tárgyilagos önkritika alapján az orvosi karnak be kell látnia azt, hogy 
a gyógyszerészi kérdésekhez annak minden vonatkozásában nem ért, 
mert nem is érthet. Az lenne tehát a természetes, hogy magasabb szem-

Eöntökből ők maguk forszírozzák legjobban a közegészségügyi osztály
án a gyógyszerészi képviselet felállítását.

Hisz ha a gyógyszerészi pálya közegészségügyi jelentőségű, amit 
a most tárgyalt törvényjavaslat, s később az 1876-os törvény maga is 
megállapít, akkor fontos, hogy annak fejlődését az államhatalom mind
jobban biztosítsa. Mivel pedig kétséget sem szenved, hogy ennek bizto
sítására legalkalmasabb az önképviselet megteremtése, ezért nem a leg
előnyösebb színben tűnik fel sem az 1873. évi kormány, sem a Köz
egészségügyi Tanács, amely a gyógyszerészet fejlődésével annyira sem 
törődött, hogy annak hivatalos képviseletéhez leküldötte volna azt a 
törvényjavaslat-tervezetet, amely előreláthatólag évtizedekre volt hi
vatva rendezni a gyógyszerészek ügyét is.

Ez a nagy energia, amit a gyógyszerészi kívánságok elnyomása 
terén az illetékesek kifejtettek, annál is csodálatosabb, mert ugyanak
kor semmiféle nyomát sem látjuk ennek az energiának ott, ahol a legki
rívóbb közegészségügyi kihágásokat és merényleteket kellett volna 
meglátni és megtorolni. A legutolsó szatócsbolt is tele volt olyan gyógy
szerrel, amit árulnia nem volt szabad. Valóságos házalógárda járta  az 
országot, amely már nem is igen titokban, hanem egész nyíltan árulta a 
népnek a gyógyszereket, sőt voltak olyan kuruzsló szélhámosok, akik 
nagy aplombbal jelentek meg egy-egy község és város piacán és ott cir
kuszi mutatványok közben árulták a gyógyszert. Vadona János keszt
helyi gyógyszerész írja  ez időkből: „Egy hete már, hogy különben is 
kuruzsláshoz hajló köznépünket, egy nyegle olasz bolondítja Keszthe
lyen. G únyjára közegészségi intézményeinknek.

Ezen országfutó, az emberiséget minden testi bajtól megóvó 
csodaorvos — ahogy a balgák elnevezték — cifra fogaton szokott na
ponként a város piacán megjelenni és a kocsi egyik oldalán, mint a nép 
barátja, fogat húz ingyen — nem sokat nézve, a kijelölt ép-e vagy be
teg fog —, ráadásul az épet is kiveszi. A kocsi ellenkező oldalán üzlet
társa, állítólagos neje „szegény balzsam“-ot, minden meglevő és lehető 
testi baj elleni csodaszereit osztogatja, anilinpirral megfestett semmi
ségeket, mint mondja, csak úgy, amennyibe neki került: 1—2 forintért.
— Kik aztán így csalódva, végkép elvesztik a hitüket a rendes gyógy
kezelésben is.

P. L. járásorvos megtette jelentését K. L. szolgabírónál, de azon 
választ nyerte, hogy a minisztériumtól engedélye van.

Lehet az engedély hamisított. Lehet az is, hogy engedélye van, 
de csak foghúzásra. Mindenesetre hanyagságnak — bár honnét eredt
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is —, kell őt csalásaiban segíteni. Oly tág értelmű engedély csak nem 
adatott a minisztériumtól, hogy azt egyéb gyógyszerek árulhatására is 
lehessen magyarázni? Üdvös volna ezen, senki más által nem látott en
gedélyt legalább a járásorvosnak, vagy a többi közegészségi személy
zetnek is kimutatni, némi, ha nem is végleges megnyugtatásul.

Ha már nálunk egyes adófizető polgárok keresete csökkentve és 
így az államvagyon is csonkítva van, felkérendőnek vélem jelen so
raimmal az Országos Gyógyszerész Testület pesti központi képvisele
tét, hogy ezen csalónak az országból való azonnaH kiutasítását elren
delni a minisztériumnál szorgalmazza. Egyszersmind az állítólagos en
gedély ügyében szigorú vizsgálatot kérjen.

Megemlítem még, hogy nálunk a boltosok is derűre-borúra árulnak 
oly szereket, melyek a gyógyszertárban kötelezettek. Ezen visszaélés 
orvoslása is így látszik, egy boldogabb korra vár.“

íme, egy kortérténeti kép arról, hogy milyenek voltak a közegész
ségügyi állapotok, s hogy még az ilyen szégyenteljes eset is egy főszol
gabírói kézlegyintéssel lett elintézve. E téren sokkal inkább fel lehetett 
volna használni azt a nagy erélyt, ami a gyógyszerészi kívánságokkal 
szemben merült fel. Persze ez utóbbiban nemcsak közegészségügyi 
szempontok, hanem a hatalmiak is erős szerepet játszottak.

A magyar ásványvízügy története. — Liebig halála. — Javaslat a 
gyógyszerészkiképzés érdekében. — A nemzetközi gyógyszerész kon

gresszusok határozatai.

Ez időben hazánk még bőven el volt látva természetes gyógyfor
rásokkal és ásványvizekkel. A borszéki, bikszádi, csizi, parádi, mál- 
nási, Hunyady János, Ferenc József és az Igmándi keserűvizek és 
gyógyvizek már ekkor kezdtek európaszerte ismertekké lenni. Éppen 
ezért a belügyminiszter az 1873-ik évben kiadott rendeletével szabá
lyozta a mesterséges ásványvizek gyártását és eladását. A rendelet in
dokolása azt mondja, hogy a természetes ásványvizek hitelének és be
csének megóvása és a fogyasztóközönség félrevezetésének megelőzése 
céljából elrendeli, hogy mesterséges ásványvizek gyártására csak 
gyógyszerészek és oly egyének nyerhetnek engedélyt, kik vegytani is
meretük tanúbizonyságát adták. A mesterségesen készült ásványvize
ket oly elnevezésekkel, feliratokkal ellátni, amelyek akár bel- akár kül
földi természetes ásványvizek megjelölésével azonosak, szigorúan tilos. 
De tiltva van a mesterséges ásványvizek számára a természeteséhez 
hasonló üveget, korsókat, dugaszokat, tokokat bélyegeket, stb. hasz
nálni. Ellenben minden mesterségesen készült ásványvizet nagy betűk
kel és „Mesterséges ásványvíz** felírással kell ellátni.

E rendelettel kapcsolatban nem lesz érdektelen rám utatni arra, 
hogy az ásványvizek és források felkutatására már a régi időkben is 
gondja volt a hatóságoknak. Teljesen tisztában voltak az ilyen 
gyógyítóforrások nagy jelentőségével és ezért a városi és megyei fiziku
sokat kötelezték arra, hogy környékükön ilyen források után kutassa
nak. A gyógyszerészek m ár ekkor és úgy kapcsolódtak be ez akcióba, 
hogy az orvosok nem nagy örömmel tettek eleget az erre vonatkozó ren
deletnek és a m unkát lehetőleg a gyógyszerész vállára rakták.
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Ernyey József gyógyszerész, múzeumi igazgató foglalkozott be
hatóbban ezzel a kérdéssel, s az ő kutatásainak felhasználásával közöl
jük  a következőket:

Csiba községi orvos 1713-ban adott ki egy könyvet az ásványvi
zek ismertetéséről, amely a legjobb hasonló külföldi munkák értékével 
vetekedik. A XVIII. században minden fontosabb kérdés a „felsőbbek 
engedelmével“ kezdődik, s természetesen ez alól nem volt kivétel a 
gyógyforrások ügye sem. A Bécsben székelő legfelsőbb ilyen egészség- 
ügyi hatóság „Generális et Suprema Rei Sanitatis Comissio“ első ren- 
deletei e kérdéssel még nem foglalkoztak, hanem csakis az 1723. évi 
diéta 101. és az 1741. évi diéta 11-ik articulusai alapján a királyi hely
tartótanácsra ruházott Directio Rei Sanitatis szervezése után találunk 
idevonatkozó intézkedéseket.

1782-ben szervezik a balatonfüredi forrás ügyét, ahova az 1784— 
1785. évi és a forrás ügyét általánosan szabályozó rendeletek alapján 100 
frt tiszteletdíjjal gondnokul gyógyszerészt alkalmaztak. Azután II. Jó
zsef, akit kalapos királynak neveztek, mert magyar királlyá nem ko
ronáztatta magát, utasítja  a fizikusokat, „ad forrendum históriáé natu
rális studium“. Kiemeli a gyógyforrások fontosságát és parancsolja, 
hogy a fizikus kutasson a környéken található természeti ritkaságok és 
források után. A fizikusoknak az az eljárása, hogy ezt a munkát a 
gyógyszerészekre hárították, volt a következménye annak, hogy a 
gyógyszerészek több ma már elfelejtett ásványvizet és gyógyforrást 
kutattak fel. Amint más irányban folytatott kutatásaink bizonyítják, a 
„Bétsi Magyar Merkurius“saí egyesült Magyar Kurir 1798. évfolya
mának 742-ik oldalán egy ilyen már-már elfelejtett ásványvizet ír le, 
amelyet annak idején Esztergomban talált és vizsgált meg az érseki 
gyógyszerész.

Ez időben, tehát 1798-ban, úgy látszik, már hanyatlani kezdett e 
víz forgalma „az árendásoknak nyereség után való vágyakozások ál
tal". Mindamellett még sokáig forgalomban volt az esztergomi érseki 
patika révén, s hatása és a körülötte lefolyó csalafintaságok felől a 
fentidézett lap így nyilatkozik:

„Egy pintre való esztergomi keserűvíz 700 grán keserűsót, 24 
grán levegő savanyús Magnesiát és 14 grán közönséges sósavanyús Mag- 
nesiát, mindannyi egészséges savat foglal magában; ellenben ugyan
annyi mennyiségű Saidschützer víznek 859 grán keserűsava mellett 4.5 
grán levegő savanyús Mesze és 24.5 grán kénkősavanyús Mesze vagyon, 
melyek ártalmasak. Könnyen általláthatja, hogy az Esztergomi keserű
víz még a Saidschützer vizet is jóságára való nézve feliül haladja, ha az 
az ő valóságában szolgáltatik ki a közönségnek: mert meg kell azt is
merni, hogy bátor az egész tájéka ezen keserűvíz gyűjteménynek olyan 
kutakkal bővelkedjen, melyeknek vize kesernyés lévén, mái napiglan 
sokakat megtsal a megkivántató mennyiségben: mindazonáltal ezen sa
vak tsak bizonyos helyen gyűjtettetett vízben találkozzanak és így az 
igazi Esztergomi keserűvíz nevinek nem kis ártalmával igen megtsalja 
az magát, sőt az egész közönséget is, aki minden választás nélkül akár 
melly kútból merítvén, azután nem tapasztalja a várt foganatosságot. 
Ezen káros fogyatkozásoknak elhárításokra eltökéllette az Érsekbeli 
Esztergomi Uradalom azon kutakat, mellyel az ő megyéiben a valóságos 
jó keserűvizet foglalják magokban, különös gondviselés alá venni és
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hogy a közönség annak tökélletes hasznát vehesse, majd tsak éppen 
annyiért, amennyit a reája teendő költségek megkívánnak, jó vigyázat 
alatt áruitatni fog. Ezen valóságos jóságú Esztergomi keserűvíz, mellyet 
mind azon környülállásokban, amellyekben eddig a költségesebb Said- 
schiitzer vízzel éltünk, hasznosan innya lehet, egy Érseki keresztből 
álló tzim alatt, mellyet ezen környülírás: Érsek Esztergomi keserűvíz 
magyarúl és németül megkörnyékez, mintegy pintes üvegben jó bétsi- 
nálva az Érsek Esztergomi Fekete sas patikában találtatni, mellyből 20 
üveg bétsinálva négy, tíz pedig hasonló-képpen két Rhénes forintok
ban kerül, üveg számmal azonban egy-egy 10 krajtzárokon adattatik, 
a Saidschütziből pedig 20 üveg bétsinálva 7 forint és 40 kr fizettetik."

Annak a rendelkezésnek azonban, hogy a fizikus tegye kutatás 
tárgyává, hogy a saját környékén gyógyforrások vannak-e, nem sok 
eredménye lett. Az egész kérdés elaludt, míg végre 1794 május 16-án 
10837. szám alatti legmagasabb udvari rendelet a fizikusokat ú jra  fel
hívja e kutatásokra, mint ahogy a rendelet mondja: „ad examen aqua- 
rum mineralium" és az 1795-ös és 96-os rendeletek a kért adatok bekül
dését ú jra  megsürgetik.

Egy évtizeddel később 1805 április 1-én kelt 1163-as számú ren
delet azután azt hagyja meg a fizikusnak, hogy a gyógyszertár vizsgá
latok alkalmával intézzen kérdést a gyógyszerészhez a környékén eset
leg található gyógyforrásokról. A gyógyszerészeknek e kutató munká
ban történt fokozottabb beállításának lett is azután eredménye, amire 
vonatkozólag az országos és belügyminiszteri levéltárban számos adat 
van és a gyógyvizek elemzői között sok gyógyszerésznek a nevével is 
találkozunk. Ezek közé tartozik Molnár János is, akit e könyvünkben 
található adatok szerint annak idején a Budapesti Gyógyszerész Testü
let melegen ajánlott a Terézvárosba adományozott gyógyszertári jogra.

1812-ben megjelent rendelet kimondja, hogy a felkutatott forrá
soknál hozzáértő gondnokot kell alkalmazni és a fizikusnak e rendelet 
értelmében jelentést kell tenni egész csomó hozzá intézett kérdésre, ame
lyek közül legfontosabbak a következők:

1. A forrás fekvéséről, politikai és geográfiái helyzetéről.
2. Mily módon, s hány helyről fakad, csendesen, vagy pezsegve 

kerül-e elő a földből és mennyi vizet ad naponta.
3. Tiszta-e, vagy zavaros.
4. Szagra enyhe-e, fojtott kénmájas, vagy rothadt szagú-e.
5. Az íze savanykás, lúgos, rozsdás, vagy gyengén csípős-e.
6. Milyen a hőfoka és a víz megfagy-e télen.
7. Milyen betegség ellen lehet használni és kezelésével milyen 

eredményeket ért el az orvos.
Ezeket a rendelkezéseket egészítik ki azután az 1813-as és 1814-es 

intézkedések, amelyek elrendelik, hogy az elemzésre elegendő mintát 
kell a pesti egyetem számára küldeni. Intézkedik ezenkívül a gyógy- 
és ásványvizek palackozására és szétküldésére vonatkozólag, s egyúttal 
pótlólag kéri a gyógyforrás helyén a kiima pontos megjelölését is.

Ez a rövid történeti fejlődése a gyógyforrásokra vonatkozó ren
delkezéseknek. Hazánkban ezeknek különös jelentőségük volt, mert 
tudvalévőén Magyarországon rendkívül nagy mértékben találtak olyan 
ásványvizeket, amelyek később világhírűek lettek. A nevezetesebb ma
gyar ásványvizek ugyanis hazánkban a következők:
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1. Egyszerű alkalis savanyúvizek. Ide tartozik: Lipik, Szolyva, 
Luhi Margit, Bodoki „Matild“, Répáti.

2. Alkalis konyhasós savanyúvizek, ide tartoznak: Bikszád, Cie- 
gelka, Málnási „Siculia“, Málnási „Mária“, Sztojka, Székely, Selters, 
Vita.

3. Keserű vizek. Ide tartoznak: Hunyady János, Ferenc József, 
Apenta, Pálma és Igmándi.

4. Gyenge és erős konyhasós vizek: Szobránc, Csiz, Szováta Fe
kete Tó, Vízakna „Thökölyi-tó“ Korond, Bázna „Ferdinánd“.

5. Földes savanyúvizek: Salvator, Borszéki „Főkút“, Mohai Ág
nes, Szántói, Véghlesi „Vera“, Baldóc, Balf „Katalin" és Párád 
„Csevice“.

6. Vasas savanyúvizek: Bártfa ,Főforrás", Buziás „József", Elő-

Eatak „Fokút", Tarcsa „Ferenc", Borszék „Kossuth", Korytnica ;,Béla"; 
ublo „Amália", Tusnád „Rezső", Vihnye, Szliács „József" és Szliács 

„I. Tükör" forrás.
7. Kénes héw izek: ide tartoznak a budapesti Margitsziget, Csá

szár-fürdő, Lukács-fürdő, Artézi-fürdő, azután Herkules-fürdőn a Sza- 
páry-forrás, Pöstyén és a Trencsénteplici ősforrás.

8. Egyszerű hévvizek: Budapesten a Rudas, Stubnya, Rajec „Gi- 
zella-forrás", Szkleno „József-forrás", Hévíz, Püspökfürdő és Félix- 
fürdő.

Ez a statisztika nemcsak annak bizonyítéka, hogy milyen érté
kes forrásaink voltak, hanem annak is, hogy ezek 90% erejéig egyelőre 
elvesztek hazánk számára. Ezért fordítanak a mostani kormánykörök 
ú jra  különös gondot az ásványvizek és gyógyforrások felkutatására. 
Ez az akció már eddig is biztató eredményekkel járt, amennyiben 
Hajdúszoboszlón találtak több, mint 100°-os hőforrást, amelyre fürdőt 
építettek. Ú jra felfedezték a Miskolc melletti Tapolcát, amelynek 3 for
rása 80 év óta állandó 32—33 fokot m utat és vizsgálat tárgyává van 
téve Orosháza és Karcag környéke is, ahol szintén remény van a sikerre.

A gyógyforrások nagy közegészségügyi jelentősége meg is ér
demli ezt a fokozottabb figyelmet. Sajnos, hogy pár évtizedig lanyhább 
volt az érdeklődés e kérdés iránt, aminek oka talán éppen a már eddig 
is forgalomba került ásványvizek nagy számában rejlett. Szerencsét
lenség, hogy a források helye csaknem mind olyan területen van, amely 
egyelőre számunkra elveszett. E könyv későbbi forráskutatói talán már 
megint mint magyar területen fekvő vizeket fogják azokat tárgyalni.

*
*  *

Dacára annak, hogy nem tartozik szorosan véve a magyar gyógy
szerészet történetéhez, általános gyógyszerészi szempontból meg kell, 
hogy emlékezzünk itt arról a szomorú eseményről, amely ez időben az 
egész világ gyógyszerészi karát és a tudományos életet is gyászba borí
totta. 1873 április hó 18-án meghalt Münchenben báró Liebig Justus, a 
modern kémia legnagyobb alakja, a XIX. század legmélyebb gondolko
zója és legnagyobb búvárainak egyike.

A világirodalomban találunk olyan eseteket, hogy ugyanazt a  
nevet egy időben a kornak két írója is viselte. Ilyen eset volt a Daudet 
Ernest és Alfonsé és a két Dumasé, az apáé és a fiúé is. Az olvasókö
zönség az időben úgy különböztette meg őket, hogy a három testőr író
já t Dumas pérenek, a Kaméliás hölgyét pedig Dumas fils-nek nevezte,
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a két Daudetnél pedig egyszerűen hozzátette a keresztnevet is. Később 
az irodalomtörténet már leegyszerűsítette a dolgokat. A nagyobb tehet
ség diadalmaskodott a kisebb felett és a Daudet név alatt ma már min
denki csak Alfonsot, Dumas alatt pedig a fiatal Dumast érti.

Liebiget sem nevezik sehol sem bárónak, sem Justusnak. Nincs 
is rá  szükség. A természettudományok és a kémia terén Liebiget nem 
lehet összetéveszteni senkivel, s e név alatt nem lehet érteni senki mást, 
mint a giesseni egyetem világhírű tanárát, a szerves kémiának örök idő
kön át legnagyobb mesterét.

Darmstadtban született 1803 május 12-én. Olyan időben tehát, 
amikor az emberiség belépett a XIX. századba, ami az általános fejlő
déstörténetnek legcsodálatosabb időszaka. Az orvostudomány, a kémia, 
az irodalom, a technika haladása és nagy, világot átformáló eszmék 
jellemzik ezt a korszakot, amely hazánkban is aranylapokban lesz a 
nemzet történetében megörökítve.

Ez a kor adta nekünk Széchenyit, Kossuthot és Deákot, nem is 
beszélve arról, hogy a második sorban is olyan lángelméket találunk, 
mint Szilágyi, Pulszky és a többiek. Az irodalom terén ekkor tűnik fel 
Petőfi, Arany, Vörösmarty, Kisfaludy, Kölcsey, Madách, Jókai Mór 
és Mikszáth, akik mellett tömegével találjuk még azokat az írókat, 
akik bármely nagy nemzet irodalmának is büszkeségei lehetnek. A 
festészet terén ott van Zichy Mihály, Munkácsi, Lotz, Mednyánszky, 
Paál László és Borsos József, a gyógyszerész Rippl-Rónai s kívülök 
mindazok, akik világszerte dicsőséget szereztek a magyar névnek. Ek
kor születik meg Fadrusz, az őstehetségek egyik legnagyobbja, akit 
méltán oda lehet állítani Phidias és a francia Rodin mellé. Ekkor tanulja 
a világ megismerni és áldani Semmelweiss nevét, aki a gyermekágyi 
láz leküzdésével örök emléket állított magának a gyógyászat történe
tében. Eötvös József báró csodálatos elméje ekkor vet fényt a magyar 
kulturális életre és ekkor válnak valóra azok a nagy gondolatok, ame
lyek megremegtették egész Európát s amelyek a jobbágyság felszaba
dításában, a polgári egyenlőség megteremtésében, a sajtó- és gondolat
szabadságban és a nemzeti élet hallatlan fellendülésében nyernek ki
fejezést.

Évszázadok rendkívüli káoszából ekkor bontakozik ki teljes 
nagyságában az orvostudomány is. A baktériumok elleni küzdelem, a 
mikroszkopiái vizsgálatok, a szérum- és organoterápia útjai karakteri- 
zálják a kort, amelyben természetesen átalakul a gyógyszerészet is. 
Uj gyógyszertípusok születnek meg, amelyeknek elterjedése magával 
hozza a kémiai gyárak alakulását s ezeknek soha nem remélt óriási 
fejlődését. A botanikai kutatások, a kémiai módszerek és elméletek 
teljesen ú j perspektívát nyitnak, amelyek újabb és újabb kutatásokra 
és lázas m unkára ösztönzik a tudósokat.

Egy ilyen kor hajnalán született Liebig, akire természetesen en
nek a kornak igen nagy hatása kellett, hogy legyen. Egészen biztos, 
hogy lángelméje nehezebb viszonyok között is kibontakozott volna és 
ha a középkorban él, századokkal előzi meg korát. Talán mint ú j utakon 
járó, üldöztetéseknek lett volna kitéve, mint annakidején Paracelsus, 
de századok múlva nevét épp úgy meg kellett volna tanulni, mint most 
és eredményei akkor is örökéletűek maradtak volna.

Szerencsére jó korban született és így sok nehézség leküzdését 
kerülhette el. Még az is szerencséje volt, hogy édesapja festékfélékkel



és vegyi termékekkel kereskedett. Azok a kísérletek, amiket ennek e 
téren folytatnia kellett, már gyermekkorában megragadták Liebig 
figyelmét. A darmstadti udvari könyvtár ezenkívül dúsan fel volt sze
relve kémiai munkákkal, amelyeket az alig 14 éves Liebig már mind 
áttanulmányozott és végigcsinálta mindazokat a kísérleteket, ame
lyekre primitív eszközeivel képes volt.

Á kémia iránti nagy fogékonysága késztette édesapját arra, hogy 
őt a Darmstadt melletti Hoppenheimbe gyógyszerésztanoncnak adja. 
Itt végre nagyobb lehetősége volt arra, hogy búvárkodhassék. A 
gyógyszertár mégis csak jobban fel volt szerelve és tágabb tér nyílott 
nemcsak a kísérletekre, hanem a megfigyelésekre is. Érthető azonban, 
ha a fiatal Liebig tudásvágyát ez a környezet sem elégítette ki és vissza
ment Darmstadtba, hogy készüljön az egyetemi felvételre. Ez nem
sokára meg is történt. Először a bonn-i, majd az erlangen-i egyetem 
előadásait hallgatta. Éles judiciuma azonban észrevette, hogy az ak
kori viszonyok között a német egyetemeken a vegytanban kellő ered
ménnyel nem képezheti ki magát s így elhatározta, hogy Párizsba megy, 
hol Lavoisier óta a vegytant olyan kitűnőségek tanították, mint Gay- 
Lussac, Thenard, Dulong és mások. Párizsi utazását I. Lajos nassaui 
nagyherceg, akinek a figyelmét a fiatal Liebigre felhívták, elősegítette 
azzal, hogy nagyobb utazási ösztöndíjat bocsátott rendelkezésére.

Az 1822. évben került Párizsba és már 1823-ban Gay-Lussac az 
Academie des Sciences-ban felolvasta a durr-ezüstről szóló dolgozatá
nak eredményét, amely nagy feltűnést keltett. Itt keltette fel maga iránt 
Humboldt Sándor figyelmét, aki korának legkimagaslóbb termé
szettudósa volt és olyan ú j tudományágaknak vetette meg az alapját, 
mint a klimatologia, orografia, oceanografia és a növény földrajz. Az ő 
ajánlatára jutott azután be Párizs legjobban felszerelt vegytani inté
zetébe. Hogy ez a tény és Humboldt barátsága milyen jelentőségű volt 
Liebig további fejlődésére, az legjobban kitűnik azokból a szavak
ból, amelyekkel első nagyobb művét: „Die Chemie in Ihrer Anwendung 
auf Agrikultur und Physiologie 1840“ Humboldtnak felajánlotta. Azt 
mondja itt: „A beszélgetés, amelyet az Academie des Sciences-ben ö n 
nel folytattam, jövőmnek alapját vetette meg. E naptól kezdve minden 
ajtó, minden intézet és munkaterem nyitva állott előttem. Azon élénk 
érdeklődés, mellyel ö n  irántam viseltetett, biztosította részemre min
denkor nagyrabecsült tanáraimnak, Gay-Lussac, Dulong és Thenard- 
nak szeretetét és benső barátságát. Az ö n  bizodalma nyitotta meg előt
tem a pályát azon cselekvési térre, melynek becsülettel megfelelni 16 
év óta folyvást törekedtem."

Liebig ezután a giesseni egyetemen vizsgát tett, melynek alapján 
Erlangenben nyert tudorságát elismerték. 1824-ben, 21 éves korában, 
a giesseni egyetemen rendkívüli tanárrá nevezték ki, hol két év múlva 
a vegytannak rendes tanára lett. 28 éven át dolgozott itt és ez alatt fej
tette ki azt a rendkívüli tevékenységet, amely nemcsak őt, hanem az 
addig szinte ismeretlen kis egyetemet is világhírűvé tette. Innen ment 
Münchenbe 1852-ben, ahol az egyetem tanára és a számára épített vegy
tani intézet igazgatója lett. A bajor tudományos akadémia 1860-ban 
választotta meg elnökévé s azután az állam tudományos intézeteinek 
főfelügyeletével bízta meg.

Liebig hatása azért volt szinte rendkívüli, mert az Isten különös 
kegyelméből egyformán nagy volt mint természetbúvár, mint tanár és
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mint író. Tudományos módszerét és eredményeit tehát népszerűsíteni 
tudta és óriási gárdát szervezett maga köré, amely mint egy orákulumra, 
úgy nézett rá.

Ez időben a szervetlen kémia igen magas fokon állott már, ami 
szinte természetes, mert ennek olyan művelői voltak, mint Lavoisier, 
Davy, Danton, Cavendish, Priestley, Scheele, Gay-Lussac, Berzelius, 
és a többiek. A szerves kémia azonban még gyermekcipőiben já rt és 
Liebig ennek továbbfejlesztését tűzte ki feladatául. Elhatározása nem 
volt könnyű, mert az addig szerzett tapasztalatok szerint az organikus 
vegyületek oly bonyolult szerkezetűeknek tűntek fel, hogy ez ellentét
ben látszott lenni a vegytan addig ismert alaptörvényeivel. Liebig 
egyéni nagy sajátságai és exact módszere kellett ahhoz, hogy ez aka
dályok felett diadalmaskodjék és az eléje tornyosuló előítéleteket le
győzze.

Első feladata volt, hogy a szerves anyagok elemzési módszerét 
egyszerűsítse. Ez több évi munkássága után sikerült is. Egy olyan ké
szüléket konstruált, amellyel az elemzés nagyon le lett egyszerűsítve, 
amit legjobban bizonyít az, hogy giessen-i laboratóriumában egy év
ben több mint 400 elemzést hajtottak végre. Ez az óriási szám lehetővé 
tette szabatos tények megfigyelését, amelyek a szerves anyagok vegyi 
szerkezetének felismerése céljából voltak szükségesek. A Liebig-féle 
tekekészülék alkalmazása a szerves kémia történetében így korszak- 
alkotó jelentőségre emelkedett.

Hihetetlen munkásságot fejtett ki ekkor Liebig. Az „Annáién 
dér Chemie und Pharmaciae“ című évkönyveknek 1870-ig megjelent 
164 kötetében 215 értekezés és közlemény jelent meg tőle, ezenkívül 20 
nagyobb dolgozat, amit más jeles kémikusokkal együtt végzett. E 
munka keretei nem alkalmasak arra, hogy teljesen kimerítő képét ad
juk  Liebig kutatásainak. Ezért csak nagy vonásokban fogunk erre rá
mutatni. 1827-ben cyánsavval foglalkozott, ami által lényegesen hozzá
járult az isomeria nagyfontosságú fogalmának megállapításához. 
1829-ben fedezte fel a hippursavat és előállította a kéncyánt. 1830-ban 
megvizsgálta az almasavat, a china-vasat, a camphort és a camphor- 
savat. Ugyanakkor kezdte meg az alkaloidák vizsgálatát, amelyek ké
sőbb nagyfontosságú vegyületek vegytani lényegének felismeréséhez 
vezettek. 1831-ben fedezte fel a chlorált és chlorál-hydratot. 1832-ben 
a tejsav és almasav bomlási terményeit, a china-savat, az asparagint és 
asparagin-savat ismertette. 1835-ben fedezte fel az aldehydet, amely ké
sőbb oly fontosságra tett szert az organikus kémiában. 1838-ban vetette 
meg az organikus savak elméletének alapját és végzett kutatásokat a 
mandulaolajra, a benzoe-savra és ezekkel kapcsolatos vegyületekre, az 
amygdalinra és húgysavra és annak származékaira vonatkozólag.

Ezenkívül számos szervi és szervetlen vegyület meghatározásá
nak és előállításának módszerét kutatta ki, amelyek a vegytanon kívül 
az élettanra, a gyógyszerészetre és mezőgazdaságra is óriási hatással 
voltak. Ő állapította meg az organikus vegytanban az összetett gyök 
fogalmát s az ezzel kapcsolatos kutatásainak rendkívüli fontosságát 
semmi sem bizonyítja jobban, mint Berzeliusnak hozzáintézett levele, 
amelyben a következő sorokat találjuk: „Az ö n  által megállapított té
nyek oly eszméket ébresztenek, hogy azokat az organikus vegytanra 
nézve egy ú j nap kezdetének tekinthetjük".

Liebig tanulmányozta a legintenzívebben a növények táplálko
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zásának vegytani törvényeit is. Az ő pontos meghatározásaiból tudjuk, 
hogy az élő növényi szervezet lényeges alkatrészeinek alapját a car- 
bonium, hydrogen, oxygen, nitrogén, továbbá a kén, phosphor, silicium, 
chlor, magnesium, kálium, nátrium és vas képezi, s hogy ez elemek 
vegyületei képezik egyúttal a növények tápszereit.

Liebig volt az első, aki tápszereink egyes anyagait három nagy 
csoportba osztotta, úgymint: fehérnye-félékre, szénhydratokra és táp
sókra. Neki köszönhető, hogy a Lavoisier által megállapított azon elv, 
mely szerint az anyag meg nem semmisíthető, az élő világra nézve is 
teljes érvénnyel be lett bizonyítva és kimutatva, hogy a szervezetek 
fizikai élete az általános természeti törvényeknek vannak alávetve.

Korszakot alkotó volt tanári működése is. Ő belátta, hogy vegy
tanban nagy eredményeket csakis a gyakorlati tanítás által lehet elérni. 
Első volt, aki Giessenben mintaszerű intézetet létesített, ahol a tanulók 
tömegesen vehettek részt rendszeres gyakorlati oktatásban.

Hogy mily jelentősége volt Liebig ezen kezdeményezésének a tu 
domány fejlődése szempontjából, arra rávilágít Williamson azon be
széde, amelyet a British Association-ban tartott a nagy tudós elhúnyta 
alkalmával. Ebben azt mondja: „Azt hiszem, hogy geniusa a tudomány
nak akkor tett legnagyobb szolgálatot, midőn a giesseni vegytani isko
lát állította fel, m intáját azon nagyszámú vegyészeti tanintézeteknek, 
melyekre Németország teljes joggal büszke lehet. Azt hiszem, túlbecsü
lés nélkül ki lehet mondani, hogy a giesseni laboratórium úgy, mint 
azelőtt 30 évvel létezett, a leghathatósabb szervezet volt, mely a vegy
tan előbbrevitelére valaha befolyt."

„Képzeljenek el Önök gondolatban egy oly kis községet, mely
nek minden tagja a nagy mester geniusa által lelkesedéssel volt el
telve a tanulás és búvárlás iránt, melynek legjobb erői egyetlen tárgyra, 
a  kísérleti búvárlatokra voltak irányozva. A tanulók legnagyobbrészt 
oly férfiak voltak, kik az egyetemi tárgyak teljes tanfolyamát valahol 
elvégezték és akiket a búvárlat ezen iskolájának híre a világ legkülön
bözőbb részeiből vonzott magához."

M utatja ezenkívül Liebig nagy jelentőségét az is, hogy az egész 
tudományos világ, sőt az európai fejedelmi udvarok is siettek kifejezést 
adni annak a nagy tiszteletnek, amit iránta éreztek. A sok kitüntetés 
közül, ami őt érte, kiemeljük, hogy a göttingai egyetem jubileumi ün
nepélye alkalmával orvostudori oklevéllel tisztelte meg. II. Lajos hes- 
seni nagyherceg 1845-ben bárói rangra emelte. Az európai akadémiák 
legnagyobb része külső tagjai sorába választotta, így a magyar tudo
mányos akadémia is 1858 december 16-án tartott ülésén. De tagja volt 
a Royal Society-nek Londonban, továbbá a párizsi, stockholmi, dublini, 
berlini, müncheni, bolognai és szentpétervári akadémiáknak és renge
teg más tudományos intézetnek és egyesületnek. A legmagasabb körök 
is meghajoltak nagysága előtt és a fejedelmi udvaroknál tett látogatásai 
alkalmával úgy Francia-, mint Angolországban kitüntető figyelemben 
részesült.

1873 április hó 18-án bekövetkezett halála az egész művelt vilá
got gyászba borította. Érthető tehát, hogy amikor híre ment, hogy Mün
chenben jelentőségéhez méltó emléket akarnak számára felállítani, min
den ország tudományos kara megmozdult és egy nemzetközi bizottság 
alakult a terv keresztülvitelére. Hazánkban is megtörténtek az erre vo
natkozó felhívások és gyűjtések. Az e célra szolgáló összegeket részben



Than Károly egyetemi tanárhoz, részben Fauser Antal budapesti gyógy
szerészhez kellett beküldeni. így kapcsolódott be az általános gyászba 
a  magyar gyógyszerészi kar is, sót még a gyógyszerészifjúság is, amely 
az emlékre szánt adományaival sietett leróni háláját azzal a nagy tu 
dóssal szemben, aki szintén a gyógyszerészi pályáról indult el a halha
tatlanság felé.

*

*  *

Ha az akkori idők általános képét nézzük, érdekes megállapítás 
az, hogy míg az egyik oldalon a gyógyszerészek kívánságait a hivata
los körök egyáltalában nem vették figyelembe, sőt a szorosan vett 
gyógyszerészi kérdések megvitatásánál is amennyire lehetett, mellőz
ték őket, ugyanakkor társadalmi téren a gyógyszerészeknek tekintélyes 
súlyuk volt. Nem is beszélve a vidékről, ahol ez könnyen megmagya
rázható, a gyógyszerész magasabb intelligenciájával, aránylag jó anyagi 
helyzetével és a népre gyakorolt hatásával, Budapesten is ugyanezeket 
a jelenségeket látjuk. Oka ennek feltétlenül abban keresendő, hogy a 
gyógyszerészek ekkor gyógyszertáraik laboratóriumaiban állandó ku
tató munkát is végeztek, ott készítették a különböző kémikáliákat, ma
guk gyártották a gyógyszerkönyvek által előírt szereket és így gyógy
szerészi hivatásuk tudományos művelése volt az, amely a nagyközön
ség szemébe őket magas fokra helyezte.

Ez a megbecsülés sok kisebb-nagyobb jelentőségű, de jellemző 
formában nyilatkozott meg. így pl. az egyetemi gyógyszerészhallgatók
nak 1873 február hó 6-án tartott segélyegyleti bálján megjelent Pauler 
Tivadar közoktatásügyi és Tisza Lajos közlekedésügyi miniszter is és 
a résztvevők sorában ott találjuk Rupp, Kőnek, Than, Poór és Batiz- 
falvy egyetemi tanárokat is. Egy évvel később gróf Andrássy Gyula 
külügyminiszter is megtisztelte látogatásával az ifjúságot. Elismerése 
volt ez annak a szép működésnek, amelyet a gyógyszerészhallgatók se
gélyegylete állandóan kifejtett. A bál évében pl. három első és négy 
másodéves hallgatónak ju tta to tt az egyesület segélyt, még pedig a má
sodéveseknek fejenként 96 frt 84 krajcárt, az első éveseknek pedig 48 
írt és 42 krajcárt. Ez akkoriban igen tekintélyes összeg volt. Általában 
véve, a segély egylet nagyon szépen gyarapodott. Ez időben az egylet 
vagyonát képezte egy 5203 forintról szóló takarékbetét, a Budapesti 
Gyógyszerész Testület 2000 forintos alapítványa, a Debrecen—Bihar- 
megyei Gyógyszerész Testület 500 forintos és Lenhard Jakab 100 forin
tos alapítványa, továbbá a „Vázlatok a minőleges elemzéshez" és „Ut
mutatás a mérgek kikeresésére" 526 példánya, 437 forint értékben. Ezen
kívül biztosítva volt a gyógy szertár tulajdonosok részéről évi 215 forint 
és tekintélyes összegre rúgtak a fejenként 3 forintot kitevő tagsági d í
jak  is, tekintettel arra, hogy például ez évben 109 egyetemi hallgató volt 
tagja az egyesületnek. Ez a vagyon még gyarapodott azzal is, hogy 
Soltész Lajos volt nagybajomi gyógyszerész végrendeletileg 500 forintot 
hagyományozott a segélyegyesületnek. Közel 9000 forintra rúgott a se
gélyegylet vagyona, ami igen tekintélyes összeg volt és eredménye an
nak a lelkes munkának, amit a segélyegylet mindenkori vezetősége an
nak megalakulása óta kifejtett.

A Soltész-féle adománnyal kapcsolatban rá kell m utatnunk arra, 
hogy e kartársunk a fenti 50Ó forinton kívül a Rókus-kórháznak 300, 
a Budapesti Vakok Intézetének 200, a Pesti Evangélikus Országos Árva
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háznak 200 forintot, az Erzsébet Árvaleány háznak ugyancsak 200 fo
rintot, a Budapesti Jótékony Nőegyletnek 400 forintot, a Magyar Nép
színháznak 200 forintot, a Miskolci Evangélikus Gimnáziumnak alapít
ványul 500 forintot és a zemplénmegyei Arnold községnek 100 forintot 
hagyományozott. Ez a 2600 forintos adományozás abban az időben igen 
ritka dolog volt s m utatja azt az emelkedett szellemet, ami Soltész 
gyógyszerészt jellemezte.

De bizonyítja a gyógyszerészek tekintélyét az is, hogy az új fő
városi képviselőtestületbe az 1873. évben 13 budapesti gyógyszerészt 
választottak be, ami a gyógyszertárak akkori számához viszonyítva, 
igen nagy eredménynek mondható.

A gyógyszerészek el is követtek mindent, hogy a közbizalomra 
érdemesek legyenek. Az egész korból egyetlenegy olyan esetet sem tu
dunk, amikor gyógyszerészek ellen bármilyen ügyből kifolyólag is el
járást kellett volna indítani. Nem úgy, mint pl. Bécsben, ahol a városi 
tanács igen szigorú leiratot küldött a gyógyszerésztestülethez, melyben 
közli, hogy a bécsi gyógyszertárak nagyobb részében vénymásolatokra 
is kiszolgáltatnak olyan gyógyszereket, amelyek a gyógyszerkönyvben 
kereszttel vannak megjelölve s hogy a Secale Cornutum és készítmé
nyeinek gyógyszereit gyakran régi, szülésznők kezében levő vényekre 
is kiszolgáltatják. Ez utóbbival kapcsolatban a városi tanács rám utat 
még arra is, hogy az ilyen receptet még akkor sem szabad megcsinálni, 
ha az 48 órával azelőtt íródott. Elrendeli tehát, hogy az ilyen és egye
sektől átvett vények időről-időre megsemmisítés végett a politikai ha
tóságnak adandók át s tudatja, hogy e rendelet megszegői a miniszteri 
utasítás értelmében fognak bűnhődni. A magyar gyógyszerészi kar te
hát lelkiismereti kérdésben — úgy látszik — fölötte állott az osztrák 
gyógyszerészi karnak és ez magyarázza meg az őket körülvevő tekin
télyt is.

Az év itt tárgyalt eseményei mellett megemlítjük, hogy egy 
gyógyszerész azt a propozíciót tette az illetékes minisztériumnak, mely 
szerint hajlandó lenne a vasutakon kis kézigyógyszertárakat felállítani. 
Az eszmét az illető idegenből, még pedig Németországból vette, ahol 
a németországi kereskedelmi miniszter rendelete folytán a Berlin— 
Hamburg-vonalon berendeztek egy kézigyógyszertárat, amelynek hiva
tása volt az első segélynyújtás. A láda két láb hosszú, egy láb széles 
és belül elosztott fiókokból állott, míg a fiókok alatt mindenféle orvosi 
eszközök voltak elhelyezve. Tapaszokon kívül Hoffmann-csepp, ópium, 
különböző tinkturák, cukor, ólomecet, ammon, pur. liquida és carbol- 
sav volt a ládácskákban, amelyekhez egy kimerítő útm utatást is mellé
keltek a vonatvezető részére, amely egyszerű és gyakorlati tanácsok
kal volt ellátva a tennivalókat illetőleg. A német kereskedelmi minisz
ter ezeket a kis vasúti gyógyszertárakat az összes porosz vonatokra 
megrendelte s egyúttal tervbe vette azt is, hogy ilyen kézigyógyszertá
rak felszerelésére felszólítja azokat az államokat is, amelyeknek vonatai 
Németországon átfutottak.

A magyar belügyminiszterhez e tárgyban beadott kérés azonban 
nem lett teljesítve s így a kérvény csak történelmi emlék maradt.

Az 1867. évi kiegyezés óta immár 6 esztendő telt el és dacára 
ennek, az 1874. esztendő is úgy virradt a gyógyszerészi karra, hogy 
fontos ügyei teljesen rendezetlenek maradtak. Az a nagy reménység, 
amit az alkotmányos magyar minisztérium működéséhez fűztek, sor-
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vadóban volt. E 6 esztendőnek egyetlen igazi eredménye az első ma
gyar gyógyszerkönyv megjelenése, amely azonban csaknem teljesen 
független volt a gyógyszerész kívánalmaktól. Ennek ugyanis függetle
nül mindentől meg kellett jelennie, mert önállóságunk visszaszerzése 
u tán  lehetetlen volt tovább fenntartani azt a függő helyzetet, amelyet 
közegészségügyi téren éppen az jelentett, hogy az osztrák gyógyszer- 
könyv volt nálunk is hivatalos. De megkövetelte ennek megjelenését 
annak a szükségessége is, hogy kifelé dokumentálhassuk a magyar tudo
mányos felkészültséget a gyógyászat és gyógyszerészet terén is. A ma
gyar gyógyszerkönyv tehát a gyógyszerészek sürgető követelésein felül 
egyszerűen gyümölcse volt egy olyan kornak, amelyet a minden téren 
való haladás jellemzett és következménye egy olyan szükségszerűség
nek, amely elől kitérni most már egyáltalában nem lehetett.

Ettől eltekintve, teljes meddőséget látunk az egész vonalon. A 
hivatalos körök részéről semmi sem történt az oly fontos kiképzési tör
vény érdekében, amely nemcsak az oktatásügy terén, hanem amint 
látni fogjuk, másutt is éreztette a maga hatását. A közegészségügyi tör
vény még mindig csak a tervezgetés stádiumában volt és a különböző 
helyen készült törvényjavaslat-tervezetek nem nagyon voltak biztatók 
a  gyógyszerész kívánalmak teljesítése szempontjából. Katonai téren is 
súlyos sérelmeket találunk, tekintettel arra, hogy éppen a kiképzésre 
vonatkozó rendelkezések miatt a fiatalság nagy részét 3 évi katonai 
szolgálatra sorozták be. A titkos szerek árulása is vígan folyt az ország
ban és a hatóságok ezzel szemben még most is csaknem teljesen tehe
tetleneknek bizonyultak. A jogadományozások, az adózási kérdés ren
dezetlensége és általában véve a gyógyszerészek helyzetének bizony
talansága állandó izgalomban tartotta a kedélyeket s legfeljebb az O r
szágos Egyesület lassú megerősödése s egy pillanatra sem szünetelő 
munkássága volt az, amelyből egy kis biztatást lehetett meríteni a jö
vőre nézve.

De mégis, mintha az 1874. év mégis több sikert m utatna fel, mint 
a megelőzőek. Igaz, hogy ezek csak részletsikerek voltak, dacára ennek, 
örvendetesek, mert bizonyítékát szolgáltatták annak, hogy az Országos 
Egyesület állandó mozgékonysága rákényszerítette a különböző fakto
rokat arra, hogy kénytelenek legyenek foglalkozni a gyógyszerészek 
ügyeivel.

így pl. határozott sikerre lehet rám utatni annak a  beadványnak 
az ügyében, amit az Országos Egyesület a vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez intézett s amely szoros összefüggésben állott a gyógysze
résznövendékek katonai szolgálatával.

Az 1867—68. évi országgyűlés 40-ik, a véderőről szóló törvény
cikk 21., 22., 23. és 24. pontjaiban állapította meg az egyéves önkéntes 
szolgálatot, ama védkötelezettek számára, akik érettségit tettek, vagy 
ezzel egyértékű kvalifikációt szereztek. Biztosította e kedvezményt a 
gyógyszerésznövendékek számára is, azzal a megszorítással azonban, 
hogy ezt 20 éves koruk előtt kérvényezniük kell, s ugyanakkor be kell 
bizonyítaniok azt is, hogy az egyetemre be vannak iratkozva. Tekin
tettel arra, hogy a gyógyszerésznövendékek rendesen 6 gimnáziumi osz
tályt végeztek s ezután, tehát 15—17 éves korukban mentek gyakornok
nak, ahol 3 esztendőt kellett eltölteniök, majd még két évi segédidejü
ket is le kellett szolgálniok, a legritkább esetben volt lehetséges az, hogy 
20 esztendős koruk előtt az egyetemre be tudtak iratkozni. Ennek pedig



logikus következménye lett az, hogy a legtöbb gyógyszerésznövendéket 
3 esztendőre sorozták be. Az Országos Egyesület emiatt azzal a kéréssel 
fordult a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez, engedje meg, hogy a  
gyakornoki vizsga letétele u tán a gyógyszerésznövendékek csak egy évi 
segédi szolgálati időt töltsenek ki, a második esztendőt pedig majd az 
oklevél elnyerése után. Egy ilyen intézkedés hivatva volt biztosítani azt,, 
hogy a gyógyszerészek is mint egyéves önkéntesek szolgálhassanak.

E beadványra 1874 április 16-án 5907. szám alatt a miniszter ér
dekes választ adott. Tudatja ugyanis, hogy ez ügyben a budapesti kir. 
egyetem orvosi és bölcsészeti kara azt a véleményes jelentést terjesz
tette hozzá, hogy meggyőződése szerint a gyógyszerésznövendékek 
egyetemi kiképzése sokkal sikeresebb lenne akkor, ha az előképzettség 
megszerzésénél sokkal nagyobb súlyt fektetnének a tudományos kikép
zésre, mint pusztán a kézi ügyességre, amely egy-két gyakorlati év alatt 
könnyen elsajátítható. Mivel azonban kétségtelen, hogy igen sokan nem 
mennének a gyógyszerészi pályára akkor, ha 6 vagy 8 gimnáziumi osz
tály elvégzése mellett még 4—5 gyakorlati évet is ki kellene, hogy tölt
senek, a tanártestület azon a véleményen van, hogy a gyógyszerész
növendékeknek engedje meg a miniszter, hogy gyakornoki éveik egy 
részét, tehát egy vagy két évet, ugyanannyi gimnáziumi vagy reális
kolai tanulmányokkal pótolhassák, úgy azonban, hogy mielőtt az egye
temi tanfolyamra felvétetnek, legalább egy gyakornoki s egy segédi 
évet kell valamelyik gyógyszertárban eltölteniök és természetesen jó 
eredményű gyakornoki bizonyítványt is felmutatniok. Ettől függetle
nül, a tanártestület pártolja a gyógyszerész-egyesület ama kérését, hogy 
a végzett gyógyszerészgyakornokok a második segédi évet a két egye
temi tanév elvégzése, illetőleg az oklevél megszerzése után tölthessék 
ki. E szabály alól is ki kellene azonban a tanártestület véleménye sze
rint venni azokat, akik még egy harmadik évet is az egyetemen tölte- 
nének és kimutatnák, hogy ez idő alatt sikeresen foglalkoztak az egye
temen vegytani és gyógyszertani gyakorlatokkal. Ezeknél a második 
segédi évet el lehetne engedni.

E javaslatnak megfelelően a miniszter felveti azt az eszmét, hogy 
a gyógyszerészek kiképzését a következőképpen kellene szabályozni:

1. Azok a gyógyszerésznövendékek, akik a 4-ik gimnáziumi, vagy 
a reáltanodái osztályból mennek a pályára, 3 évi gyakornoki időt köte
lesek kitölteni, míg az 5 osztályt végzetteknél ez két, a 6 vagy több 
gimnáziumot végzetteknél pedig ez egy esztendő lenne.

2. A növendékek egy segédi év kitöltése után  vehetők fel az egye
tem gyógyszertani tanfolyamára és ennek befejeztével tölthetik ki a 
második segédi évet. Joguk van azonban arra, hogy a második segédi 
év helyett az egyetemen egy éven át a vegytani és gyógyszertani inté
zetben működhessenek.

Felszólítja tehát a miniszter az egyesületet, hogy e javaslatra vo
natkozó észrevételeit terjessze fel hozzá.

Ezt a miniszteri leiratot a gyógyszerész-egyesület 1874 május hó 
6-iki közgyűlése tárgyalta és arra  az álláspontra helyezkedett, hogy a  
gyógyszerészgyakornokok gyógyszertárban eltöltendő kiképzési evei
ből nem engedhet és megbízza a vezetőséget azzal, hogy ezt indokolt 
véleményben fejtse ki a  miniszter előtt.

Ez a felterjesztés július 15-én már a miniszter előtt is volt. Alap- 
gondolata az, hogy a gyógyszerészet úgy a laboratóriumban, mint a



recepttáránál nemcsak kézi ügyességet, tehát gépies munkát, hanem sok 
gyógyszerismét is követel, ahol pedig a legkisebb művelet is okszerüleg 
történik. Gyakornok korában kell továbbá elsajátítania a gyógysze
részi működéshez feltétlenül szükséges pontosságot, rendet, tisztaságot 
és lelkiismeretességet, ezek megszokására pedig idő kell, éppen úgy, 
mint ahogy azt az önállóságot és ítélőképességet, amelyre a gyógyszer
tári működés során oly sokszor van szükség, csak itt s nem az iskolában 
lehet megtanulni. Ezenkívül vannak a gyógyszerészeinek, mint üzlet
nek, oly gyakorlati kérdései is, amelyeket az oktatás mai rendszere 
mellett sem a középiskolákban, sem az egyetemen elsajátítani nem le
het. Éppen ezért az egyesületnek ragaszkodnia kell ahhoz, hogy egészen 
a 7-ik gimnáziumi osztály végzettségig 3 év legyen a gyakornoki idő, 
amit legfeljebb akkor lehet két esztendőre csökkenteni, ha valaki 8 gim
náziális osztállyal ment a pályára. Ugyanezen indokokból szükséges, 
hogy az egyetem elvégzése után a második segédi évet is gyógyszer- 
tárban kelljen kitölteni. Ettől eltekinteni csak akkor lehetne, ha az 
egyetemen a gyógyszerészet speciális tanítására külön tanszék lenne 
felállítva, mint ahogy az akkor már Németországnak majd minden 
egyetemén feltalálható. Mert igaz ugyan, hogy a budapesti egyetem 
gyógyszerészmestereket és tudorokat avat, anélkül azonban, hogy a tan
tárgyak között a speciális gyógyszerészet előfordulna.

De nem csatlakozhatik az egyesület ahhoz az eszméhez sem, hogy 
a reáltanoda megfelelő osztályának elvégzése is jogosítson valakit arra, 
hogy a gyógyszerészi pólyára lépjen. A tapasztalat szerint még a gim
náziumok alsóbb osztályait végzett fiatalság is a latin nyelvet oly hiá
nyosan sajátítja  el, amely eredményes kiképzésüket nagyon hátráltatja 
egy olyan pályán, amely a latin nyelv ismeretét megköveteli. Arról 
tehát, hogy a reáliskolából is a gyógyszerészi pályára lehessen menni, 
csak akkor lehetne szó, ha a latin nyelv ott is kötelező tantárgy lenne.

A gyógyszerész-egyesület mindenesetre elérte azt, hogy a gya
kornokok önkéntességi jogát így biztosította s hogy az illetékes fak
torok figyelmét felhívta arra, hogy a kiképzés ügyében valamit mégis 
tenni kellene. Ez időben ugyanis még mindig az a rendelet volt érvény
ben, amelyet Őfelsége 1859 május hó 29-én erősített meg s amelyet a 
közoktatásügyi minisztérium a kormánylap július 2-iki számában tett 
közzé. Ez rövid bevezetés u tán a következőképpen hangzik:

„Tan és vizsga a gyógyszerész mesterek részére (Studien und 
Prüfungs Ordnung für dass Magisterium dér Pharmaciae).

i .  §•
Ki az ausztriai birodalom valamely egyetemén a gyógyszerészi 

tanfolyam ra felvétetni, s gyógyszerész mesteri oklevelet nyerni óhajt, 
kell hogy elébb az algymnasiumi tantárgyakat végezte s a gymnasium 
negyedik osztályából jó sikert tanúsító állam érvényes bizonyítványt 
nyerjen, továbbá, hogy a gyógyszerészetet a fennálló Gremialis szabá
lyok szerint megtanulta, s a felszabaduló levél elnyerése után mint 
segéd, valamely nyilvános gyógyszertárban legalább két éven át fog
lalkozott légyen.“

Amint látjuk  tehát, még mindig csak a 4 gimnáziális osztály el
végzése kötelező, ami bizony a más pályákkal való összehasonlításnál 
a gyógyszerészek tudományos kiképzésének kárára billenti a mérleget.
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Elérkezett tehát az ideje annak, hogy e téren is a haladás ú tjára lépjen 
a gyógyszerészi kar, amit hosszú éveken át állandóan sürgetett is, s 
amely óhaja rajta  kívül álló okokból nem teljesült. E miatt azután sok 
támadásnak volt kitéve a gyógyszerészi kar, pedig hogy mennyire nem 
volt hibás, azt éppen azok a beadványok bizonyítják, emelyeket 1848 
óta csaknem minden ú j közoktatásügyi miniszterhez eljuttatott.

A gyógyszerészi kar teljesen át volt hatva attól a tudattól, hogy 
a társadalmi osztályok versenyében csak akkor tudja megállani a helyét, 
ha minél magasabb tudományos képzettséget tud kimutatni. A Magyar- 
országi Gyógyszerész-Egyesület vezetőségét már akkor is európai szel
lem hatotta át és függetlenül attól, hogy az európai államok csaknem 
mindegyikében voltak ez időben a kiképzés javítását célzó mozgalmak, 
a maga iniciativájából is mindent elkövetett, hogy azt nálunk minél 
magasabb fokra emelje.

Ez időben ugyanis Franciaországban és Hollandiában is voltak 
hasonló mozgalmak. Franciaországban rám utattak arra, hogy nem lehet 
bizonyos kérdéseket középkori nívón tartani. Egy Párizsban megjelent 
„Párizsi mesteremberekről" című könyv közli pl. a saint-quentini 
gyógyszerészek régi esküformáját, amely így szólt: „Mindenki előtt 
tanuul hívom az Istent, a mindenség teremtőjét 3 személyben, hogy 
egész életemben a következőket híven megtartandom:

A keresztény vallásban akarok élni és meghalni; szüléimét tisz
telni fogom; tisztelni fogom az orvosokat és a mestereket, kik alatt ta 
nultam. Rendünk sem öregebbjeit, sem pedig egyéb tagjait soha bán
talmazni nem fogom. Művészetünket legjobb törekvésem szerint töre
kedni fogok szépíteni. Titkait senki ellen felfödni nem fogom. Oktala
nul semmit sem fogok cselekedni, még kilátásból sem nyereményre. A 
veszélyes betegségekben orvosi rendelet nélkül hashajtó szereket ada
golni nem fogok. A szégyenlős helyeket nem fogom érinteni, csak ha 
reájuk gyógyszert kellend alkalmazni. A betegek titkait meg fogom 
őrizni. Mérget senkinek sem adok és nem engedem, hogy az ellenségeim
nek adassák. Magelhajtó szert adagolni nem fogok, még a fetus elhajtá- 
sára sem, hacsak az orvos azt nem rendeli. Az orvosok rendelvényeit 
elcserélni, vagy elsikkasztani nem fogom. A rendelt szereket tudtuk 
nélkül másokkal helyettesíteni nem fogom. A kuruzslók szomorú követ
kezményű orvosi gyakorlatát titkolni nem fogom. Gyógyszertáramban 
elromlott, vagy rosszul készített gyógyszereket nem fogok tartani."

Sokan voltak orvosok, akik az ilyen középkori ízű okmányokat 
is felhasználták arra, hogy a gyógyszerészi rend tekintélyét próbálják 
alásüllyeszteni s a gyógyszerészi kiképzés rendezetlensége mindenesetre 
alkalmas volt arra, hogy az ilyen orvosok kezébe fegyvereket adjon. így 
a „Gyógyászat" ez évi 19. számában ront ki a gyógyszerészi kar ellen egy 
orvos s azt mondja, hogy a legtöbb gyógyszertár odahat, hogy a köz- 
egészségügy terén uralgó bábeli zavarnak „kapu-ajtó nyittassák". Arról 
azonban elfelejtkezik, hogy e vádat megindokolja. Hisz ha évtizedek 
eseményeit bírálat tárgyává tesszük, meg kell állapítani, hogy a gyógy
szerészi kar sokkal intenzívebben foglalkozott a közegészségügy rende
zésének kérdésével, mint bárki más. És ha csakugyan bábeli zűrzavar 
volt, mint ahogy ez konstatálható is, azért sokkal nagyobb mértékben 
voltak az orvosok felelősek, mert ők voltak azokban a pozíciókban, ahol 
módjuk lett volna a rendezést nemcsak sürgetni, hanem keresztül is 
vinni.



A kiképzés javítására irányuló mozgalom tehát Európaszerte kon
statálható volt. A holland minisztérium ekkor készített el egy törvény- 
javaslatot az oktatás reformjáról. Ezzel kapcsolatban a „Pharmae. 
Weekblad" rám utat arra, hogy gyógyszerészi minősítvényhez szüksé
ges képesítésről szóló törvényben világosan benne van, hogy a gyógy
szerésznek elméleti és gyakorlati vizsgát keH tenni, melynek ki kell ter
jeszkednie a gyógyszerkészítés gyakorlatára a laboratóriumban is. Ez 
a latt nem lehet mást, mint gyógyszerészi laboratóriumot érteni. Ezzel 
szemben ilyen laboratóriumok nincsenek, hanem ezek csak vegytaniak, 
ahol a gyógyszerkészítmények előállítására szükséges eszközök legtöbb
ször hiányoznak. Az első követelmény tehát ilyen laboratóriumoknak 
a létesítése. Ugyancsak ezzel a kérdéssel foglalkozik a „Societe de pré- 
voyance de Pharmaciaens de la Seine“, amely megállapítja, hogy a se
gédi bizonyítvány elnyeréséhez két évi gyakornoki idő kimutatása, to
vábbá egy Bachelir des-letres, vagy des-sciences-féle, vagy valamely 
gimnáziumi oklevél szükséges. A vizsgának főleg gyakorlatinak kell 
lenni és a vizsgálóbizottság az elnökön kívül két gyakorló gyógysze
részből, mint rendes és kettőből, mint helyettesből kell, hogy álljon.

A kiképzés kérdésével foglalkozott az augusztus hó 1-én Péter- 
várott megtartott negyedik nemzetközi gyógyszerészkongresszus is, 
amelyre a Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület is meg volt híva s 
ezen őt Pecher J ános temesvári gyógyszerész képviselte. A kongresszus 
azt a határozatot hozta, hogy fel kell állítani mindenütt, ahol csak lehet, 
a gyógyszerészi tanszéket, ahol az előadó tanárok gyógy szerészek le
gyenek, továbbá, hogy kívánatos a gyógyszerészhallgatók részére még 
két tanszék felállítása, ahol a gyógyszerészeti árusime és a gyógyszeré
szeti vegytan legyen előadva.

E kongresszus ezen kívül is nagyon fontos kérdésekkel foglal
kozott s azért is nagy súlya volt, mert azon Oroszországon kívül részt- 
vettek Angolország, Franciaország, Lengyelország, Németország, Ausz
tria és Magyarország képviselői is. Legfontosabb tárgya a kongresszus
nak a nemzetközi gyógyszerkönyv megvitatásának kérdése volt.

Tudvalevő, hogy Európában mindenütt nemzeti Pharmacopoeak 
voltak és vannak még ma is. E gyógyszerkönyvek kezdetben csakis 
olyan formulák gyűjteményei voltak, amelyek nincsenek összhangban 
a tudomány mai szellemével. A XIX. század elejétől kezdve azonban a 
gyógyszerkönyvek megváltoztak és összhangba hozattak a modern vegy
tan haladásával és a természettudományok fejlődésével. Ugyanekkor 
azonban a szomszédos országok közegészségügyének alakulásai is ha
tással voltak egymásra, ami megnyilvánult abban is, hogy figyelemmel 
voltak egymás gyógyszerkönyveire és az azokban jóknak talált készít
ményeket egymástól átvették. Érthető, ha így mind szélesebb körben 
talált hívőkre az a gondolat, hogy a gyógyszerészet egyöntetű fejlesz
tése szempontjából szükség lenne a nemzetközi kapcsolatok megterem
tésére.

Ez az elgondolás öltött testet az 1865-ben Braunschweigben és az 
1867-ben Párizsban megtartott gyógyszerészkongresszuson s itt a követ
kező fontos kérdések merültek fel:

1. Szükség van-e a nemzetközi gyógyszerkönyv tervezetének el
készítésére?

2. Ennek szerkesztése latin nyelven történjék-e?
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3. Alkalmazható-e ennek szerkesztésénél a gramm- és a méter- 
súlyrendszer?

A párizsi kongresszus mind a három kérdésre igennel felelt és az 
1869-ben Bécsben megtartott újabb nemzetközi gyógyszerészgyűlés a 
párizsi gyógyszerész-egyesületet bízta meg az előzetes munkálatok el
végzésével.

Ez megtörtént s az a bizottság, amely a párizsi gyógyszerésziskola 
igazgatójának, Bussynak elnöklete alatt dolgozott, áttanulmányozta a 
nevezetesebb államok gyógyszerkönyveit és ezek alapján állította össze 
azokat az irányelveket, amelyek egy nemzetközi gyógyszerkönyv meg
teremtésének alapját képezhetik.

E munkálat, amely most a Pétervárott tartott negyedik gyógy
szerészkongresszus elé lett terjesztve, 3 részre osztja a kérdést. Az első
ben foglalkozik a súlyok és mértékek tizedes rendszerének használatá
val és ismeretével, a metrikus rendszer s az idegen orvosi súlyrendszerek 
viszonylagos átszámításával, a cseppeknek súlyokban való meghatáro
zásával, a különböző hőmérők, tehát a Celsius, Reaumur és Fahrenheit 
rendszer egyenértékével és a fajsúlyoknak, olvadási és forrpontoknak 
pontos meghatározásával. E részben találjuk még az egyszerű és össze
tett testek aequivalenseinek táblázatát is.

A második rész foglalkozik a matéria medicaval.
Érdekesen m utat itt reá az előterjesztés, hogy bátran lehet állí

tani, hogy a gyógyászat azon a polcon, amelyen ma áll, egyike a leg- 
pozitívebb tudományoknak, amennyiben csak tisztázott értékű tények
kel és anyagokkal foglalkozik és mindenféle misztikus elem befolyása 
alól már régen megszabadult. A gyógyászat vívmányai bárhol is jöttek 
létre, nemzetköziek. Általánosak és egyenletesek attól a perctől fogva, 
hogy ót lettek adva a nyilvánosságnak s így alkalom volt azok tudomá
nyos ellenőrzésére és arra, hogy abszolút értékük bármely időben és 
bárki által bírálat tárgyává lehessen téve. Ha tehát a tudomány idevágó 
ágainak elvei, irányai és viszonylagos eredményei ugyanazok s ha min
den gyógyszerkönyv ugyanegy cél felé törekszik, akkor miért ne lehetne 
ezeket összeegyeztetni, a tényleg értékes adatokat és a gyógyszerisme 
ú j eredményeit egy közös műbe összegyűjteni s így olyan gyógyszer- 
könyvet nyújtani valamennyi nemzetnek, amelyet az egyes országok 
gyógyszerkönyvei csak részben valósítottak eddig meg.

A pétervári nemzetközi gyógyszerészkongresszus teljes egészében 
elfogadta a párizsi gyógyszerésztársulat által összeállított alapvonala
kat és felosztotta a résztvevő nemzetek megbízottai között azokat a 
gyógyszerkészítményeket, amelyekre vonatkozólag véleményt kell, hogy 
mondjanak. így Pecher temesvári gyógyszerészre a tapaszokat és az 
unguentumokat osztották ki. Ezenkívül a szentpétervári gyógyszerész
társulat — már Temesvárra — levelet küldött Pecherhez, amelyben —

Erő memória — teljes egészében közli vele a kongresszus által hozott 
atározatot, amelyet érdekességére és nagy jelentőségére való tekin

tettel itt közlünk.

Határozat a nemzetközi Pharmacopoeat illetőleg:
1. A negyedik nemzetközi congressus időszerűnek találja  egy 

nemzetközi gyógyszerkönyvet létesíteni. A nemzetközi gyógyszerkönyv 
az országos pharmacopoeákat ki nem zárja ugyan, azonban kívánatos,



hogy u j országos pharmacopoeák szerkesztésénél a nemzetközi gyógy
szerkönyv általános elvei és rendelvényei változatlanul megtartassanak.

2. A negyedik nemzetközi gyógyszerész-congressus bizottságot 
nevez ki, mely a párisi munkálatot átvizsgálni, esetleg a résztvevő 
gyógyszerész-társulatok költségeire sokszorosítani és azt az említett tá r
sulatoknak véleményadás végett megküldeni fogja. A bizottság véle
ményadásának 1874 évi December 1/13-áig be kell fejeződnie. A bizott
ság székhelye Szent-Pétervár legyen.

3. A bizottság által kidolgozott, és a gyógyszerész-egyletek által 
jóváhagyott gyógyszerkönyv előrajza a szent-pétervári társulat által 
minden egyes culturállam kormányának diplomatiai utón eléterjesztes- 
sék azon kérelemmel, hogy a nemzetközi gyógyszerkönyv megvizsgá
lására enquétet nevezzen ki a végett, hogy a munkálat általa vagy vál
tozatlanul elismertessék, vagy pedig alapul szolgáljon egy u j nemzet
közi gyógyszerkönyvnek, melynek mihamarábbi megjelenése sürgősen 
kívánatos.

4. Anélkül, hogy a bizottság m unkáját bármikép is megelőzni 
akarná, a nemzetközi gyógyszerész-congressus még is azt óhajtja, hogy 
a bizottság részéről a következő pontok tekintetbe vétessenek.

a) Amint ez már a Bécsben és Párisban tartott nemzetközi con- 
gressusokon megbeszéltetett és megállapittatott, a nemzetközi gyógy
szerkönyv latin nyelven szerkesztessék.

b) Ugyanez okból minden módszer, munkálatnál és készítmény
nél, a tizedes rendszer veendő alapul.

c) A nomenclatura határozott rendszer szerint, következetesen vi
tessék keresztül, ha lehet, a Berzelius-féle rendszer szerint.

d) A gyógyszerészetileg fontos droguák, röviden és kapcsolatosan 
adassanak elő; az erősen narkotikusan hatóknál a hatásos anyag meg
engedhető maximuma felemlittessék.

e) Galenikus készítményeknél a készitésmód lehető egyszerűsége 
és a rendelvények egyöntetűsége tekintetbe vétessék.

f) Vegyi készítményeknél, az esetleges megengedhető fertőzmé- 
nyek maximuma felemlittessék.

Továbbá a nemzetközi gyógyszerkönyv-bizottmány zárülésében 
a következő határozatokra jött megegyezés létre:

1. A munkatársak tetszésétől függ, javításaikat latin, francia, né
met, vagy angol nyelven fogalmazni.

2. A hőmérsék minden jelzéseinél a száz részre osztott hőmérő al
kalmazandó.

3. A codex minden fajsuly-kitételei 15 Celsius foknyi hőmérsékre 
vonatkoztassanak.

4. A kitett rendelvényekben a tömegmennyiségek jelzései részek
ben eszközlendők.

5. Az úgynevezett Fluidvonatok és Glycerinvonatok tekintetbe 
vétessenek.

6. A vacuum alkalmazása vonatok készítésénél, kizárandó.
7. Ásványvizrendelvények mellőztessenek.
8. A gyógyszerész-egyletek mindegyike kinyilatkoztatni kéretik, 

hogy minő vegytani nomenclaturát óhajt a nemzetközi gyógyszer- 
könyvben alkalmaztatni.

E nagyjelentőségű kérdésen kívül felvetődtek még a következő 
kérdések, amelyek bennünket közelről azért érdekelnek, mert éppen eb

219



ben az időben ezek a kérdések állottak nálunk is a gyógyszerészek ér
deklődésének középpontjában. Az első az volt, hogy meddig terjed a 
segédgyógyszerészek személyes felelősségének a kérdése gyógyszertári 
m unkájuk közben. Erre a kongresszus azt válaszolta, hogy a segéd min
den általa, akár a gyógyszertárban, vagy a laboratóriumban elkövetett 
hibáért felelős. A gyógyszertár kezelője pedig felelős a nyersáruk, vegyi 
és gyógyszerészi készítmények jóságáért és általában véve az egész üz
letvezetésért. A gyakornokért felelős a gyógyszertár vezetője, vagy an
nak helyettese, szóval az, aki a gyakornok feletti felügyelettel lett meg
bízva. Ez a határozat lényegében fedi tehát a Magyarországi Gyógy- 
szerész-Egyesületnek az álláspontját, amit akkor fejtett ki, mikor a 
Közegészségügyi Tanács által készített törvényjavaslatnak a gyógysze
részekre vonatkozó részét tette kritika tárgyává.

A második kérdés az volt, miként volna a gyógyszertárakat vizs
gáló bizottság összeállítása a legcélszerűbb. Erre a kongresszus azt fe
lelte, hogy a fontos az, hogy a közegek közül az egyik, még pedig az, 
aki a gyógyszereket és az ügykezelést vizsgálja meg, okvetlenül gya
korló gyógyszerész legyen.

A harmadik kérdés, hogy a gyógyszerészi tanszék csakis gyógy
szerész által töltessék-e be. Erre a kérdésre a kongresszus határozott 
igennel felelt.

Mindebből látható, hogy a magyar gyógyszerészek kívánságai 
nem voltak olyanok, amelyek elszigetelten állottak. A braunschweigi, 
párizsi, bécsi és szentpétervári kongresszusok bizonyítják, hogy ugyané 
kérdések foglalkoztatták a világ művelt nemzeteinek gyógyszerészeit is, 
tehát igaztalan volt bizonyos körök részéről hangoztatott ama vád, 
mintha a magyar gyógyszerészi kar, kívánságai felállítása terén, túllőtt 
volna a célon. A valóság az, hogy e kérdések gyökeres rendezésétől le
hetett várni a gyógyszerészi pálya fejlődését és színvonalának emelé
sét, amelyet pedig közegészségügyi érdeknek kellett, hogy tartson az 
illetékes minisztérium és más mindenki is legalább abban a pillanatban, 
amint a közegészség rendezéséről szóló törvényjavaslattervezet leszö
gezte, hogy a gyógyszerészet az állam felügyelete alatt álló közegész
ségügyi intézmény.

Pecher János temesvári gyógyszerész a pétervári kongresszuson 
méltóan képviselte a magyar gyógyszerészi kart, amit a szentpétervári 
gyógyszerész-egyesület is elismert azzal, hogy őt levelező tagjává vá
lasztotta meg.

Az Országos Egyesület szervezete. — A méreg és gyógyszerárú anya
gokkal való kereskedés szabályozása. — Régi gyógyszertárak okmányai. 
— Megjelenik a közegészségügy rendezéséről szóló törvényjavaslat. — 
Az egyesület módosító beadványa. — őfelsége szentesíti az 1876. évi 

XIV. t.-cikket.

Közben tovább tartott a Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület 
organizálása. Az egyesülettel szemben a bizalom kezdett megerősödni, 
amihez hozzájárult a gyógyszerésznövendékek számára az önkéntességi 
jognak biztosítása, a kiképzés ügyében hozzá érkezett miniszteri leirat 
s az is, hogy a szentpétervári kongresszuson a magyar gyógyszerészi
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kar kellően tudta magát képviseltetni. Sokan átérezték, hogy az erőket 
összpontosító egyesület nélkül ezeket az eredményeket elérni nem lehe
tett volna s így tőlük telhető erővel próbáltak rávenni mindenkit arra, 
hogy lépjen be az egyesületbe.

Az évtizedekig tartott elszigeteltség alatt kifejlődött közönyt 
azonban nem volt olyan könnyű megtörni. Magyarországnak ekkor 
667, Erdélynek pedig 93 gyógyszertára volt, ezek közül 11 irgalmasrendi 
gyógyszertár. A 760 gyógyszertártulajdonos közül, beleszámítva termé
szetesen a bérlőket is, összesen 227 tagja volt az Országos Egyesületnek, 
ami a létszámnak 33.60%-a. Voltak egész vidékek, amelyeket igen ne
hezen lehetett megmozdítani. Ilyen volt pl. Sopron vármegye, dacára 
annak, hogy ott állandóan fokozni próbálta az érdeklődést a kitűnő 
Hartmann József csepregi gyógyszerész, aki 100 forint alapítványt is 
tett az egyesület számára. Ez a közöny megnyilvánult abban is, hogy 
egyes helyeken egyáltalában nem, vagy csak nagyon nehezen lehetett 
megalakítani a gyógyszerészjárásokat, pedig a miniszter jóváhagyta 
már az alapszabályoknak olyan módosítását, amely éppen a kerületek 
és a járások megalakításával biztosította a vidéki gyógyszerészek foko
zottabb súlyát az Országos Egyesületben.

Az 1874 május hó 6-án tartott egyesületi közgyűlésnek volt hiva
tása, hogy megválassza azokat az ideiglenes elnököket, akiknek felada
tuk volt azután gondoskodni arról, hogy a kerületek és járások is meg
alakuljanak. Mivel az egyesületnek ez ú j alapokra való fektetése a jövőt 
illetőleg igen nagy jelentőségű volt, nem lesz érdektelen, ha megírjuk, 
kik voltak azok a gyógyszerészek, akikben ekkor a közbizalom össz
pontosult. A központi igazgatóság ugyanis az ideiglenes elnöki tisztségre 
a következő gyógyszerészek megválasztását hozta javaslatba s ezt a 
közgyűlés a maga szavazatával szankcionálta is. A járások elnökei te
hát a következők lettek:

1. kerület. 1. járás: Kiss Károly Budapestről.
2. járás: Katona Zsigmond Kecskemétről.
3. járás: Köllner Lőrinc Egerből.
4. járás: Kosztyik János ókanizsáról.

II. kerület. 1. járás: Lucich Géza Pozsonyból.
2. járás: Hamaliár Károly Rimaszombat.
3. járás: Dr. Szabó Gyula Miskolcról.
4. járás: Wandraschek Károly Kassáról.

III. kerület. 1. járás: Buzáth Kajetán Beregszászról.
2. járás: Kovács Mihály Ugocsa, Nagyszőllősről.
3. járás: Dr. Lengyel Márton Szatmárról.

IV. kerület. 1. járás: Otter Hugó Facsetről, vagy Karácson Sán
dor Temes-Gyarmatáról.

2. járás: Reimholc Ferenc Perjámosról, vagy
Jezovits Zsigmond Módosról.

3. járás: Kiss Ferenc Szeghalomról.
4. járás: Andrényi Zsigmond Aradról.

V. kerület. 1. járás: Hartmann József Csepregről.
2. járás: Dieballa György Székesfehérvárról.
3. járás: Szigethy Nándor Siófokról.
4. járás: Rozsnyay Mátyás Zombáról.
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A VI. kerület volt Erdély, ahol az ottani gyógyszerészek kíván
ságára a kerületet 4 járásra osztották fel és a következő gyógyszeré
szeket választották meg elnököknek:

I. Kolozsvári járás: Dr. Hintz György Kolozsvárról.
II. Marosvásárhelyi járás: Jeney Albert Marosvásárhelyről.

III. Nagyszebeni járás: Dr. Kaiser Gusztáv Nagyszebenből.
IV. Brassói kerület: Száva Gerő Brassóból.

Az így megválasztott elnökök a kapott utasítás alapján most már 
sürgősen gondoskodtak is arról, hogy a járások megalakuljanak és an
nak végleges tisztikarát is megválasszák. Július 12-én megalakult a III. 
kerület 4. járása, amely járási igazgatónak Tamássy Károlyt, igazgató- 
helyettesnek Trajanovits Ágostont, titkárnak pedig Rotschnek V. Emilt 
választotta meg. J úlius 24-én alakult meg Zomborban az I. kerület 4. já 
rása, melynek elnöke Kosztyik János ókanizsai gyógyszerész lett. Te
kintettel a megye nagy terjedelmére s arra, hogy ott 43 gyógyszertár 
van, két igazgató választását is elhatározták s az alsó kerület igazga
tója Grossinger Károly, a felsőé pedig Milasevits János lett. 27-én ala
kult meg Békéscsabán a IV. kerület 3. járása Kiss Ferenc szeghalmi

{gyógyszerész elnöklete és Varságh Béla békéscsabai gyógyszerész he- 
yettes elnöksége mellett. Augusztus 1-én Szolnokon volt alakuló ülés, 

ahol az I. kerület 3. járása Kölner Lőrinc egri gyógyszerészt választotta 
meg elnöknek, míg alelnök Bolemann István lett.

Sopronban az V. kerület 1. járásának megalakulása akkor még 
nem sikerült, tekintettel a megjelentek kis számára. Annál nagyobb lá
togatottságnak örvendett a IV. kerület 4. járásának ülése, amely Ara
don zajlott le és elnökül Andrényi Zsigmond aradi gyógyszerészt, alel- 
nökül pedig Rozsnyay Mátyást választotta. Ugyancsak emelkedett han
gulatban alakult meg Kecskeméten az I. kerület 2. járása is. Ez érthető, 
hisz itt Katona Zsigmond, a kiváló kecskeméti gyógyszerész volt a ve
zetője az ülésnek, amely természetesen elnökül őt, aíelnökül pedig No- 
vák Rezső halasi gyógyszerészt választotta meg. A III. kerület 1. járása 
CJngváron Buzáth Kajetán beregszászi gyógyszerészt, aíelnökül pedig 
Telendy Antalt választotta meg.

Igen jelentős volt a Brassóban tartott alakuló ülés, amely a VI. 
kerület 4. járásának sorsa felett döntött. Ez nagy lelkesedéssel jelentette 
ki, hogy igenis tagjai óhajtanak lenni az egyesületnek és a járásnak s 
mindent el fognak követni, hogy egyetlenegy olyan gyógyszerész se 
legyen, aki járásukból ide be nem lép. Elnökül Száva Gerő, aíelnökül 
pedig Stenner Frigyes brassói gyógyszerészeket választották meg. Kas
sán a II. kerület 4. járása W andraschek Károly kassai gyógyszerészt 
választotta meg vezetőjének, míg alelnök Megay Gusztáv lett. Ezen az 
ülésen hangzott el először az a javaslat, hogy a kerületek töröltessenek 
el és a járások egyenesen a központtal kerüljenek érintkezésbe. Az in
dokolás az, hogy a közbeiktatott kerületek nagyon meg fogják nehezí
teni a céltudatos munkát. Ezt az indítványt később több járás magáévá 
is tet^e.

Az V. kerület 1. járása Szombathelyen Pilich Ferenc szombathelyi

fgyógyszerészt választotta meg elnöknek, míg alelnök Rikkert Dániel 
ett. Érdekes, hogy itt Hartmann József csepregi gyógyszerész, akinek 

pedig egyedül köszönhető ennek a járásnak — amely eddig a legna
gyobb közönnyel viseltetett az egyesület ügyeivel szemben — semmi



féle tisztséget a megalakuláskor nem vállalt, ami egész egyéniségére 
rendkívül jellemző. Az V. kerület 2. járásénak elnöke és alelnöke Say 
Rudolf és Dieballa György székesfehérvári gyógyszerészek lettek. Te- 
mesvárott a Délmagyarországi Természettudományi Társulat nagyter
mében volt a IV. kerület 1. járásának megalakulása, mely elnökének 
Simon Imrét, alelnökének pedig Karácson Sándort választotta meg, 
míg a II. kerület 2. járásának Hamaliár Károly lett az igazgatója, míg 
az aligazgatói tisztséget Gölner Frigyes besztercebányai gyógyszerész 
vállalta.

Szatmáron alakult meg a III. kerület 3. járása, amely rövidesen 
egyike lett a legjobban beszervezett járásoknak. Ennek elnöke dr. Len
gyel Márton szatmári, alelnöke pedig Somogyi Rezső kisvárdai gyógy
szerész. Legutoljára alakult meg az I. kerület 1. járása, amely elnökéül 
Eisdorfer Gusztávot, alelnökéül pedig Szerényi Vincét választotta.

Ezzel az Országos Egyesület teljesen lerakta azokat az alapokat, 
amelyek további fejlődésének biztosítékai voltak. Természetes, hogy 
voltak még zökkenők. Ilyen volt pl. az, hogy egyes járások nagyon szét
szórt területen feküdtek s így az érintkezés egyáltalában nem volt 
könnyű. Viszont egyesek sokkal közelebb estek egy más járás központ
jához s így igyekeztek hivatalosan is odatartozni. Ezek azonban már 
csak apró szépséghibák voltak, amelyeken könnyen lehetett segíteni 
később, amikor a gyakorlat maga mutatott rá a javítanivalókra.

Hogy milyen jelentősége volt annak, hogy az egyes járások a sa
já t törvényhatóságuk területén mint országos egyesületi szervek most 
m ár hivatalosan léphettek fel, annak bizonyítéka az az eredmény, amit 
Bács-Bodrog vármegyében a Kostyik J ános elnöklete alatt működő járás 
rövidesen elért. A járás ugyanis hivatalosan értesítette a városi és me
gyei közgyűlést megalakulásáról, rám utatott munkaprogrammjára s 
egyúttal lelkérte úgy a városi, mint a vármegyei törvényhatóságot, hogy 
tiltsa be, hogy gyógyszereket kereskedések, szatócsok és egyéb kuruzs- 
lással foglalkozók áruljanak, az így felkutatott gyógyszert a hatóság 
kobozza el s az ellenszegülőket példásan büntesse meg. Rámutat az á t
irat arra, hogy az 1872 január 27-iki belügyminiszteri rendelet 8. és 12. 
§-a a gyógyszereknek ilyen törvényellenes árusítását 100 forint bírság
gal bünteti, amennyiben tettük nem a büntető eljárás hatáskörébe ta r
tozik. Azonban a törvény is csak akkor törvény, ha vannak közegek, 
akik azt alkalmazni merik. Éppen ezért felhívja a járás a törvényható
ságot, hogy küldjön ki a városi, megyei, fő- vagy kerületi orvos, főka
pitány, szolgabírói közbejöttével és a járás egy gyógyszerész tagjának 
bevonásával egy bizottságot, amely e kereskedőktől és szatócsoktól a 
gyógyszereket elkobozza és intézkedjék, hogy a bűnösök méltó bünte
tésben részesedjenek.

E beadványra Bács-Bodrog vármegye alispánja 8638. szám alatt 
az illetékes hatóságokhoz rendeletet küldött, melyben utal arra, hogy 
1862. évi január hó 20-án 303. szám alatt kelt rendeletével tudatta már 
a szolgabírót, hogy a m. kir. belügyminisztérium által kiadott ú j magyar 
gyógyszerkönyv és árszabvány Ráth Mór pesti könyvkereskedőnél meg
szerezhető. Az ezekben lefektetett belügyminiszteri rendelet tiltó ren
delkezéseket tartalmaz gyógyszereknek boltokban történő árusítására 
és a házi gyógyszertárak tartására jogosított orvosok bizonyos eljárá
sára nézve. E rendelet újbóli közzététele szükségesnek látszik, mivel a 
Bács-Bodrogmegyei Gyógyszerész-Egyesület már alakuló közgyűlése



kapcsán azzal a kéréssel fordult a megyéhez, hogy a tiltott gyógysze
reknek boltokban való árulása, nemkülönben a kézigyógyszertárak tar
tására jogosított orvosok részéről a gyógyszerek beszerzési módja körüli 
visszaélések meggátlása céljából egy, a járási főtisztviselő és járásorvos
ból álló és a gyógyszerész-egylet egy tagjának közbejöttével szigorú 
vizsgálat indíttassák és a jogosítvány nélküli árusok, kereskedők és 
szatócsoktól ezen gyógyszerek elkoboztassanak. A nevezett gyógysze
rész-egyletnek panaszos beadványából arra kell tehát, hogy következ
tessen, hogy az árszabványba azon megjegyzéssel felvett szerek, hogy 
azok csakis orvosok szabályszerű vényére adhatók ki, mégis oly egyének 
által is áruitatnak a közegészség veszélyére, melyek a hivatkozott ren
deletben határozottan tiltva vannak. Éppen ezért szó szerint a követ
kezőkre utasítja a szolgabírót:

„1. Jelen rendeletem vétele után szolgabíró úr járásához tartozó 
községekben a vizsgálatot a járásorvos közbenjöttével egy előre megha
tározandó napon és sorrendben, tekintettel azon körülményre, hogy nem 
minden járás bír külön járásorvossal, tartsa meg, s jogosítvánnyal nem 
bíró kereskedők, szatócsoktól és a házi gyógyszertár tartására nem jo
gosított orvosoktól a szereket kobozza el, illetve ilyenek tartásával jo
gosított orvosok irányában is intézkedjék azon kijelentéssel, hogy a tila
lomnak másodízbeni áthágása esetében 100 forint bírsággal bűntet
teinek.

2. Az ekkép megállapítandó határnap és helyről az Országos 
Gyógyszerész-Egylet 4. járása igazgató-elnökét, Kostyik János kanizsai 
gyógyszerész urat jóeleve azon hozzáadással értesítse, miszerint szabad
ságában hagyatik a gyógyszerész-egyletnek, szolgabíró úr vezetése alatt 
az illető járásorvosból álló vizsgálóbizottságban egy kiküldött által ma
gát esetről-esetre képviseltetnie."

Ezt a határozatot az alispán hivatalosan megküldötte Kostyik 
Jánosnak is.

íme, ez volt az újonnan szervezett járások első eredménye, ami a 
gyógyszerészi köröket annakidején igen nagy örömmel töltötte el.

Szükség is volt azonban arra, hogy végre e téren valami rend 
teremtődjék. A kuruzslás abban az időben már annyira elterjedt, hogy 
egészen komikus eseteket produkált. így pl. a „Hon" című lap március 
28-iki számában megjelent egy hirdetés „A tüdővész gyógyítható" cí
men, amelyben özv. Meyer Jánosné ajánlja a maga háziszerét. A hirde
tés alapján a belvárosi orvos-esküdt, a kerületi orvos és egy rendőrbiz
tos megjelentek a lakásban és legnagyobb bám ulatukra azt látták, hogy 
az a lakás dr. Grosz Lajosé, aki a Közegészségügyi Tanácsnak volt a 
tagja s egyúttal annak jegyzője. Ez a Grosz Lajos volt az, aki a Köz
egészségügyi Tanács megalakulása után annak megbízásából az első 
közegészségügyi törvényjavaslat-tervezetet dolgozta ki. Természetes, 
hogy ő mitsem tudott erről a visszaélésről és a nála lakó Meyerné egy
szerűen felhasználta Grosz tekintélyét arra, hogy ott a lakásban a sze
rével üzletet csináljon.

Bizony, a külföldön erélyesebben fogták meg e kérdést. Arra m ár 
rámutattunk, hogy Párizsban Grimault titkos szerei miatt súlyos elzá
rásra ítélték s itt a sok eset közül felemlíthetjük még azt, hogy Német
országban, Potsdamban, egy Brunner nevű kereskedőt is elzárásra ítél
tek, pedig ő csak egy állítólagos vastartalmú csukamájolajat küldött 
szét az ottani orvosoknak kipróbálásra.
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A közegészségügyi törvény késedelmes megteremtése nagy aka
dálya volt annak, hogy az ilyen visszás dolgok egyszer s mindenkorra 
rendezést nyerhessenek. E rendezetlen helyzet miatt az Országos Egye
sületnek sokszor a legnagyobb gondot okozta az, hogy miképpen fogjon 
meg egy-egy kérdést. Az egyetlen lehetőség az volt, ha a Közegészség- 
ügyi Tanácsot tudta megnyerni valamilyen gyógyszerészi közérdekű 
ügy számára. Természetes, hogy ez még nem jelentett végleges ered
ményt, hisz a Közegészségügyi Tanács nem volt végrehajtó hatalom, 
hanem csak véleményező testület. Mivel azonban más mód nem igen 
kínálkozott, az egyesület kénytelen volt ide folyamodni. így ült össze 
az a bizottság is, amelynek hivatása volt a méreg, gyógyszer és anyag
árukkal űzött kereskedés szabályozása. Ebbe a bizottságba hivatalosan 
az Országos Egyesület elnöke és alelnöke lett kiküldve, akik azonban 
az ügy fontosságára való tekintettel a tanácskozásokra Katona Zsig
mond és dr. Szabó Gyula gyógyszerészeket is meghívták, míg a keres
kedelmi kamara részéről Seitz és Kochmeister Frigyes vettek részt.

E bizottság meg is állapodott abban, hogy a szereket 4 táblázatba 
osztja be. Az első tartalmazza azokat a szereket, melyek kizárólagosan 
gyógycélokra használtatnak és a fennálló szabályok értelmében csak 
gyógyszertári jog élvezetében levő gyógyszerészek által tarthatók és 
árusíthatók. Kivételt képeznek azok a vegy-gyárosok és nagykeres
kedők, kiktől a gyógyszerészek áruikat beszerzik, de ezek az ezen osz
tályba sorolt szereket csak nagyban és egyedül gyógyszerészeknek 
árusíthatják. A második táblázat tartalmazza azon gyógyanyagokat, 
amelyek ipari, közgazdasági és házi célokra is szükségesek s így keres
kedésekben is tarthatók. Ezeket azonban a megállapított súlymennyi
ségen alul a közönség számára a kereskedők ki nem szolgáltathatják. 
A harmadik táblázatba lettek sorolva azon erősebb hatású gyógyszer
anyagok, amelyeket más célokra is használnak s így a meghatározott 
súlymennyiségben és ezen felül kereskedők által is árusíthatók, ter
mészetesen a fennálló szabályok pontos betartása mellett. Végül a 
negyedik táblázat a szigorúan vett mérgeket tartalmazza, amelyek csak 
a mérgek árusítására fennálló szabályok értelmében árusíthatók a 
kereskedők által, de csakis a gyáripar számára.

Ez a javaslat mindenesetre haladás volt a múlthoz képest és eb
ben van lefektetve a gyógyszerészi karnak az a mostanáig is fennálló 
követelése, hogy droguisták gyógyszereket a nagyközönség számára ki 
ne szolgáltathassanak. Tekintve azt, hogy e kívánság a közegészségügy 
kérdéseivel foglalkozó minden fórum által igen sokszor fel lett állítva, 
alig magyarázható meg, hogy ez még ma is rendezetlen kérdések közé 
tartozik. A rosszul értelmezett kereskedelmi érdekek diadalmaskodtak 
mindez ideig a közegészségügy magasabb érdekei felett, amelyről ha
zánkban mindig sokkal többet beszéltek, mint amennyit az érdekében 
cselekedni tudtak.

De e megállapodásban vannak lefektetve azoknak a tabelláknak 
alapjai is, amelyeket az 1876. évi közegészségi törvénynek a gyógy
szerészekre vonatkozó szabályrendeletében megtalálunk. Amint látjuk 
tehát, ez a m unkálat is gyógyszerészek nevéhez fűződik s abban részt- 
vettek Seitz Ferenc és Kochmeister Frigyes is, annak a két nagy- 
droguista cégnek a főnöke, amellyel a gyógyszerészi karnak ma is év
tizedes összeköttetése van. Velük később, a gyógyszerészek által 1875-
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ben felállítani akart országos anyagraktár ügyével kapcsolatban fogunk 
még foglalkozni.

Amint rám utattunk már arra, az Országos Egyesület járásainak 
megalakítása új vérkeringést vitt az egyesületi életbe. A vidéki gyógy
szerészek hangulata is erősen megjavult, mert ezzel most már biztosítva 
látták azt, hogy az ügyek irányítására nagyobb befolyást nyertek. 
Kívánták ugyan még egy alelnöki állásnak a kreálását és azt, hogy ez 
az alelnök vidéki gyógyszerész legyen, de e kérdésben már csak azért 
sem voltak türelmetlenek, mert ezt az indítványt a központ is hono
rálta úgy, hogy annak elintézését az alapszabályok értelmében a leg
közelebbi közgyűlés elé utalta.

Az egyesület ilyen megerősödése váltotta ki azt az óhajt, hogy 
egyesületi helyiségre kellene szert tenni. Eddig ugyanis a Budapesti 
Gyógyszerész Testülettel közös helyisége volt az egyesületnek, viszont 
a testület a budapesti orvos-egylettel volt közös bérleti viszonyban. Meg 
is indultak az orvos-egyesülettel a helyiség átadására vonatkozó tár
gyalások, amelyek azonban ez esztendőben eredményre még nem ve
zettek. Éppen ezért egyelőre az egyesület irattárát is a testületnek a 
Rókus-kórházban rendelkezésre álló helyiségében helyezték el.

A közgyűlés három fontos ponttal foglalkozott még. Először is 
elhatározta egy anyakönyvnek (matricula) felállítását, amely alkalmas 
volt egy igen nagy hiány pótlására.

Természetes ugyanis, hogy hazánkban minden gyógyszertár ad
dig is a legfőbb hatóság engedélyezési okirata alapján lett felállítva. 
Ebben az okmányban volt feltüntetve a gyógyszertár birtoklási joga 
és így ez volt a gyógyszertári jog kimutatásának legfőbb kelléke. Hogy 
ennek milyen rendkívüli nagy a jelentősége, azt bizonyítja az a fel
fordulás, ami jelentkezett akkor, amidőn a Bach-korszak alatt a reál
jog biztosításának céljából ki kellett mutatni az adományozásra vonat
kozó minden adatot s ezt sokan sehogy, vagy csak nagy utánjárással, 
levéltári nyomozással tudták kimutatni. Már most tekintettel arra, hogy 
mégis csak remény volt a gyógyszerészi ügy egész komplexumának 
rendezésére, bizonyos volt, hogy szükség lesz az egyes gyógyszertárak 
pontos adataira is, különös tekintettel a gyógyszertárak eladására, á t
ruházására, bérbeadására és az örökösödési kérdés rendezésére.

Amikor a Bach-korszakbeli rendelet alapján be kellett volna mu
tatni a szükséges okmányokat, ez tehát — Budapest kivételével — a 
legnagyobb nehézségbe ütközött. Budapesten a helyzet aránylag azért 
volt könnyebb, mert itt rendezett levéltárak voltak, amelyek a szüksé
ges adatok kikutatását lehetővé tették. Dacára ennek, a testület — 
okulva a múltban felmerült nehézségeken — rögtön elhatározta egy 
anyakönyvnek a szerkesztését, amelybe azután az egyes gyógyszer- 
tárakra vonatkozó adatokat, az okmányok feltüntetésével, bevezette 
abban a sorrendben, amint azok a gyógyszertár adományozásától 
kezdve következtek. így már 1874-ben a testület abban a helyzetben 
volt, hogy nemcsak pontosan ki tudta mutatni az adományozás erede
tét, hanem az egyes gyógyszertárak egész történetét is meg tudta álla
pítani. Hogy egy kis képet adjunk a testületi akció fontosságáról, 
közöljük itt a pestvárosi gyógyszertárra vonatkozó s a testület által 
összeállított történeti adatokat, amelyek a matriculába így vannak be
vezetve:



„Miután I. Lipót alatt, 1668-ik év junius 18-án, a törökök Pest
ről elüzettek, a város, mely ismételt ostromok és elfoglalások után rom
halmazzá lön, a régi lakosok visszajoveteie és u j telepitvényesek által 
ismét lassanként megnépesült, s a városi tanács védelme alatt minden 
iparág háborítatlan működésre ébredt fel. Blumenfeld Henrik Siegfrid 
Németországból jö tt gyógyszerész, az 1688-ik évi jegyzőkönyv első kö
tetének 10-ik lapja szerint az első gyógyszertárt „Városi gyógyszertár 
a Szent Háromsághoz44 cím alatt a Városház-téren, a Kigyó-utca bal 
sarokházában felállitá, s 1689-ben városi polgár lön.

1703-ik évben pedig, midőn e város 1702-ik év október hó 27-én 
kelt u j szabadalommal lön legkegyelmesebben megajándékozva és a 
tanács ú jra  választása végbe ment, tanácsnokká is választatott; azon
ban a gyógyszertárt már 1701-ben Osterwald Zachariás Keresztélynek 
adta el.

Ettől a városi polgári könyv jegyzéke szerint 1726-ban Delmon 
Xavér János vette át. Ennek utódja volt 1747-ben Gottersdorfer Gott- 
fried; ennek kezéből a gyógyszertár 1776-ban droppai születésű Müller 
Ferenc kezébe ment át, ki azt azután legidősebb fiának, Müller Xavér 
Ferencnek engedte át 1794-ben, kinek birtokából, azaz atyai végren
delet szerint 1804-ik évi január hó 1-én a fiatalabb testvér, Müller 
Károly birtokába került, de 1814-ik évi január hó 1-én ismét az idősebb 
testvér, Müller Xavér Ferenc kezei közé visszakerült, kitől 1828-ban 
annak fia, Müller József vette át a gyógytárt, s az atyai házból a 
Schaffer-féle házba helyezte át, de ott 1839-ik évi január 1-én Würtzler 
Vilmosnak Pozsonyból eladta.44

Íme, a gyógyszertár egész élettörténete le van itt fektetve és nem 
kétséges, hogy erre minden gyógyszertárnak szüksége lehet.

A vidéken az ilyen adatoknak összeállítása levéltárak hiányában, 
vagy azok rendezetlensége m iatt természetesen nehezebb munkának 
ígérkezett. Ettől azonban nem volt szabad visszariadnia a gyógysze
részi karnak, hisz a maguk legfontosabb érdekeinek védelméről volt 
szó. A járásigazgatóknak tehát az volt a feladatuk, hogy felhívják a 
járásuk területén levő gyógyszerészeket, hogy a jogadományozásra 
vonatkozó okmányt és más rendelkezésre álló adatot a járásigazgató
hoz küldjék be, aki azután az anyakönyvi lapba ezeket az okmányo
kat be fogja vezetni. Ha pedig valamely gyógyszertártulajdonos a jog
adományozó okmánynak nem volt birtokában, úgy az egyesület köz
ponti igazgatósága vállalta, hogy mindent el fog követni arra  nézve, 
hogy azt valahogy megszerezze. E pontos feljegyzéseknek nemcsak 
abban látta  az egyesület a fontosságát, hogy így a jövőben az egyes 
gyógyszertárakra vonatkozó hiteles adatok bármikor kimutathatók 
lesznek, hanem abban is, hogy ez az anyakönyv idővel megbecsülhe
tetlen kútforrása lesz a hazai gyógyszerészet történetének.

Az egyesület tehát már ekkor gondolt arra, hogy a hazai gyógy
szerészet történetét előbb-utóbb szükséges lesz megírni. Ezt annakide
jén már Kátay Gábor orvos-gyógyszerész és Katona Zsigmond is han
goztatta és a Debreceni Gyógyszerész Testületnek igen nagy érdeme, 
hogy ő ezeket az adatokat nemcsak a debreceni, hanem a hajdúmegyei 
gyógyszertárakra vonatkozóig már az 1861. évtől kezdődőleg kezdte 
gyűjteni és a lehetőséghez képest azokat az 1882. évben már teljesen 
össze is állította. Hogy ennek a munkának nemcsak a hiteles okmányok
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bizonyító ereje, hanem a történelmi érdekesség szempontjából is milyen 
jelentősége van, közöljük itt a legrégibb debreceni gyógyszertárnak, 
az „Arany angyalhoz" címűnek is történetét úgy, ahogy azt a testület 
összeállította:

„Ezen gyógyszertár a legrégibb Debrecenben, s valószínűleg még 
a városi tanács által 1670 vagy 1680 év körül állíttatott fel.

A levéltárban azonban csak 1707-ik évben van róla először em
lítés, mikor azt a város maga kezelte, akkor itt más gyógyszertár nem 
volt. 1707-ik évben a városi tanácsi rend részéről gyógyszertári íel- 
ügyelőkül Veresmarty János és Baranyi Mihály vannak bejegyezve.

1729-ik évben a gyógyszertár kezelőjéül trencséni születésű 
Landik János jeles vegyész emlittetik. Landik utódja lett Pókay Ben
jámin, ki 1733-ik évben elhalván, Schwarzwalder Zsigmond apa és fiú 
jöttek ide egymásután Körmöczről, kiket Kraudy György Eperjesről, 
azt pedig Beszterczebányáról Moller Károly Ottó üzletéből hivatva, a 
pozsonyi születésű Móser követték. Ezután debreczeni születésű Csáti 
Sámuel vette gondja alá, kinek 1754. évben dögvészben elhaltéval, 
Kazay Sámuel lett a gyógyszertár kezelője, ki 1771-ik évben itt műkö
dött királyi biztos br. Vécsey József engedélye folytán azt árverésen 
megvette.

Kazay Sámuel, — ki tehát a legelső gyógyszertár tulajdonos volt 
Debrecenben, — egy igen müveit és régiség kedvelő ember volt, s kinek 
könyv-, érem- és ritkaság gyűjteménye a debreceni collegiumban most 
is nagy becsben tartatik, a gyógyszertár jövedelmét leginkább tudo
mányos könyvek s régiségek vásárlására fordítván, az árverési össze
get a kikötött határidőkre fizetni nem tudta s emiatt a város a gyógy
szertárt vissza akarta foglalni. Annak megelőzése végett ő mind a 
nagym. m. kir. helytartótanácshoz, mind az 1773. évben Gróf Forgách 
Miklós elnöklete alatt itt működött kir. biztossághoz folyamodott, s 
valamint az előtt a helytartótanács, úgy a kir. biztosság által, annak 
1773. Jun. 3-án kiadott rendelete folytán, a vételárnak a kikötött ter
minusok szerinti lefizetése mellett, a birtokban maradás és a gyógy
szertárnak átruházása elrendeltetett.

Ennek folytán sz. kir. Debreczen városa a gyógyszertárat át is 
adta Kazay Sámuelnek, ki azt mintegy 3 évig birtokolta, a nélkül azon
ban, hogy a vételárból valamit fizetett volna; minek folytán a városi 
hatóság a szerződvény, zárt idejű fizetést tartalmazó pontjainak meg 
nem tartása miatt a gyógyszertárat végrehajtás ú tján  nagyváradi 
gyógyszerész ördögh Istvánnak, árverésen becsár szerint — minthogy 
azt azon áron is senki sem akarta átvenni — eladta, 10,626 Rfrtért, ki 
azt épületekkel s minden hozzá tartozó kellékekkel együtt 1795-ik évi 
Novem. hó 28-án birtokba is vette.

Il-ik okirat: Numerus archivi Io. in P. S. in senatu 4-ta Januarii
1796.............. Praehabita prius in praesentia dominorum graemalium
physicorum inventatione ponderatione dein reflete ad qualitatem medi- 
camentorum et excessivam quantitatem pretiosorum ut pote orientalium 
et occidentalium: margaretarum, granatorum, lapidum bezoardi, de 
Goa, Hyacinthi, Smaragdi, Judaici, Lazuli, Zaphiri etc, etiam frusta 
spini cornu, unicorni marini etc.
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Domus ................................................................  8788 frt 5447/56 kr.
Huc accedit pretium raritatum  .....................  10 frt — kr.
Pretium thecarum et domus u tensilium .......... 581 frt 12 kr.

„ vasorum in officina et camera ........ 522 frt 55 1/B kr.
„ instrumentorum in officina et laboratorio 721 frt 11 kr.
„ saccorum in herbario .........................  2 frt — kr.

Rfl. 10,626 frt 49 1/28 kr.
Ezen második tulajdonosa, — ki igen vig kedvű és élces ember 

volt, délutánonként egy koporsóban szokott aludni, — birta azt 1828-ik 
évben bekövetkezett haláláig.

1828-ik évi okt. hó 6-án ezen gyógyszertárat Tamássy György 
9000 váltó forintokért vette meg; úgy a hogy volt, ház és inventarium 
nélkül, melyről következő okmány létezik:

Tekintetes nemes Tanács! Ezen nemes város kebelében levő, néhai 
ördögh István ur volt patikáját, azon megboldogult successoraitól u. m. 
nemes Fényes József és nemes Deme József uraktól megvévén, aláza
tosan esedezem a tek. nemes Tanács előtt, méltóztasson ezen vételem 
kegyes helybenhagyása mellett, idezárt patikáriusi diplomámat pub
likáltaim. Az egész nemes publicumnak holtig hűséges szolgálatjára 
szánván magamat, a tek. nemes Tanácsnak atyai kegyes szivüségét a 
midőn fiúi alázatos bizodalommal kérném, maradtam Debrecen 1828. 
október 6-ik napján alázatos szolgája Tamássy György.

Ord. physicus urak adjanak informatiot. Debreczenbe 1828. okt. 
8-án tartott gyűlésben jegyzette Nagy Sándor főjegyző.

Részemről semmi akadályt nem látok a belőlirt ur kérésének 
teljesítésében.

Szentgyörgyi József orvos doctor et physicus.
Én sem látok: Zilahy Sámuel orvosdoctor és physicus.
Megengedődik a vétel. Debreczen in senatu 11-ik okt. 1928. jegy

zette Vámosi Károly aljegyző.
A vétel után a patika visitatióról szóló okmány a levéltárban 

1828-ik évről 500-ik szám alatt létezik, mely szerint senator Dömsödi 
Gábor, Szentgyörgyi József és Zilahy Sámuel physikusokkal együtt 
a vizsgálatot 1828. 1-ső novemberben megejtették.

Tevődjön be az archívumba. Debreczen 3-ik November 1828. 
tartatott tanácsgyülésbe jegyzette Derecskei József mk. hites aljegyző.

Tamássy György 1850-ik évben meghalván, 4 kiskorú fiút ha
gyott árván, kiknek gondnoka — sógora — városi tanácsnok és volt 
gyógyszerész Kaffka Károly lett. A gyógyszertárat pedig Muraközy 
Károly vette ki haszonbérbe, 7 évre évenkénti 600 conv. frt bérletért.

1857-ik évben Muraközy Károly apósa Beőr László gyógyszer- 
tárát megvévén, ezen gyógyszertár árverés utján Korányi Imrének 705 
conv. frt évi bérért 1861. jul. 20-ig adatott ki, mely idő elteltével, ismét 
Korányi Imre vette ki árverés u tján  a következő három évre, 1382 o. é. 
forintért.

Ezen időben sok baja és gondja volt ezen gyógyszertár gondnoká
nak az osztrák minisztériummal a „reál jog“ kimutatása iránt, míg 
végre két évig tartó hosszú kimutatások és bélyeggel ellátott felter
jesztések után a következő rendelet jö tt a városi hatósághoz: Tanács- 
ülési jegyzőkönyv. Debreczen Junius 21. 1858. felolvastatott észak



Biharmegye cs. kir. tekintetes hatóságának f. évi Jun. 10-én 3133 sz.. 
a. kelt s magyar forditásban a következő tartalm ú rendelete:

A nagym. cs. kir. helyt, osztály f. hó 2-án 1872-ik sz. a. kelt le
iratában, az 1851-ik év előtt felállitott magánjogi cimen megvett, s át
ruházott és Debreczenben Tamássy György örökösei birtokában lévő 
„Arany Angyal11 cimü gyógyszertárnak reális tulajdonságát az 1857-ik 
évi December 19-én kelt legfelsőbb határozat alapján — fentartván 
ezen gyógyszertár normális ára utólag megállapitását —, akképpen 
méltóztatott elismerni, hogy annak netalán történendő eladásakor az 
utolsó eladási ár az ő cs. kir. fensége katonai és polgári kormányzó 
Albrecht főherceg 1855. okt. hó 20-án 19,560. sz. a. a reális ipar rende
zési ügyében kiadott hirdetése előtt volt utolsó eladási áron túllépni 
szabad nem lészen. A miről a tanács válaszul az 1857-ik évi február 
11-én 1345. és 1858. Január 15-én 472-ik sz. a. kelt jelentésére az ér
dekeltekkel közlés végett ezennel értesittetik.

Végzés: Tudomásul vétetvén e rendelet, a mellékletek csatolásá
val, tanácsnok Kaffka Károly urnák, mint Tamássy György árvái 
gyámatyjának hasonlóul tudomás végett kiadatni rendeltetik. Csorba 
polgármester (13 csatolmányokkal).

1864-ik év Juliusban Korányi Imre Nyíregyházán egy harmadik 
gyógyszertárt állitván fel, ezen gyógyszertár néh. Tamássy György fia 
Tamássy ödön birtokába jutott, melyet ő 7 éven át 1871-ik évi Julius 
végéig kezelt.

1871. Aug. 1-én helybeli születésü örvényi Ottó vette meg ezen 
gyógyszertárat 25,000 forintért, melynek jelenleg is birtokában van.

A helyiség lakással együtt a város tulajdonát képezett házban 
volt, Piacz-utczán hol jelenleg a Caderász-féle cukrászat van. 1827. sz. 
alatt. A házat gyógyszertárral együtt Ördögh István vette meg 1795-ik 
évben, azontúl a ház „ördög ház“-nak neveztetett. Mikor a gyógyszer- 
tárt ház nélkül 1828-ban Tamássy György vette meg, az is ott volt egy 
darabig s csak később tette át a gyógyszertárat, szembe a Rakovszky- 
féle 2139. sz. házba a kaputól balra lévő helyiségbe; jobbra pedig a 
laboratorium volt; honnan Tamássy ödön, a fia költöztette át 1864. 
Ju. 20-án jelenlegi helyére, Piacz-utca 2136. sz. alá, mely házat csak
hamar örvényi a gyógyszertár megvétele u tán szintén megvett.11

Látjuk tehát, hogy e két gyógyszertár anyakönyvi adatai egyút
tal érdekes történeti dokumentumokat is hoztak felszínre, melyek a ma
gyar gyógyszerészet történetének megírása szempontjából annál is in
kább fontosak, mert ez adatoknak összegyűjtése, ezek rendkívül szét
szórt volta miatt, másképpen szinte leküzdhetetlen nehézségbe ütközik. 
A gyógyszertárak története tehát érdekes dokumentumokat foglal ma
gába, azt a rendszert s azokat a hatósági intézkedéseket és rendeleteket 
illetőleg is, amelyek a közegészségügyet rendező 1876-os törvény előtt 
hazánkban fennállottak. Különösen alkalmasak ez adatok a jogado
mányozás régebbi rendszerére teljes világosságot deríteni.

A jogadományozás kérdése — érthető módon — amúgy is ál
landóan foglalkoztatta a gyógyszerészi kart és ezzel az 1874. évi köz
gyűlés is behatóan foglalkozott, aminek oka az volt, hogy nem egy ese
tet soroltak fel, amikor valamelyik gyógyszerész gyógyszertárát eladta 
és egy pár év múlva ugyanabban a városban, vagy vármegyében 
gyógyszertári jogot nyert. Szükségesnek tartotta tehát a közgyűlés,



hogy a készülő törvény azt is kimondja, hogy újabb gyógyszertári jogot 
nem kaphat az, aki egyszer ehhez már jogadományozás által jutott.

De eltekintve ettől, már csak azért is szükséges volt ezzel a kér
déssel ú jra  foglalkozni, mert annakidején Heves vármegye belügymi
niszteri engedély alapján új gyógyszertár felállítására hirdetett pályá
zatot. A 10 folyamodó közül az egyik azt az ajánlatot tette, hogy a jog 
elnyerése esetén kötelezi magát arra, hogy Szolnok város közpénztárába 
4000 forintot fizet be és arra is, hogy a szolnoki kórházat minden idő
ben el fogja látni ingyen gyógyszerrel. Ezenkívül több ottani jótékony 
egyesület számára is 200—200 forint adományt helyezett kilátásba. 
Mások is voltak azonban, akik — bár nem ilyen méretű — de hasonló 
a jánlatokat tettek.

Szolnok városa úgy is döntött, hogy az ilyen ajánlattevők közül 
3 gyógyszerészt hozott javaslatba és e furcsa kandidálásnak csakis azért 
nem lett eredménye, mert a megyei törvényhatóság ezeket a pénzbeli 
ígéreteket a jogadományozás etikai szellemével nem tartotta össze- 
egyeztethetőnek és úgy döntött, hogy mind a 10 folyamodó kérése fö
lött elrendelte a szavazást. A megye korrekt álláspontja következtében 
szükségtelen lett azután az, hogy az egyesület által elhatározott tilta
kozás hivatalosan is megtörténjék. Azt azonban a gyógyszerészközgyű
lés mégis szükségesnek látta, hogy az egyre-másra történő jogadomá
nyozások ellen felterjesztéssel éljen a belügyminiszterhez és megkérje 
őt, hogy mindaddig, amíg a közegészségügyi törvényjavaslat a parla
ment elé nem kerül és törvényerőre nem emelkedik, szüntesse be a 
gyógyszertári jogok adományozását.

Érdekes, hogy az alkalmazott gyógyszerészek sem voltak nagyon 
elragadtatva a tömeges jogadományozásoktól. Megjelentek ekkor egyes 
segéd-gyógyszerészeknek, sőt együttesen többnek is oly cikkei, amelyek 
nemcsak az ellen tiltakoztak, hogy a gyógyszertári jogot ne a leghosz- 
szabb szolgálati idővel bíró és szegény segéd-gyógyszerész nyerje el, 
hanem arra is rám utattak, hogy a meggondolatlanul adományozott 
gyógyszertári jogok lassanként általános elszegényedést fognak okozni. 
Ez a reális álláspont m utatja azt, hogy az akkori alkalmazotti kar na
gyon is törődött a gyógyszerészet jövőjével és dacára annak, hogy vol
tak Európában olyan államok, ahol a gyógyszerészet szabad ipar volt, 
ezt a gondolatot ők teljesen távol tartották maguktól. Az az akció te
hát, amely később, a segédgyógyszerészek országos szövetségének meg
alakulása után pár esztendővel és elég meggondolatlanul soraikban 
lábra kapott, éles ellentétben állott azzal a felfogással, amelyet a 70-es 
évek segéd-gyógyszerészi kara tett magáévá.

A harm adik és a közgyűlést élénken foglalkoztató kérdés a 
gyógyszerészi hitel, általában a gyógyszerészek gazdasági helyzetének 
s ezzel kapcsolatban a gyógyszerész nyugdíjintézet felállításának kér
dése volt.

Az egyre rosszabbodó gazdasági viszonyok, amit nemcsak az élet 
fokozódó drágasága, a terhek növekedése, hanem éppen az előbb emlí
tett sok jogadományozás is előidézett, mind nagyobb és nagyobb jelen
tőséget adtak annak a visszásságnak, hogy a gyógyszerészek szokás
jog alapján kénytelenek voltak a betegek számára hitelt nyújtani, 
viszont ők maguk nagyon nehezen tudtak hitelhez jutni. Fel kellett 
tehát merülnie annak a kérdésnek, hogy meg kell szüntetni azt a lehe
tetlen állapotot, hogy míg senki a világon egy hónapra sem vehet hitelt



igénybe úgy, hogy azután kamatot ne fizessen, addig, ha a gyógysze
rész 8—10 havi hitelezés után valahol beadja a számlát, azt egy kéz- 
legyintéssel és azzal az egyszerű megállapítással intézik el, hogy a 
gyógyszertári tartozást csak újévkor szokás megfizetni. Az ilyen egy 
évig tartó hitelezésnek nemcsak a kamatveszteség, hanem az is volt a 
következménye, hogy sokszor a számla benyújtásakor az egyik adós 
már meghalt, a másik tönkrement, a harmadik pedig egyszerűen leta
gadta, hogy hitelt vett volna igénybe. Sokan helyezkedtek tehát arra 
az álláspontra, amit azután az egyesület is honorált, hogy a hitelezési 
idő egyöntetűen csak 3, vagy legfeljebb 6 hónap legyen s ha ekkor az 
adós felszólítás dacára sem fizet, úgy tartozásához 4% kamat legyen 
hozzászámítva.

De ugyanekkor felmerült az a gondolat is, hogy mikép lehetne 
biztosítani azt, hogy a gyógyszerészek hitelhez jussanak. Ezt egyesek 
kapcsolatba hozták a nyugdíjintézet alapításával, annak az elgondo
lásnak az alapján, hogy annak alaptőkéje lenne alkalmas arra, hogy 
gyógyszerészek kellő fedezet, tehát jó váltóra, megfelelő kam attal hitelt 
kapjanak, ami egyúttal biztosítaná azt is, hogy a nyugdíjintézet va
gyona állandó gyarapodásra számíthatna. S mivel Yass Jenő berettyó
újfalui gyógyszerésznek az a már ismertetett nyugdíjtervezete, amely- 
lyel kapcsolatban dr. Müller Bernát budapesti gyógyszerész kapott 
megbízást egy ilyen tervezet elkészítésére, amúgy is az egyesület előtt 
feküdt, ezt az egyesületi közgyűlés most le is tárgyalta.

Müller Bernát ekkor határozottan a nyugdí jegyesület alapítása 
ellen nyilatkozott. Érdekes beadványában adatokkal támasztja alá ezt 
a meggyőződését. Rámutat arra, hogy a nyugdíjintézet a maga hiva
tásának megfelelni csak akkor tud, ha megfelelő pénzbeli alapot lehet 
teremteni. Ez egyszerre meg nem szerezhető, hanem csak az évenkénti 
tagdíjból lehet összegyűjteni azt az összeget, melynek kamatai a nyug
díjjogosultak jogos követeléseit kielégítheti. Tehát ha a nyugdíjintézet 
csak 100 forintot akar évenként a nyugdíjasok között elosztani, már 
akkor sok ezer forintból álló tőkét kell összehozni. Ez pedig a gyógy
szerészeknél annál is inkább rendkívüli nehézségekkel jár, mert a 
gyógyszertártulajdonosok szétszórtan vannak az országban, így a tag
díjakat tőlük beszedni nagyon nehéz s ami a legfontosabb, nincs arra 
mód, hogy a tagdíjak befizetésére bárkit is kényszeríteni lehetne.

Egészen más lenne a helyzet, ha egy ilyen kényszer-biztosítást 
lehetne teremteni. A fennálló törvények értelmében azonban ez lehetet
lenség s ha valaki nagy intézetek, vagy vállalatok nyugdíjintézeteire 
hivatkozik, az éppen ott hibázza el a kérdést, hogy nem veszi figye
lembe, hogy az ilyen vállalat alkalmazottai egy helyen működnek s így 
mód van arra, hogy a vállalat a nyugdíjilletékeit minden 1-én saját 
pénztára által a fizetésekből egyszerűen levonásba hozza. Éppen ezért 
Müller arra az álláspontra helyezkedett, hogy a nyugdíjintézet helyett 
egyelőre egy segélyegyletet kellene alapítani, amely a mindenkor ren
delkezésre álló tőke arányában tenne eleget a maga nemes hivatásá
nak. Álláspontjának igazolására felhozta, hogy Észak- és Dél-Német- 
ország Gyógyszerész-Egyletének a nyugdíjintézetét már a 20-as évek
ben alapították és az félszázados működés után is csak 20.500 tallér 
alaptőkét hozott össze, amelynek mintegy 1300 tallérra rúgó kam atá
ból csak nagyon szerény nyugdíjat tud a tagok számára biztosítani. 
Pedig ott négyszer annyi a gyógyszerészek száma, mint hazánkban.

2 3 2
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Éppen e tapasztalatok alapján a német egyesület 3 segélyezési alapot 
állított fel. Először is valamennyi régebbi alapítványt egy ösztöndíj
pénztárrá olvasztott össze, amelyhez az egyesület évenként 1200 tallért 
ad, úgyhogy az 1873. évben 1570 tallér segélyt osztott szét. Azután az 
az észak- és délnémet nyugdíjalapokat egy segélyzőpénztárba tömörí
tette, amelyhez az egyesület évenként 1280 tallért ad, úgyhogy ugyan
csak ebben az évben 32 arra szorult segéd között 2105 tallért osztott ki. 
Végül egy gyógyszerészeket és özvegyeket segélyző intézményt létesí
tett, amely a tagoknak évi 2563 tallér évi díjából 62 arra szoruló között 
2306 tallért osztott szét.

Müller Bernát argumentumait a közgyűlés magáévá is tette az
zal, hogy ez a kérdés az egyesület állandó gondoskodása tárgyát ké
pezze. Ez a határozat tehát nem sok jóval biztatott. Szerencsére az 
egész ügynek döntő lökést adott a D ebrecen—Biharmegyei Gyógy
szerész Testület a maga nagy iniciáló erejévelTNem ugyan ezen a címen 
mozdult meg ekkor, hanem mint az egyesület III. kerületének 4. járása. 
A Nagyváradon 18Z5—április 28-án tartott üléséből kifolyólag ugyanis 
az ez évi közgyűlés elé egy indítvánnyal fordult, amelyben megálla
pította, hogy a gyógyszerészi karnak igenis célja, hogy nyomorral su i- 
tott tagjait minden időben segélyezze. Ezt egy segélyalap-pénztár által 
elérni nem lehet, mert egy ilyén alakulásnál az adakozás mindig a pil
lanat hatása alatt születik meg s így előre sohasem biztosítható, hogy 
milyen összeg fog rendelkezésre állani, ami egyúttal azt is jelenti, hogy 
sohasem lehet tudni azt sem, hogy az ilyen alap mikor merül ki. Má
sodszor pedig az ilyen segélyalap és pénztár eg yszcrsmindc nkogra s 
szinte alamizsna szerű adományokat aa egyeseknek, ami pedig sem a 
gyógyszerészi renddel, sem pedig az emberi méltósággal össze nem 
egyeztethető. Éppen ezért a járás egy „nyugdíjalap és önsegélyzőpénz- 
tár“ című intézmény felállítását látja csak célravezetőnek s azt az in
dítványt teszi, hogy az Általános Magyarországi Gyógyszerészek Egye
sületének kebelében ilyen alakíttassák, amelyre a következő adakozá
sokat ajánlja fel:

A Debrecen—Biharmegyei Gyógyszerész Testület 8 év
alatt befizet kam at nélkül ......................................... 500 frt

Dr. Rotschnek Emil egyszersm indenkorra.....................  50 frt
Bertsinszky Károly ............................................................  100 frt
Podhradczky Ferenc ........................................................  25 frt
Molnár József ...................................................................  50 frt
König Ignác irg. rendi főgyógyszerész .........................  15 frt
Zlodszky Mihály ...............................................................  10 frt
M átray István ...................................................................  25 frt
Horváth István ...............................................................  15 frt
Szentiványi Sándor ........................................................ 15 frt
Nyiry György ...................................................................  25 frt
Penkert Mihály évenként míg él ..................................... 5 frt
Pláveczky Sándor évenként míg é l .................................  3 frt
Tamássy Károly haláláig 6% kam., azután a tőkét . . . .  100 frt
Trajanovits Ágost haláláig 6% kam., azután a tőkét .. 100 frt
Vass Jenő haláláig 6% kam., azután a tőkét .............. 100 frt
Mihalovits István haláláig 6% kam., azután a tőkét .. 100 frt

összesen: .. 1238 frt



Határozottan kijelenti azonban a járás, hogy ez összegeket csakis 
a nyugdíjalapra és az önsegélyzőpénztár megalapítására és nem a se
gélyalapra szavazta meg.

A Debrecen—Bihar vármegyei gyógyszerészeknek ez a lépése, 
amely régi, nagyszerű szokásukhoz képest nem egyszerű indítványban, 
hanem rögtön cselekedetben nyilvánult meg, most már gyors ütemben 
vitte megalakulás felé az Országos Egyesület alapszabályainak
2. §-ában lefektetett és valamilyen segélyalap teremtésére vonatkozó 
célt. Dr. Müller Bernát készítette el ú jra  az erre vonatkozó tervezetet, 
amelyet az 1875. év március 9-én tárgyalt a központi igazgatóság. A 
tervezet szerint a pénztár célja öregség, betegség, vagy baleset által 
keresetképtelenné vált magyar- és erdélyországi volt gyógyszertártulaj
donosok, bérlők, gondnokok, segédek s azok özvegyeinek és árváinak 
segélyezése. Tagja lehetett minden gyógyszerész, aki az évi tagdíjat 
pontosan ̂ Befizeti, tekintet nélkül arra, hogy tagja-e a gyógyszerész
egyesületnek, vagy sem.

Az évi tagdíjat a tervezet 3 forintban állapítja meg s ezenfelül 
a következő jövedelemre számít: az alapító tagok által befizetett tőke 
kamatai, a tiszteletbeli tagok, vagy testületek adományai, egyesek aján
dékai, vagy hagyatékai, továbbá a gyógyszerészegylet rendes tagjaitól 
évenként befolyó tagdíjak 5%-a, végül az alaptőke kamatai.

E tervezet 12. §-a szerint állandó nyugdíjak nem adatnak, hanem 
csak évenkénti egyszeri segélyezések, azonEanharugyaTná^az egyén 
két, vagy több egymásután következő éven át is folyamodik segélyért, 
ez a kérése teljesíthető, ha a pénzkészlet ezt lehetővé teszi. A segélye
zendők és a segélyezési összegek felett végérvényesen a közgyűlés ha
tároz, azonban sürgős segélyek kiutalására az évenként begyült ösz- 
szegek 20%-áig felhatalmazást ad a központi igazgatóságnak. Az eset
ben pedig, ha ez az intézmény bármely oknál fogva nem tudna fenn
maradni, vagy azt közgyűlési határozat feloszlatná, úgy a rendelkezésre 
álló pénzösszeget az egyetemi gyógyszerészhallgatók segélyegyletei kö
zött kell felosztani. Ezt a tervezetet a május hó 8-iki közgyűlés tár-

fyalta, amely azt lényegtelen módosítások mellett azzal hagyta jóvá, 
ogy a Debrecen—Biharmegyei Gyógyszerész Testület intenciói figye

lembe vétessenek.
Az így elkészített alapszabályokat a belügyminiszter 1875 októ

ber havában jóvá is hagyta s ennek alapján a gyógyszerész-egyesület 
alelnöke, Csávásy Kiss Károly szét is küldötte az alapszabályok egy- 
egy példányát és egy aláírási ívet a gyógyszerészekhez, hogy ők azt ki
töltve, minél előbb juttassák el a járásigazgatókhoz, hogy a segélyezést 
még az 1876-ik évben el lehessen kezdeni. A segélyalap érdekében írt 
nagy cikket akkor Schédy Sándor is azzal, hogy amikor ez intézmény 
nagy jelentőségére hivatkozik, akkor nem az áldozatkészségre, hanem 
a kötelesség szavára appellál.

Ezek a mozgalmak mindenesetre alkalmasak voltak arra, hogy 
a gyógyszerészi közvélemény figyelmét ébren tartsák, s hogy az egye
sület is próbálja megközelíteni azt a célját, amelyért tulajdonképpen 
életre hivatott. Az érdeklődés központjában azonban mégis csak a köz
egészségügyi törvényjavaslat állott, különösen azért, mert mindenki 
érezte, hogy az előcsatározásoknak vége van s rövidesen megkezdődik 
az a döntő ütközet, amely vagy meghozza a gyógyszerészi pálya kíván
ságainak sikerét, vagy elsorvasztja azokat a reményeket, amelyekben
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a gyógyszerészi karnak azért kellett hinnie, mert józanul nem lehetett 
még csak gondolni sem arra, hogy ezt a rendkívüli jelentőségű kérdést 
ne magasabb szempontok figyelembevételével oldják meg.

Azoknak, akik úgy ítélték meg a helyzetet, hogy a  közegészség- 
ügy rendezésének kérdése most már döntő stádiumba jutott, teljesen 
igazuk is volt. Rohamlépésben közeledtek az események és nemsokára 
a parlament elé került az a javaslat, amely azután 1876-ban törvény
erőre emelkedett.

Mielőtt azonban ezzel a kérdéssel részletesen foglalkoznánk, reá 
kell m utatnunk egypár, bár jelentéktelenebb, de olyan ügyre, amelyek
nek még sem szabad keresztül esni a történelem rostáján. Az egyik az. 
hogy dr. Müller Bernát egészségi állapotára való hivatkozással lemon
dott a közegészségügyi tanácsban viselt tagságáról. Kitűnő munkássága, 
amelynek nyomaival az olvasó e könyvben is állandóan találkozik, 
megérdemli, hogy tisztelettel tekintsünk a személye felé. A gyógysze
részi könyvvitel, a kiképzés, a segélyalap megteremtése, az első magyar 
gyógyszerkönyv kapcsán végzett munkássága mind emléket állít neki 
a gyógyszerészet történetében. Lemondásával esik össze az a gesztusa, 
hogy a gyógyszertani tanszék részére a szigorlatok céljaira ú jra  203 tá r
gyat ajánlott fel, amellyel az általa adott gyógyszerismei gyűjtemény
tá r 518-ra emelkedett. Ez maga is bizonyítja, hogy hivatását magasabb 
szempontok szerint Ítélte meg. De bizonyítja ezt egész gyógyszerészi 
működése is, amely példa lehet mindazok számára, akiknek szeme előtt 
a gyógyszerészet fejlődésének a szükségszerűsége lebeg.

Ekkor alakul meg a kolozsvári gyógyszerészhallgatók segélyegy- 
lete is, mel^n5E~aIapsz~&alyairii~beíügyminiszter 1874 június havaban 
hagyta jóvá. Az alakuló közgyűlés dr. Fleischer Antal gyógyszerésznek, 
a kolozsvári egyetem, később öngyilkos, kémiai tanárának elnöklete 
alatt lett megtartva, s az egyesület első elnöke Esztergomi Gábor lett. 
Dr. Fleischer Antal 100 forinttal nyitotta meg az alapító tagok sorát, s 
a Gyógyszerészi Hetilap az ifjúság iránt érzett mély szeretetétől tü 
zelve, hívta fel a gyógyszerészeket a segélyegylet támogatására.

Az év eseményei közé tartozik még Kovács Józsefnek, a Buda
pesti Tudományegyetem nagyhírű professzorának rektori beszéde, 
amely a tudomány komolyságát veszélyeztető, s az az egyetem ellen az 
egyetemen kívül állók részéről intézett támadásokról szól. E beszéd tu 
lajdonképpen a hasonszenvészek ellen irányul, azzal az eseménnyel 
kapcsolatban, hogy az orvosi kar élénk tiltakozása ellenére a parlament 
rövid idővel azelőtt megszavazta a hasonszenvi tanszéknek az egyete
men való felállítását. Ezzel kapcsolatban azt mondja Kovács, hogy: 
„A törvényhozás sem nálunk, sem másutt nem tudományos testület, 
nincs hivatva arra, hogy tudományi szakkérdéseket döntsön el, legke
vésbé azon karbelieket, melyeknek tudományszakmái társadalmi elter
jedtségének oly kevéssé örvendenek; a törvényhozások másutt és ná
lunk nem erre irányzott kvalifikációk, nem ily celzus szerint szerkeszt- 
vék. A legidősbb angol parlament, midőn a kötelező himlőoltás szakkér
désében törvényt volt hozandó, szakvéleményt kért egyetemeitől, s mi
dőn e vélemény ki nem elégíté, kérte majd minden európai orvosi kar,
s nagyobb kórintézetek véleményét. Ezek alapján határozott..............
Van-e szükség reá, hogy valamely egyszerű képviseltetést igénylő állí
tólagos tudomány az egyetem keretén kívül támogattassék? Kell-e, hogy 
külső, nem szakértő, esetleg törvényhozási hatalmak által az egyetem



rovására támogattassék..................... Egyetemi ügyeink intézőitől legyen
szabad remélnünk, hogy egyetemünk ilyetén megalázások ismétlése el
len megóvása érdekében a főtanodai oktatásról szóló törvényben kife
jezésre juttatandják azt is, hogy tudományszakot állítani, mely az 
egyetemi oktatásban tanszékkel képviseltessék, csakis a karok javas
lata alapján lehessen/'

íme az orvosi karnak egyik legnevesebb reprezentánsa milyen 
határozottan védi meg nemcsak az egyetem tekintélyét, hanem azt az 
elvet is, hogy szakkérdésekben lehetetlenség, hogy ahhoz nem értők 
döntsenek. Az európai hírű tudósnak teljesen igaza van, mint ahogy 
teljesen jogosult volt az egész orvosi karnak akkori felháborodása. Csak 
az a baj, hogy ezt az elgondolást az orvosi kar reprezentánsai nem vit
ték keresztül az egész vonalon, s hogy még a közegészségügyi tanácsban 
is meg volt a hajlandóság arra, hogy a gyógyszerészi kar kérdéseiben 
nélkülök készítse el javaslatait. Ők tehát más oldalon felállított meg
győződésükkel szemben hajlandók voltak rólunk-nélkülünk határozni, 
dacára annak, hogy tudniok kellett, hogy gyógyszerészi kérdésekben 
nem lehetnek szakértők. Bár nem a gyógyszerészi karral kapcsolatban, 
de mégis az ilyen rendszer ellen szállott síkra Kovács József, s talán 
ezért is üdvözölte őt meleghangú táviratban a Borsodi Orvos-gyógysze
rész Egyesület.

Közben a belügyminiszteri széket Tisza Kálmán foglalta el, s a 
készülő közegészségügyi törvényjavaslatra való tekintettel is, az Orszá
gos Egyesület szükségesnek tartotta, hogy Tamássy Károly vezetése 
alatt tisztelegjen nála. Tisza kijelentette ekkor, hogy a gyógyszerészet 
fontosságát a közegészségügyre és befolyását a természettudományok 
fejlesztésére teljesen ismeri és méltányolja, s ezért azon lesz, hogy a 
gyógyszerészet érdekeit a jövőben is szem előtt tartsa. Ugyanekkor, 
tehát 1875 márciusában tisztelgett nála az Országos Közegészségügyi 
Tanács is, melynek vezetője előadta a tanács keletkezésének történetét, 
annak munkásságát, melyek közül a már életbe lépett magyar gyógy
szerkönyvre és a közegészségügyi törvényjavaslat tervezetre hívta fel 
a figyelmet. Ezzel kapcsolatban is kijelentette Tisza, hogy a közegész
ségügyet fontosnak tekinti, s szükségesnek tartja, hogy annak rendezé
sénél a hozzáértők közreműködjenek. Megtette tehát azokat a kijelen
téseket, amelyeket addig is minden belügyminiszter megtett, azzal a 
különbséggel azonban, hogy — amint azt az események igazolni fog
ják — a közegészségügy rendezését ő csakugyan tető alá is akarta hozni.

Csodálatos azonban, hogy még a parlament is milyen közönnyel 
viseltetett a közegészségügyi kérdésekkel szemben. A költségvetésben 
pl. a Közegészségügyi Tanács fenntartására 10.000 forint volt előirá
nyozva, amely összegnek azonban a pénzügyi bizottság a törlését java
solta. Erre Tisza a következőket mondta a Házban: „Nem kívánok most 
az iránt nyilatkozni, hogyha az egészségügy országosan törvény által 
rendezve lesz, szükség lesz-e fenntartani az egészségügyi tanácsot, vagy 
nem; ez azon törvény alkotásánál megfontolandó kérdés lesz, s ekkor 
én el fogom iránta mondani határozott nézetemet a jövendőt illetőleg. 
De ki kell, hogy mondjam, midőn egészségügyünkért igazán azt mond
hatom, semmit sem teszünk, anélkül, hogy a törvényes intézkedések 
megtörténjenek, ezen tagadhatatlanul az ország néhány igen jeles, 
mondhatom legjelesebb kapacitásaiból álló tanács közreműködését ilyen 
egyszerűen mellőzni részemről igazolhatónak nem tartanám."



A parlament tehát még 10.000 forintot is sokallott akkor, amikor 
a Közegészségügyi Tanács működésének biztosításáról volt szó, daeára 
annak, hogy nem lehet tagadni azt a tényt, hogy közegészségügyi tör
vény hiányában a tanács működése lehetett akkor az az egyetlen bá
zis, amelyen az aktuális közegészségügyi problémákat fel lehetett ép í
teni. Sőt azt sem lehet tagadni, hogy a tanács általánosságban megfe
lelt a maga feladatának s hogy arra annál is inkább szükség volt, mert 
hisz maga a belügyminiszter ismerte el felszólalásában, hogy a közegész
ségügyért vajmi keveset, sőt csaknem semmit sem tett addig a törvény
hozó testület.

Az Országos Egyesület is tisztában volt azzal, hogy a közegész
ségügy rendezésének kérdését megérlelte az idő, s így nehogy meglepe
tés érhesse, arra kérte a belügyminisztert, hogy a törvényjavaslat letár- 
gyalása előtt hallgassa meg a gyógyszerészek képviseletét, s hogy hív
jon össze ennek megbeszélésére egy ankétet. A miniszter ezt augusztus 
havában össze is hívta, azonban, ígérete dacára, anélkül, hogy erről a 
gyógyszerészeket előzetesen értesítette volna. Az ankéten Tisza elnök
lete alatt részt vett báró Kemény Gábor államtitkár, Balajthy Imre mi
niszteri tanácsos, Grosz Lipót és Markusowszky Lajos osztálytanácsos 
és Korányi Frigyes egyetemi tanár. Ez tárgyalta le azután a törvényja
vaslat tervezetet, amelyet november 10-én kinyomattak és pár nap~ataft 
szét ís~osztottak az országgyűlési 1cépviselők között.

A törvényjavaslat szövegét is csak a lapokból ismerte meg a 
gyógyszered egyesület-VEzefősége, amely így kényfelen volt belátni, 
hogy minden-erőfeszítése, amely arra irányult, hogy a Ház elé kerülő 
javaslat figyelembe vegye a jogos gyógyszerészi kívánságokat is, cső
döt mondott. Nem volt tehát számára más hátra, minthogy sürgősen 
memorandumot terjesszen a képviselőház elé, amelyet megküldött a 
képviselőház közigazgatási bizottságának tagjaihoz, eljuttatott az egyes 
képviselőkhöz, kiosztott a belügyminisztérium közegészségügyi osztá
lyában és ezenkívül az ország minden egyes gyógyszerészét levélben 
szólította fel arra, hogy e memorandumot a kerület országgyűlési kép
viselőjével ismertessék, s azt a gyógyszerészi kívánságok jogosságáról 
a közérdek szempontjából is győzzék meg. Ezenkívül megbízták Sztupa 
Györgyöt azzal, hogy a szabadelvű klubban csináljon a memorandum 
mellett hangulatot, s hogy majd annak idején annak érdekében a kép
viselőházban is szólaljon fel.

Sztupa György budapesti gyógyszerészt ugyanis közben Fehér- 
templomban szabadelvű, tehát kormánypárti programmal nagy szó
többséggel képviselővé választották. Egyéniségének kedvessége és ko
molysága nemcsak azíntelligenciának a szeretetét biztosította számára, 
hanem a népét is. Amikor programbeszédét elmondotta, egy román pa
raszt lépett hozzá a következő szavakkal: „A te beszéded fölötte tetszik 
nekem, még pedig azért, mert nem ígérsz benne semmit. Előbbeni köve
tünk, Babesiu, rengeteg sokat, még esőt is igért, anélkül, hogy Ígéretei 
teljesedtek volna. Te nem Ígértél esőt, s tegnap mégis esett, reád szava
zok." Ez a semmit igérés és sokat tevés addig is jellemezte Sztupa Györ
gyöt, s így legjobb időben történt megválasztása bizonyos reménységet 
nyújtott a tekintetben, hogy sikerül majd bizonyos eredményeket 
elérnie.

A képviselőház tagjaihoz juttatott memorandum egyike a legko
molyabb ilyen fa jtá jú  munkának. Nemcsak az egész kérdést öleli fel,
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hanem világos okfejtésével, konzekvenciáinak levonásával alkalmas 
volt arra, hogy minden komoly embert gondolkozásra bírjon. A memo
randum gondolatmenete és adatai a következők:

„Az alkotandó törvény döntő befolyást fog gyakorolni a magyar 
gyógyszerészet fejlődésére. Intézkedéseinek helyességétől függ, hogy a 
közegészségügynek ez a kiváló tényezője elsorvad-e, vagy fel'virágzik. 
Szükséges tehát, hogy a végleges döntés előtt meg legyenek hallgatva 
azok a gyógyszerész szakértők, akik ennek a kérdésnek minden részle
tére a legmegfelelőbb propoziciókkal tudnak előállani.

Kétségtelen, hogy a közvélemény egyáltalában nincsen tájékozva 
arról, hogy milyen fontos a gyógyszerészi hivatás és az is megállapít
ható, hogy annak sokoldalú és terhes közegészégügyi szolgálata s ezen
felül tudományos hivatása nem igen lett méltányolva a megérdemelt 
mértékben, sem az orvosi szakközegek, sem a hatóságok részéről. Ez 
valamennyire érthető azért, mert az orvos az orvosi tudományok fej
lettsége mellett annyira igénybe van véve, hogy a gyógyszerészi ügy 
fejlődését minden egyes részletében alig képes figyelemmel kísérni, 
másrészt, mert kellő szakképviselet hiánya miatt a kormányközegek és 
a helyi hatóságok nem képesek a gyógyszerészet különböző igényeinek 
megfelelő olyan intézkedésekre, amelyeket csak alapos szakismeret mel
lett lehetne tőle elvárni.

A törvényjavaslat vezérelve, hogy a gyógyszerészet, mint köz
egészségügyi intézmény, az állam felügyelete alatt áll. Ez helyes megál
lapítás, s most már csak az van hátra, hogy miképpen kell ezt a felügye
letet gyakorolni.

A különböző művelt államokban e tekintetben háromféle fokoza
tot lehet megállapítani.

A legalsó fokon az állami beavatkozás igen csekély, mert a 
gyógyszerésztől sem előképzettséget nem kívánnak, a gyógyszerészet 
gyakorlása nincs engedélytől függővé téve, tehát a gyógyszertárak 
száma sincs korlátozva és a  gyógyszerek ára sincs megszabva. A gyógy
szerészet így tehát szabad ipar, s az állami ellenőrzés oly hiányos, hogy 
a gyógyszerek jósága, olcsósága hozzáférhetősége semmivel sincs biz
tosítva. A tapasztalat bizonyítja is, hogy pld. Irlandban és az északame
rikai államok ama részében, hol a gyógyszerészet ezen az alsó fokon 
áll, a gyógyszerek rosszak, drágábbak, mint bárhol másutt és a gyógy
szermérgezések és mérgezés által történt gyilkosságok a leggyakrabban 
fordulnak elő.

A gyógyszerészet középfokozatát Angliában, Franciaországban, 
Belgiumban, Németalföldön, Spanyolországban és Törökországban ta
láljuk meg. E helyeken ugyan a tudományos előképzettség meg iá n  
állapítva, de a gyógyszertárak száma nincs korlátozva, s a gyógyszerek 
ára sincs megszabva. Spanyolországban van ugyan gyógyszerárszabály, 
annak megtartása azonban nincs kellően ellenőrizve. Az állami ellenőr
zés általában véve igen laza és így legtöbbször a gyógyszerek sem meg
felelőek. Az ellenőrzés hiánya magyarázza, hogy e helyeken a titkos 
szerek nagy tömegével lehet találkozni, amelyek a közönség jóhiszemű
ségével nagyon is visszaélnek. A fenti államokban tehát az a helyzet, 
hogy a gyógyszerészet ügye egyáltalában nem áll azon a magas fokon, 
amit e nemzetek általános műveltségétől joggal meg lehetne követelni.

A legfelső fokozaton áll a gyógyszerészet a német birodalomban, 
Oroszországban, ̂ Svédországban, Ausztriában és hazánkban. I tt a tudó-
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mányos képzettség, a taksa, a gyógyszertárak száma, s általában véve 
a gyógyszerészet egész működése állami rendelkezésektől van függővé 
téve. H a azonban a  közérdek szempontjából az állam a gyógyszerészek 
egész életműködését szabályozza, ellenőrzi és keretek közé szorítja, 
akkor ezzel szemben az állam kötelessége az is, hogy a gyógyszerészet 
tudományos fejlődését és fennmaradását is biztosítsa. Ennek az elvnek 
ki kell domborodnia tehát az alkotandó egészségügyi törvényben.

Tagadhatatlan, hogy a törvényjavaslat törekszik is erre. Megál
lapítható azonban az is, hogy éppen a már említett kellő szakismeret 
hiánya megakadályozza azt, hogy a javaslat e célnak teljesen megfelel
hessen. Éppen ezért a memorandum ismerteti először a magyar gyógy
szerészet helyzetét, mert csak ennek teljes ismeretében lehet logikus 
következtetéseket levonni.

A természettudományok rohamosan fejlődnek. A gyógyszerész e 
tudományok nélkülözhetetlen képviselője, terjesztője és gyakorlati al
kalmazója. A gyógyszertárban feltalálható és arra alkalmas eszközök 
segélyével a gyógyszerész szakadatlanul foglalkozik a legkülönbözőbb 
vegytani és természettani vizsgálatokkal és kísérletekkel, amelyekkel 
egyszer általánosságban mozdítja elő a tudomány érdekeit, máskor pe
dig vegytani és természettani szakvéleményei alapján a kémiának, nem 
ritkán a gyakorlati mezőgazdaságnak, sőt a büntető igazságszolgáltatás
nak is szolgálatában áll. Ily sokoldalú működésnek csak állandó tanu
lás által tud megfelelni, s e működésért annál inkább elismerést érde
mel, mert hisz ez a gyógyszertári működéssel szoros kapcsolatban nincs, 
s így ezért semmiféle anyagi eredményre sem számíthat.

A gyógytudomány fejlődése magyarázza meg, hogy a gyógysze
rek száma folyton emelkedik, s viszont, hogy régebben használt gyógy
szerek lomtárba kerülnek. A gyógyszerész tehát kénytelen az ú j gyógy
szereket és előállítási módokat állandóan tanulmányozni, mikroszko
piái vizsgálatokat végezni, s olyan modern laboratóriumot berendezni, 
amelynek ára többe kerül, mint azelőtt egy gyógyszertár teljes beren
dezése. Yégül az általános műveltség emelkedésével a betegek megkö
vetelik azt, hogy a gyógyszerek csinos dobozokban, üvegekben, stb. le
gyenek kiszolgáltatva, ami újabb terheket eredményez.

E fokozott kiadásokkal szemben a gyógyszertárak jövedelmező
sége állandóan csökken. Ez szoros összefüggésben van azzal az örven
detes ténnyel is, hogy a népesség egészségi állapota általános javulást 
mutat. Ezenkívül a gyógykezelésnek sok olyan formája van ma már, 
amely vagy csökkenti, vagy teljesen ki is zárja a gyógyszerek haszná
latát. Ilyenek a dietikus rendszabályok, a tornászás, fürdés, ásványvi
zeknek mind nagyobb mértékben való alkalmazása és maguknak a 
gyógyfürdőknek használata is. Ezenkívül bénító hatással van a gyógy
szerészi kar gazdasági helyzetére az a rengeteg titkos szer, amivel lép- 
ten-nyomon találkozni lehet és az a visszaélés, hogy jogosulatlanul dro- 
guisták, fűszerkereskedők, sőt magánosok is árum ak gyógyszereket.

Az államhatalomnak kötelessége gondoskodni arról, hogy a 
gyógyszerészek tisztességes megélhetése biztosítva legyen. A nemzet 
minden polgárával szemben éreznie kell az államhatalomnak azt a kö
telességet, hogy elősegítse azok megélhetését, akik dolgozni akarnak, a 
gyógyszerészi karral szemben pedig kétszeres kötelesség ez azért, mert 
hisz az ő működésük szoros kapcsolatban áll a közegészségügy maga
sabb érdekeivel.



Az állami felügyeletnek nemcsak jogosságát, de szükségességét 
is elismeri e memorandum. Megállapítja azonban, hogy ez a felügyelet 
nem fog kellő eredménnyel járni, ha itt a gyógyszerész szakembereknek 
az eddiginél nagyobb befolyást nem lehet biztosítani. Az 1848-as mi
nisztérium be is látta ezt, s egy gyógyszerészt államhivatalnoki minő
ségben kinevezett a minisztériumba. Erre tekintettel kell, hogy legyen 
a mostani törvény, éppen úgy, mint arra is, hogy a Közegészségügyi Ta
nácsban, amely a törvény alapján lesz most megszervezve, legalább két 
gyógyszerész rendes tag legyen. E testület ugyanis véleményezési és 
javaslattételi joggal van felruházva, s így szükséges, hogy a gyógysze
részet terén is felmerülő későbbi reformterveknél a leghivatottabb szak
emberek közvetlen befolyást gyakorolhassanak.

Szükséges azonban az is. hogy a gyógyszerészi kamarák is fel 
legyenek állítva. A kamara nemcsak a gyógyszerészet tudományos fej- 
lődését lenne hivatva elősegíteni, hanem őre lenne az anyagi és erkölcsi 
érdekeknek is. Ez érdekek megóvása főképpen a fennálló törvények és 
rendeletek szigorú megtartásától függ, ami azonban csak fegyelem által 
érhető el. 1872-ben felállította a gyógyszerészi kar a maga országos 
egyesületét, ez azonban ezt a célt kellőkép szolgálni nem tudja, részben 
azért, mert a belépést nem lehet kötelezővé tenni, részben azért, mert 
nincs fegyélínTíaTásköferMága^abb szempontokra való tekintettel szük
ség léimé-tehat arraTTiogy énnek felállítását a törvény rendelje el.

Hazánkban a gyógyszerészet a szabad iparral teljesen ellentétes 
alapokra van lefektetve. Ezeket az alapokat azonban lassanként felbo
rítja  a sok indokolatlan gyógyszertári jogadományozás. E sok ú j gyógy
szertár felállítása a közszükséglettel semmiképpen sem magyarázható, 
s csak arra való, hogy a maguk nyomorúsága mellett a már működő 
gyógyszertárak megélhetését is veszélyeztessék. Szükség l e D n e  tehát 
megállapítani azt a lélekszámot, amely alapul szolgálhat egy új gyógy
szertár felállítására. Ez nem nóvum, mert például Németországban a 
kormány 8—10.000 lélekszámot kíván meg. Tekintettel arra, hogy ná
lunk a vagyonossági és műveltségi viszonyok is mások, e lélekszám 10—
15.000 főre lenne kontemplálható, azzal a kiegészítéssel, hogy olyan he
lyeken, hol gyógyszertár nincs és ilyen 10 kilométernyi körzetben sem 
található, kevesebb lélekszám is elég lenne egy ú j gyógyszertár fel
állítására.

Reámutat a memorandum arra is, hogy Őfelsége 1865 február 3-án 
1225. szám alatt kelt legfelsőbb rendeletével elrendelte, hogy a szemé
lyesjogú gyógyszertár tulajdonosa gyógyszertárát bármikor bérbead
hatja, vagy azt helyettes által kezeltetheti, s ha a tulajdonos azt el 
akarja adni, úgy a jogra nem kell pályázatot hirdetni, csupán ú j enge
délyért kell az átvevőnek folyamodnia.

Ez a legfelsőbb rendelet nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a 
gyógyszerészet helyzetét biztosabb alapokra fektesse. A gyógyszertá
rat ugyanis a tulajdonosnak be kell, hogy rendezze, abba teljes munka
erejét kell, hogv'befektcsseT s így tontos sz~ámáfa~5z~á~tudat, hogy szuk- 
ség esetén^gyogyszertáraval rendelkezm~~tud, s hogy az abba fektetett 
vagyonáTcsa Iád ja  számáraTuztosítanT lehet. Az Országos Közegészség- 
ügyi Tanács méltányolta is ezt 1870-ben, amikor azt a javaslatot tette, 
hogy a gyógyszertári jogok között szűnjön meg minden különbség, s 
azok Hibáztassanak fel mindazokkal a jogokkal, amelyekkel addig a 
reáljogú gyógyszertárak bírtak.



A parlament elé kerülő törvényjavaslat azonban nemcsak, hogy 
mellőzi ezt az intézkedést, még a fent idézett legfelsőbb rendeletet is 
megszorítja, mert mindennemű átruházást felsőbb engedélytől tesz 
függővé. Éppen ezért a törvény 131. §-át akként kéri módosítani, hogy: 
„A gyógyszertár személyes üzleti joga a gyógyszertári jogosítvánnyal 
felruházottnak személyéhez van kötve. Személyesjogú gyógyszertárak 
okleveles gyógyszerészek között felsőbb lielyeni bejelentés mellett tehe
tők eladás, vagy másnemű vagyonátruházási szerződés tárgyává."

Ugyancsak a vagyonbiztosítás elvéből kiindulva kéri a memoran
dum, hogy a személyesjogú gyógyszertár tulajdonosának elhalálozásá
val kapcsolatban a következő rendelkezés kerüljön a törvénybe: „A 
gyógyszerész elhunytéval a gyógyszertári jog az özvegyre, illetőleg 
örökösökre száll, s ezek javára fennálló szabályok megtartásával kezel
hető, esetleg felsőbb helyeni bejelentés mellett más gyógyszerészutódra 
is átruházható, vagy eladható. Az özvegy, ha ismét férjhez menne, sze
mélyes gyógyszerészi jogát elveszti, azonban a személyes jog elhunyt 
birtokosának gyermekei számára ezen jog továbbra is fenntartatik."

Részletesen ismertettük e memorandum gondolatmenetét, tekin
tettel a kérdés rendkívüli horderejére. Az utókor ebből, s az egyesület 
eddigi beadványaiból fogja megállapíthatni azt, hogy az egyesület min
den rendelkezésére álló eszközt kimerített, amikor a gyógyszerészet fej 
lődését akarta biztosítani, s a gyógyszerészi kar érdekeit akarta meg
védeni. A sikertelenségnek tehát az egyesület oka nem volt, viszont a 
memorandumban lefektetett általános elvek alkalmasak lehettek arra, 
hogy kedvező hangulatot teremtsenek a gyógyszerészi kívánalmak 
számára.

A beadvány komoly hangját és argumentumainak nagyvonalú
ságát az orvosi társadalom is elismerte. Megvitatta azt az „Orvosi Kör“ 
is, s a memorandum indokait, s az ott lefektetett ja vaslatokat teljes egé
szében magáévá tette. A hangulat orvosi körökben nagyon a gyógysze
részi kar mellett alakult ki, aminek a „Közegészségügyi Lapok" a kö
vetkező kommentárban adott kifejezést: „Az általános magyarországi 
gyógyszerészegylet és a közegészségügyi törvényjavaslat." „A gyógysze
rész egylet ilyen címmel tárgyilagosan, hozzá méltó szakavatottsággal 
és meleg érdeklődéssel kérvényt nyújtott be a törvényhozáshoz, a köz- 
egészségügy rendezéséről szóló törvényjavaslatnak a gyógyszerészeti 
ügyet tárgyaló fejezetére. A higgadt, komoly, érvgazdag és meggyőző 
felirat alaposan kim utatja a gyógyszerészeinek nagy befolyását a köz- 
egészségügyre főbb vonalaiban. A kérvényben felhozottak bizonyára 
jogosultak, méltányosak, s remélhető, hogy a törvényhozás figyelmen 
kívül azokat nem hagyja. Ami reánk a kérvénynél leginkább jól hatott, 
az a kérvény előadási modora, az alapos kifejtés és indokolás, a nem 
szőrszálhasogató, de lényeges kérdés taglalása, s nem csalódunk, ha 
hisszük, hogy ezen higgadt, értelmes, meggyőző s szerénységében is nyo
matékos hang m ár magában véve is csak emeli a jogosult kérelem tel
jesítése iránti reményt."

Ez az orvosi orgánum a lehető legnagyobb elismeréssel szól tehát 
a memorandumról. Ugyanakkor országszerte üléseket tartottak az or
vos-gyógyszerész egyesületek is, akik e kérdésben hűséges fegyvertár
saknak bizonyultak. Cikket írt a nagytekintélyű „Orvosi Hetilap" is, 
amely leplezetlenül megmondja, hogy a közegészségügyi osztályba ok
vetlenül kell gyógyszerészt alkalmazni, mert csak ez ismerheti a gyógy
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szerészi ügyet minden vonatkozásában, s így csak ő adhat minden te
kintetben kimerítő és helyes tanácsot. De elismeri a gyógyszerészi kívá
nalmak jogosságát a többi pontokban is. Egyedül azt nem tartja  szük
ségesnek, hogy törvény mondja ki azt, hogy a Közegészségügyi Tanács
ban két gyógyszerésznek okvetlenül kell, hogy legyen. Indokolása az, 
hogy a tanács már csak közérdekből is mindig be fogja hívni a gyógy
szerészeket is, mint ahogy most is ketten képviselték a gyógyszerészi 
pályát, eltekintve attól, hogy a vegytan tanára, aki mint gyógyszerész 
kezdte működését, szintén tagja a tanácsnak. Itt a cikk Than Károlyra 
céloz, de elfelejti azt, hogy az csak véletlenség, hogy egy ilyen nagyte
kintélyű férfi, aki egyúttal a tanács tagja is, valamikor gyógyszerész 
volt. A cikk különben a következőképpen szól:

„Részünkről meg vagyunk győződve, hogy a gyógyszerészet fel
adatának, a közönséget legjobb minőségű gyógyszerekkel pontosan el
látni, csak akkor felelhet meg, ha a gyógyszertárak élén tudományosan 
képzett férfiak állanak, s emellett ezek helyüket betöltő alkalmas se
gédszemélyzettel rendelkeznek; továbbá lényegesen szükséges, hogy a 
gyógyszertárak jövedelmei ne legyenek oly ingadozásoknak alávetve, 
melyek a tulajdonosok jólétét annyira fenyegetnék, hogy ezáltal azok 
kötelezettségeinek teljesítése lehetetlenné válnék. Yégül a rend érdeké
ben szükséges az őrködés a gyógyszerészeti törvények és szabályok, a 
gyógyszerkönyv rendelkezéseinek és az árszabály szigorú betartása 
felett. Ezek szerint egyaránt nagy súlyt fektetünk úgy a gyógyszeré
szek tudományos kiképeztetésére, mint azok vagyoni állásának lehető 
biztosítására, nemkülönben a gyógyszerészeti rend fenntartására.

A gyógyszerészek kiképeztetésére a közegészségügyi törvényja
vaslat nem terjeszkedik ki, mennyiben az a közoktatás körébe tartozik; 
azonban itt megjegyezzük azt, hogy a gyógyszerészet tekintélyére en
nek képviselőinek tudományos készültsége lényegesen befoly; hisszük 
pedig, hogy gyógyszerészeink szinte azon meggyőződéstől áthatva, min
denkor oda fognak törekedni, hogy a gyógyszerészeti kiképzés már 
alapjában, t. i. a gyakornokoknál ezen pálya végcélját szem előtt tartsa, 
s azokban meggyökereztesse a tanulási vágyat és a munkaszeretetei. 
Ezen tulajdonságokkal a gyógyszerészsegéd képezze magát folytonosan 
szakmájában, s midőn kiszabott tanulmányai befejezése céljából az 
egyetemre jön, mindenkor arra gondoljon, hogy nem csupán gyógyszer- 
tárának vezetésére okvetlen szükéges ismereteket kell megszereznie, ha
nem a természettudományok körébe oly mélyen be kell hatolnia, mint 
ezt tudományos férfitől megkívánhatni, s mint ezt a gyógyszerészet te
kintélyének fenntartása igényli. S úgy azért, hogy a gyógyszerészek 
gyógyszertáraikat szabályszerűen és jól kezelhessék, mint azért, hogy 
magukat a körükhöz tartozó természettudományok terén — hivatásuk 
érdekében — folytonosan műveljék, felettébb méltányoljuk az anyagi 
érdekeik javára szolgáló intézkedéseket; de azt véljük, hogy ezeket a 
közönség szükségeivel meg kell egyeztetnünk.

A mondottaknak megfelelőleg határozottan ellene vagyunk az 
olyan eljárásnak, hogy ú j gyógyszertárak nyitása derűre-borúra szük
ségtelenül engedélyeztessék; de más részről a 10—15.000 lakost, nem
különben a 10 kilométernyi távolt nem tarthatjuk oly feltétlen értékű 
számoknak, melyeket ú j gyógyszertárak engedélyezésénél mindenkor 
mereven kellene alkalmazni. A gyógyszertárak nyitásának engedélye
zésénél a lakosok műveltsége, vagyonossága, nemkülönben az illető
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hely vidéke igen fontos szerepet játszik. így vannak 5—6000 lakosú vá
rosok, melyek gyógyszertárukat jobban eltartják, mint egy másik, 
melynek 15—18.000 lakosa van. Mi pedig a gyógyszerészeti egylet 
azon kívánságát illeti, hogy a gyógyszertári jog engedélyezésénél a pá
lyázat tartassák fenn, arra csak azon észrevételünk van, hogy az eddigi 
pályázatoknál nagyon sokszor nem az kapta az engedélyt, ki ezt leg
inkább megérdemelte volna. Azon eljárás, melyet a törvényjavaslat 134. 
§-a a gyógyszertárak engedélyezésénél megszab, tudomásunk szerint 
Poroszországban van gyakorlatban.

A gyógyszerészet ügyének célszerű vezetése végett csak helye
selhetjük azon kívánságot, hogy a belügyérség közegészségügyi osztá
lyában gyógyszerész alkalmaztassák. Ennek mint gyógyszerészeti ügyek 
előadójának kellene ott működni, s hogy feladatát jól teljesíthesse, 
osztálytanácsosi ranggal bírni. Ilyen szakértő ismerheti csak a gyógy
szerészeti ügyet minden részletében, s csak az adhat abban minden te
kintetben kimerítő és helyes tanácsot.

Mi végül az egylet azon kívánságát illeti, hogy az Országos Köz
egészségi Tanácsban mint rendes tag két gyógyszerész legyen, arra azon 
észrevételt tesszük, hogy a Közegészségügyi Tanácsban gyógyszerészeti 
ügyek egészben véve nem gyakran fordulnak elő, s ha ilyenek eddig 
előfordultak, azoknak tárgyalásában gyógyszerészek szóval és szava
zattal mindig részt vettek. J elenleg azonkívül, hogy a tanács rendkívüli 
tagjai között gyógyszerész is van, még a vegytan tanára — ki a gyógy
szerészeti pályán nyerte első kiképeztetését, s innét lépett át az egye
temi tanfolyamra, majd azután tanszékre, hol gyógyszerészek is tan ít
ványai — a Közegészségügyi Tanács rendes tagja s mint olyan, ki a 
gyógyszerészetet különböző részeiben igen jól ismeri, a gyógyszerészet 
tudományos ügyeit mindenkor képviselte; ekként például ő volt az, ki 
a gyógyszerkönyvet készítő bizottságban az elnöki tisztet teljesítette. 
Azt véljük pedig, mindenkor lesznek tudományos férfiak, kik a gyógy
szerészeti pályán gyakorlatilag működve, annyira kitüntették magu
kat, hogy az Országos Közegészségügyi Tanácsnak rendes, vagy rend
kívüli tagjaivá ki fognak neveztetni. Gyógyszerészekre a közegészség- 
ügyi tanácsban szükség lévén, ebbe közülük többen be fognak vétetni 
akkor is, ha erről a törvény különösen nem fog szólani, hanem általá
ban csak minden szükséges szakma képviseltetését kívánja; s minthogy 
a törvényjavaslat részletesen nem jelöli ki az Országos Közegészségügyi 
Tanácsban képviselendő szakmákat, alig hisszük, hogy ezen tekintet
ben a gyógyszerészekre nézve kivételt lehessen tenni."

Magát a törvényjavaslatot, amelynek hivatalos címe „Törvény- 
javaslat a közegészségügy rendezéséről", a törvénytárban mindenki 
m egtalálhatja s így azt nem közöljük. Itt csak az indokolást ismertet
jük  tehát. A törvényjavaslat 16-ik fejezete az, amely a gyógyszerészeti 
üggyel foglalkozik, a hozzáfűzött indokolás pedig a következő:

„A XVI. fejezetre nézve megjegyeztetik, hogy miután a gyógy
szerészeti ügy a fennálló ipartörvény határozatai alól annak 105. §. 1. 
pontja szerint kivétetett, szükségesnek mutatkozott a gyógyszerészeti 
üzlet iránti határozatokat, nemkülönben a gyógyszerészek viszonyai, 
jogai és kötelességeinek megállapítását jelen törvényjavaslatba foglalni.

A gyógyszerészeti ügy fontossága, úgyszintén a gyógyszertárke
zelés egyformaságának biztosítása szükségessé tette, hogy a gyógysze
részet az állam felügyelete alá helyeztessék.
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Ki kellett továbbá mondani a felelősség elvét a gyógyszerészet 
körébe vágó tettekért és mulasztásokért, úgy a gyógyszertártulajdono
sokra, valamint a segédszemélyzetre nézve.

Meg kellett állapítani, hogy a gyógyszerek eladására, s kiszolgál
tatására ki legyen hivatva? Úgyszintén gyógyszertárak kezelésére ki 
legyen jogosítható?

Szem előtt tartatott, hogy a gyógyszerészet tudományos szakisme
retet feltételezvén, a közönséges iparüzletek közé annyival kevésbé so
rozható, mert a közegészségüggyel szoros kapcsolatban áll.

A fennálló gyógyszertári reáljogok meghagyása, amennyiben itt 
szerzett jogokról van szó, méltányossági szempontból vétetett fel.

Uj reáljogok adományozásának megszüntetésére ugyanazon okok 
szolgáltak indokul, melyeknél fogva a fennálló ipartörvény is hasonló 
módon intézkedik.

A személyes gyógyszertár üzleti jognak meghatározása az e rész
ben tapasztalt számos visszaélések megelőzése szempontjából szükséges.

A gyógyszerész özvegye és kiskorú gyermekeiről való gondosko
dás méltányossági tekintetből vétetett fel.

Szükséges volt továbbá azon feltételek alapelveit megállapítani, 
melyek alatt úgy anya, fiók, házi és kézi gyógyszertárak felállításá
nak engedélyezése történjék.

Yégül a gyógyszerészet körüli részletes szabályozást, mely a 
gyógyszerészet fejlődése, s a szükséghez képest változásnak lehet alá
vetve, a koronkint kiadó rendeleteknek kellett fenntartani."

Ilyen előzmények után került a javaslat a képviselőház közigaz
gatási bizottságához, amely azt 1876 január 24., 25. és 28-iki ülésén tá r
gyalta Tisza Kálmán elnöklete alatt. Sajnos, ez a bizottsági ülés sem 
hozott sok eredményt gyógyszerészi szempontból. Az egyesület memo
randuma alig lett figyelembe véve és a szakképviseltetés és a kamara 
kérdésében a teljes negatio álláspontjára helyezkedett. Nem fogadta el 
a 131. §-ra vonatkozó javaslatát sem az Országos Egyesületnek, hanem 
egy ú j pontot vett itt fel, amely az átruházásra vonatkozólag azt 
mondja: „Az engedély csak a törvényes kellék hiánya, vagy bebizonyí
tott erkölcsi megbízhatatlanság esetében tagadható meg.“ A bizottság 
e pont felvételét megindokolja azzal, hogy: „Azon körülmény, hogy 
míg egyrészről a gyógyszertárak személyes üzleti jogának átruházása 
a központi hatóság részére fenn van tartva, másrészről a gyógyszerészeti 
ügy érdekében állónak tekinti a bizottság, hogy világosan kimondassák, 
miszerint a felek közötti átruházást csakis a törvényes kellék, vagy az 
erkölcsi megbízhatóság hiánya akadályozhatja." E módosítás lényegé
ben fedi az Országos Egyesület elgondolását, s ez a memorandumnak 
egyetlen pozitív eredménye. Bizonyos módosításokat tett a bizottság az 
ú j gyógyszertárak felállítására, s a fiókgyógyszertárakra vonatkozólag 
is, amelyek azonban lényegükben nem nagyon fontosak.

A módosított törvényjavaslatot a képviselőház február hó 24-én 
tárgyalta, s azt teljes egészében el is fogadta. Egyetlen pontnál, a 132. 
§-nál fogadta el Baross Gábor ú j szövegezését, amely szó szerint így 
szól: „A gyógyszerész elhunytával a személyes gyógyszerészeti jogosít
vány haszonélvezet az özvegyre száll. Ha az özvegy újból férjhez megy, 
vagy elhal, a jogosítvány haszonélvezete a gyermekekre megy át, kik
nek nagykorúságáig az árva- és gyámhatóság helybenhagyásával gyám
juk okleveles kezelőt tartani köteles." E szövegezés nagy jelentőségét

244



2 4 5

tagadni nem lehet és annak keresztülviteléért Baross Gábort a gyógy
szerészek hálája illeti meg. A képyiselőház által elfogadott törvényt 
Őfelsége szentesítése után 1876 április ijá n  hirdették kTugy a képviselő
ház, mint a főrendiház ülésén, s így az most már törvényerőre 
emelkedett.

Ezzel egyelőre befejeződött az az évtizedekre menő munka, 
amely a közegészségügy törvényes rendezésére irányult. A gyógysze
részi kar kívánságainak zöme nem vált valóra. Ettől függetlenül azon
ban meg kell állapítani, hogy a törvény a kor akkori szellemének meg
felelt, s hogy a múlthoz képest óriási haladást jelentett. Nagy általá
nosságban a gyógyszerészi kar is meg lehetett azzal elégedve. A törvény 
ugyanis kétségen kívül állapította meg a gyógyszerészet közegészség- 
ügyi jellegét, ami míg egyrészt alkalmas volt a pálya tekintélyének 
emelésére, másrészt módot adott arra, hogy céltudatos munkával a jövő 
valóra válthassa mindazt, ami e megállapítás logikus következménye 
kellett, hogy legyen. E törvény alapján remény volt arra, hogy a gyógy
szerészi hivatás mindjobban össze fog forrni, s így mindjobban nélkü
lözhetetlenné fog válni arra a közegészségügyi szervezetre, amelyen 
most már ki kellett épülnie és haladnia minden közegészségügyi vonat
kozású kérdésnek.

A gyógyszerészet közegészségügyi jelentőségének kidomborítása 
ugyancsak védelmet kellett, hogy jelentsen azokkal szemben, akik ed
dig belekontárkodtak a gyógyszerészi hivatásba és a maguk kotyvalé- 
kainak, vagy jogosulatlan gyógyszer árulásának kapcsán egyrészt ve
szedelmet jelentettek a közegészségügyre, másrészt gazdasági kérdések
ben tám adták meg a gyógyszerészi kar érdekeit. A közegészségügyi jel
leg kidomborításának ezenfelül azzal az eredménnyel is kellett, hogy 
járjon, hogy ú j alapokra kell majd fektetni az egész kiképzési rend
szert, olyan alapokra, amelyek a közegészségügyi hivatással teljesen 
kongruensek, s amelyek a gyógyszerészi kar tudományos képzettségét 
teljesen az orvosi kar mellé állítják. Ez pedig végeredményben szintén 
a gyógyszerészi pálya tekintélyének emelésére és oda kellett, hogy ve
zessen, hogy ezen kérészül elérjék lassanként mindazokat a kívánsá
gaikat is, amelyeket a mostani törvényalkotásnál keresztül vinniök nem 
sikerült.

Az eddigi jogbizonytalansággal szemben a törvény bizonyos jog- 
biztonságot is teremtett. Most már félreérthetetlen módon le lett fek
tetve, hogy a gyógyszerésznek joga van gyógyszertárát átruházni, s 
hogy ilyen kérelmét nem tagadhatja meg a miniszter akkor, ha az át
ruházást kérő gyógyszerésznek megvan a kellő kvalifikációja, s ha 
ellene erkölcsileg kifogás nem emelhető. De bizonyos fokig biztosítva 
volt az özvegyek és árvák sorsa is a haszonélvezeti jog kimondásával 
kapcsolatban. Ez tehát nagy haladás volt az 1827—29-iki helyzettel 
szemben, amikor is az Ausztriából átvett, idevonatkozó szabályrende
let a gyógyszerész gyermekeinek semmi jogot sem biztosított. Az öz
vegy halála u tán ugyanis az ilyen gyógyszertárat — tekintet nélkül a 
gyermekekre — a helytartótanács másnak adományozta, de a meglévő 
és fölszerelt gyógyszertár megváltásának kötelezettsége nélkül. A 
gyógyszertárat ekkor egyszerűen bezárták, s az edényzetet mindenes
től árverés alá bocsátották, amelynél bárki, tehát nem gyógyszerész is, 
azt vett, amit akart.

Az 1876-os törvény ezzel szemben legalább a gyermekek haszon



élvezeti jogát is megállapította. A gyógyszerész özvegyének átruházási 
jogáról azonban a törvény nem intézkedik, dacára annak, hogy emberi 
szempontból és a tulajdonjog védelmének szempontjából is ez lett volna 
a helyes. Hogy a törvénynek ez a hiányossága mennyire nem indokolt, 
azt legjobban bizonyítja, hogy 1876 óta egészen e könyv megjelenésé
nek napjáig egyetlen-egy olyan esetet sem lehet találni, ahol a minisz
ter — támaszkodva a lex Szápáryra is — az özvegynek az átruházási 
kérvényre vonatkozó kérését ne honorálta volna, ha bizonyítani tudta, 
hogy férje még életében foglalkozott az átruházás gondolatával. Az, 
hogy az özvegyi jog a jövendő törvényben erre is kiterjesztessék, az ú j 
törvényalkotást ellenőrző akkori gyógyszerészi karnak és az Országos 
Egyesület akkori vezetőségének lesz a feladata.

Az Országos Egyesületnek 1875. évi közgyűlése igen nagy tö
megeket mozdított meg, amit érthetővé tesz részben am o st ismertetett 
törvényjavaslat előkészítése, másrészt pedig az a sok nagyfontosságú 
kérdés, amely szükségszerüleg kellett, hogy érdekelje a gyógyszerészi 
kart. Ilyen volt többek között a grammsúlyrendszer kérdése, amely a 
törvény alapján 1876 január 1-én már kötelezővé vált, de az erre vonat
kozó végleges kormányintézkedések még mindig nem történtek meg. 
De megmagyarázza a közgyűlésre feljövök nagy számát, az a mind
jobban kialakuló testületi érzés is, amelynek egyik bizonysága, hogy 
míg 1874-ben a taglétszám 227 volt, addig 1876-ban ez több mint 50%-os 
emelkedéssel, 364-re szökött. Meglátszott tehát már a járásoknak jóté
kony hatása, s bebizonyosodott, hogy igazuk volt azoknak, akik a de
centralizáció mellett foglaltak annak idején állást.

Igaz, hogy a járások, beosztása ellen még mindig merültek fel 
kifogások és kifejezésre jutottak részben olyan óhajok, amelyek egyes 
nagy járások megosztására vonatkoztak, másrészt olyanok is, amelyek 
a járások egyes gyógyszertárait más járáshoz kívánták csatolni. Ezek 
azonban már egyáltalában nem akadályozták meg azt, hogy ezek az 
alakulatok betöltsék a maguk fontos hivatását.

A szentpétervári gyógyszerész kongresszussal kapcsolatban ezen 
a közgyűlésen tette meg Pecher János azt az indítványát, hogy Trapp 
őexcellenciáját, a szentpétervári gyógyszerész egyesület igazgatóját 
válassza meg az egyesület tiszteletbeli tagjává. Ez határozattá is lett, 
úgy azonban, hogy ugyanakkor tiszteletbeli tagok lettek dr. Fleischer 
Antal kolozsvári egyetemi tanár és dr. Balogh Kálmán, a budapesti 
egyetem nagyhírű professzora, aki az orvosi irodalom egyik úttörője 
volt és a gyógyszerészi karhoz is közel állott már azért is, mert hátra
hagyott nagyobb munkái közül kettő, a „Gyógyszertan" és „A magyar 
gyógyszerkönyv kommentárja" című, közte és a gyógyszerészi kar kö
zött erős kapcsokat létesített. :

A soproni járásnak azt az indítványát, amely a második és vi
déki gyógyszerésznek juttatandó alelnöki állás kreálására vonatkozott, 
dacára annak, hogy a központi igazgatóság melegen pártolta a kérdést, 
a közgyűlés elvetette. Nem elvi, hanem technikai okokból. Ekkor 
ugyanis már erős mozgalom indult meg a gyógyszerészi kamara felál
lításának az érdekében és az volt az általános vélemény, hogy mivel 
ennek szervezésével kapcsolatban úgyis ú j alapszabályokat kell majd 
csinálni, semmi értelme sincs újabb alapszabálymódosításba belemenni, 
tekintettel arra is, hogy az egyesület 3 évi fennállása óta már úgyis két 
alapszabálymódosítást vitt már keresztül. Ebben az esztendőben kerül



tehát először felszínre a gyógyszerészi kamarák felállításának gondo
lata, amely" ettol~azridŐtől^kezdve a gyógyszerészi mozgalmak egyik 
gerincét képezte, s amely még ma, tehát több, mint 50 esztendő eltelté
vel sem volt megvalósítható.

Az érdemleges tárgyalás előtt foglalkozott a közgyűlés még a 
közben megalakult segélypénztárnak a kérdésével, amelynek céljaira 
Gerber Ödön gyógyszerésztől 50 forint, Szigethy Nándortól pedig 200 
forint adomány érkezett. A legnagyobb örömet azonban az keltette, 
hogy Végh István füzesgyarmati gyógyszerészsegéd végrendeletében 
több száz forintot hagyományozott az egylet céljaira, ami újabb bizony
ság arra, hogy ebben az időben a tulajdonosi és segédi kar között a leg
teljesebb lelki harmónia állott fenn. A segélyegylet különben megfelelt 
a maga hivatásának, mert már az első esztendőben két nyomorgó gyógy
szerész özvegynek egyenként 100—100 forint és egy szélhűdött 76 éves 
gyógyszerésznek 60 forint segélyt adott. Mindenesetre biztató kezdet 
volt és a sok minden mellett újabb bizonyítéka annak, hogy a gyógy
szerész egyesület megalapítása egészséges vérkeringést vitt a gyógy
szerészi életbe és ú j és ú j alkotások lehetőségét hordta a méhében.

Ujabb bonyodalmak a tizedes súlyrendszer körül. — Külföldi tudósok 
véleménye a kiképzési rendszerről. — A gyógyszerészi kamarák. — 

Titkos szerek. — Cégjegyzés kérdése. *

Amint fejtegetéseink során már reámutattunk, a grammsúlyrend- 
szerre vonatkozó törvény 1876 januárjában kellett, hogy életbe lépjen. 
Erre való tekintettel a a budapesti kir. orvosegyetem 1875 január 23-án 
tartott ülésén Krishaber professzor azt az indítványt tette, hogy a bel
ügyminisztert fel kell szólítani arra, hogy a gyógyszerárszabályt a 
grammsúly szerint minél előbb dolgoztassa át, nehogy annak életbelép
tetése e mulasztás miatt késedelmet szenvedjen. Ezzel a kérdéssel kü
lönben az Országos Közegészségügyi Tanács is foglalkozott s már az 
1874. évi június hó 30-án előterjesztéssel élt a belügyminiszterhez, 
amelyre azt a választ kapta, hogy az előterjesztést közölte a földmive
lés, ipar és kereskedelmi minisztériummal, ez pedig 1875 január 13-án 
22.790. szám alatt kelt átiratával a központi mértékhitelesítő bizottsá
got szólította fel véleményes jelentéstételre. A mértékhitelesítő bizott
ságnak a véleménye sok érdekes dolgot foglal magában, s ezenkívül a 
minisztérium szerint megfontolandó lenne az is, hogy vájjon nem ál- 
lana-e a gyógyászat és gyógyszerészet, de különösen a tanuló ifjúság 
érdekében, hogy az átszámítások a Birodalom másik felével egyetértő- 
leg, s ugyanazon alapelvek szerint történjenek meg. A minisztérium 
tájékoztatás céljából meg is küldötte az osztrák belügyminiszter által 
az 1874-ik év december 17-én kiadott szabályrendeletet.

Az ügy végleges elintézésére a tanács hattagú bizottságot kül
dött ki, amelyben a gyógyszerész egyesület részéről Csávásy Kiss Ká
roly szerepelt. E bizottság munkálatai alapján a tanács úgy döntött, 
hogy:

„a) Az esetben, ha a régi mértékrendszer szerint írt vények ke
rülnének a gyógyszertárba, a gyógyszerész az átszámítást a magyar
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gyógyszerkönyvben foglalt átszámítási táblázat szerint kell, hogy 
elvégezze.

b) Szükséges a rendelő orvosok számára szintén egy átszámítási 
táblát rendelkezésre bocsátani, s egyúttal utasítani őket, hogy zavarok 
és tévedések elkerülése céljából csupán a következő mértékekben ren
deljenek: kilogramm, gramm, decigramm, centigramm és milligramm, 
s ezeket úgy, mint a rendelt mennyiségeket, mindenkor betűkkel 
írják ki.

c) Mivel az 1876. év január 1-től kezdve a receptírás rendszerint 
csak az ú j törvényes mérték alapján lesz elvégezve, az ú j gyógyszer
árszabályt csakis a gramms ú I vren d szerű mértékek figyelembevételével 
lehet ezentúl kibocsátani. Yégül hivatkozással arra, hogy Magyaror
szágnak külön gyógyszerkönyve van, a tanács egyáltalában nem látja 
szükségét annak, hogy ebben a kérdésben az osztrák belügyminiszteri 
rendelet utasításai figyelembe legyenek véve.“

Az elvi döntés tehát megtörtént, viszont az Országos Egyesület
nek a súlyok alakjára vonatkozó előterjesztését a mértékhitelesítőhi
vatal nem fogadta el és az 1875 június 17-én kelt belügyminiszteri le
irat is erre az álláspontra helyezkedett. Elismeri ugyan a leirat, hogy a 
francia, német és osztrák súlycsoportok különböznek egymástól annyi
ban, hogy Franciaországban ^ súlyok csonka piramis, Németországban 
és a Lajtán túl pedig éppen úgy, mint nálunk, csonka kúpalakúak, de 
mind beosztásukra, mind megjelölésükre nézve, egymással teljesen meg
egyeznek. Az pedig sehol sem fordul elő, abol a metrikusrendszer van 
bevezetve, hogy egy, két és három grammsúlyok is készíttessenek, mint 
ahogy azt az Országos Egyesület kérte. Reámutat ezenkívül a leirat 
arra, hogy különbözők a centigramm és milligramm megfelelő súlyda
rabjai is, úgyhogy azoknál a felcserélés elő sem fordulhat. Igaz, hogy 
a 10, 20, valamint a 100 és 200 milligramm súlyok nagyságukra nézve 
csak kevéssé térnek el egymástól, ezen azonban könnyen lehet segíteni 
a törvény változtatása nélkül is oly módon, hogy a 20 és 200 milligram
mos lemezalakú, négyszögű súlydaraboknak kétszögletét fel lehet ha j
tani, míg a 10 és 100 milligrammos súlyoknál a gyógyszerész csak az 
egyik sarkot hajtsa fel.

Ehhez hasonló csodabogarat még a bürokrácia örök bölcsessége 
is csak keveset termelt ki. Amikor a grammsúlyrendszer behozatalával 
szinte forradalmi jelentőségű újítást hoz a törvény, s amikor a köz- 
egészségügynek súlyos érdekei fűződtek ahhoz, hogy a súlyegységek 
alaki szempontból is megfeleljenek a célnak, akkor a minden tévedést 
kizáró rendezés helyett arra lett utasítva a gyógyszerészi kar, hogy a 
maga súlydarabjainak a széleit hajtogassa fel. Eltekintve attól, hogy egy 
ily intézkedés nem volt méltó a kérdés nagy jelentőségéhez, egyszerűen 
elfeledkezett a véleménytadó mértékhitelesítőhivatal arról, hogy a hasz
nálatban az ilyen vékony lemezek maguktól is fel fognak kunkorodni, 
ami az egész rendelkezést illuzóriussá teszi.

A lehetetlen intézkedés miatt az Országos Egyesület újabb be
advánnyal fordult a miniszterhez, amelyben míg egyrészt megköszöni, 
hogy a június 17-én kelt 27.539. számú rendeletében kimondotta, hogy 
a folyadékok mérésére szolgáló gyógyszertári edényeket hitelesíteni 
nem kell, másrészt újólag reámutatott arra, hogy a gyógyszerészeiben 
használt súlyok alakjait közérdekből oly formában kell megállapítani, 
hogy azok egymástól már külalakjuk, s tapintás által is megkülönböz



tethetők legyenek. Argumentálásában közli az egyesület, hogy a gyógy
szerész ritkán mér nagyobb mennyiségeket, hanem majdnem kizárólag 
apró súlyokkal dolgozik s éppen a legerősebb hatású szerek azok, ame
lyeket a legapróbb súlyokkal kell, hogy megmérje. Ezeken a feliratok 
kicsinységük miatt csnk nehezen olvashatók, ami a gyógyszerek gyors 
kiszolgálását is akadályozza, ezenfelül pedig a súlyok egyenlő alakja 
miatt oly tévedések fordulhatnak elő, amelyek az emberi életre is vég
zetesek lehetnek. Ezt az eshetőséget kötelessége mindenkinek a lehető
séghez képest kiküszöbölni s ezért újabb intézkedésre kéri fel a mi
nisztert.

E beadványra most már maga a belügyminiszter válaszolt és tu 
datta, hogy a mértékhitelesítő bizottsággal folytatott újabbi eszmecsere 
folytán sikerült ennek aggályait megszüntetni s így azt a végleges in
tézkedést statuálni, hogy a centigramm súlydarabok alumíniumból, a 
decigrammok pedig sötét sárgarézből fognak készülni. Mivel ezek egyi
kének a színe fehér, a másiké pedig sárga, nem kell tartani tévedéstől 
még akkor sem, ha a formára vonatkozó régebbi intézkedések meg is 
maradnak.

A Tisza-féle leirat tulajdonképpen semmi eredményt sem jelent, 
mert ezt a megkülönböztetést a földmívelési, ipar és kereskedelmi mi
nisztérium 1874. évi 9334. szám alatti rendeletének 20. §-a is megengedte 
már. A közérdek tehát itt is vereséget szenvedett, mondhatni azért, 
hogy egyes hatóságok tekintélye még látszólagos csorbát se szenvedjen.

E leirat ellen azonban most már semmit sem lehetett tenni és a 
grammsúlyrendszerrel kapcsolatos kérdést — legalább egyelőre — vég
képpen le is zárta az 1875. évi december hó 8-iki 60.203. számú belügy
miniszteri rendelet, amely a kezdetben felmerülhető tévedések elkerü
lése céljából még azt rendeli el, hogy azokon a gyógyszertári edényeken 
s tartályokon, melyekben a már csekély adagban is erőshatású gyógy
szerféleségeket tartják, feltétlenül fel kell tüntetni a magyar gyógyszer- 
könyv 574. lapján a XVIII. táblázatban felsorolt gyógyszerek legna
gyobb adagjait. Ezáltal oly receptnél, amely az e szerekre vonatkozó 
legnagyobb adagot túllépné, meg lesz a módja a gyógyszerkészítőnek 
arra, hogy megfelelő intézkedést tehessen. E rendelet felhívja a tör
vényhatóságokat, hogy a rendelet keresztülvitelét valamennyi gyógy
szertárban foganatosítsa, a tiszti főorvosokat pedig, hogy a gyógyszer
tárvizsgálati jegyzőkönyvben feltétlenül említsék meg, hogy e követel
ménynek a gyógyszertár megfelelt-e, igen, vagy nem.

Meg kell jegyezni, hogy az Országos Egyesület központi igazgató
sága már jóval ezt megelőzőleg kinyomatott egy ilyen maximális dózist 
feltüntető táblázatot, amit kemény papírra ragasztva, a gyógyszertárak 
táramérlegein helyezett el, hogy azok állandóan a gyógyszerész szeme 
előtt legyenek. A belügyminiszteri rendelet tehát egyszerűen lekopizálta 
az Országos Egyesületnek ezt az intézkedését, ami megint csak újabb 
bizonyíték amellett, mennyire szükséges lenne a gyógyszerészi ügyek 
intézésénél gyógyszerész-szakértő állandó működése a minisztériumban.

A törvények maguk rendesen csak nagy elvi kérdéseket állapíta
nak meg és a bennük lefektetett intézkedések is rendesen csak nagy 
vonásokban rendezik ezeket. A gyakorlatban a nagy elvi szempontok 
apró-cseprő gyakorlati kérdésekkel vannak határolva és alátámasztva, 
amelyek a maguk összességében csaknem egyforma jelentőségűek az 
elvi kérdésekkel. Ezeket a fontos nüanszokat azonban csak a gyakorlati



munka és tapasztalat látja meg s így egészen érthetetlen, hogy szinte 
minden fórum azon dolgozott, hogy a gyógyszerészek a saját ügyeik 
irányításánál szerepet ne kapjanak. Ez azonban egyáltalában nem zárta 
ki azt, hogy az egyesület bizonyos javaslatait más formában s mint a 
saját elhatározásukból fakadókat meg ne valósítsák, ami a kicsinyes
ségnek a szimptomáit mutatja.

A közegészségügyi törvénnyel kapcsolatos fejtegetéseinkben már 
rámutattunk arra, hogy annak hivatalos megállapítása, hogy a gyógy
szerészet közegészségügyi intézmény, kihatással kell, hogy legyen majd 
a gyógyszerészi kiképzés rendezésének mikéntjére nézve is. Járm ay 
Gusztáv elérkezettnek is látta az időt arra, hogy sorompóba lépjen, már 
csak azért is, mert egy egyetemi értekezlet, ahol ez a kérdés szóba ke
rült, arra az álláspontra helyezkedett, hogy legfontosabb a gyakorno
kok előképzettségének a kérdése és ilyen irányban is tette meg javas
latát a kultuszminiszterhez. Az értekezleten Járm ay a gyógyszerészet 
tudományos működését helyezte első sorba s mivel argumentálását nem 
fogadták el, a nyilvánosság elé fordult ezzel a kérdéssel.

Nem tagadható, hogy — talán éppen a gyógyászati tudomány 
rendkívüli haladása miatt — ebben az időben a gyógyszerészgyakor
nokok nem feleltek meg eléggé a veliik szemben felállítható követel
ményeknek s így segédi működésük sem volt teljesen kielégítő. Nem 
bírtak tehát azzal a képzettséggel, ami az egyetemi tanfolyamnál fel
tétlenül szükséges s így csak ritkán vált ki köz ülök olyan, aki tanulmá
nyainak befejezése után a gyógyszerészet akkori igényeinek úgy gya
korlati, mint tudományos téren teljesen megfelelt volna.

Ez időben ugyanis még 4 gimnáziális osztály elvégzése elég volt 
arra, hogy az ifjú gyakornokul felvehető legyen. A tanrendszer azon
ban ez alsó osztályokban a természettudományokra alig helyezett súlyt, 
ami természetesen meglátszott akkor, amikor az ifjú olyan pályára 
ment, amely legelsősorban a természettudományokon épiilt fel. Ezen
felül a gyakornokok felvételénél sem jártak  el a kellő szigorral, elő
menetele sem volt eléggé ellenőrizve és sokszor a segédi vizsgák is na
gyon hiányosak voltak. Mivel pedig a gyakornoki idő letelte után még 
két évig kellett, hogy a gyakornok segédeskedjen, rendesen az is meg
történt, hogy a két év letelte után sokkal kevesebb volt a tudományos 
— tehát az elméleti — képzettsége, mint gyakornoki éveinek befejezé
sekor, mert sokszor ez idő alatt már az addig tanultakat is elfelejtette, 

j I Ezenfelül nagy baj volt, hogy míg az egyetemen a vegytant, nö-
! vénytant, ásványtant és állattant igen kimerítően adták elő, ezzel szem- 
! ben a szorosan a gyógyszerészetet érdeklő szaktudományokban csak 
j ! igen kevéssé lett a hallgató kiképezve.

A tapasztalható dekadencia ezenfelül összefüggésben volt azzal 
is, hogy a 4 gimnáziális osztályt végzett ifjú, aki ekkor összesen 14—15 
éves volt, már fiatal kora miatt sem tudott a pályaválasztásnál kellő 
megfontolást tanúsítani s így sok olyan növendék ment a gyógyszerészi 
pályára, akinek arra tulajdonképpen semmi hivatása sem volt. Sokkal 
jobb helyzetet teremtett volna tehát Járm ay szerint az, ha csak 6 gim
náziális osztály elvégzésével lehetne a pályára lépni, ami ugyan még 
mindig nem lenne teljesen megfelelő megoldás, de a múlthoz képest 
mégis nagy haladást jelentene. Ennek a haladásnak biztosítására ter
mészetesen szükség lenne arra is, hogy a gyakornokok felvétele szi
gorú megrostálás alapján történjen, kiképzésük erős ellenőrzés alá le-
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gyen helyezve s hogy a segédek vizsgálata gyógyszerészi kezekbe legyen 
letéve. Az Országos Egyesület ama decentralizációjával, amely most 48 
igazgató vezetése mellett 24 járást kreált, ez könnyen keresztülvihető 
lenne. Az általános elv pedig szerinte nem lehet más, mint az, hogy a 
pályáralépés előfeltételéül minimumként meghatározott 6 gimnáziális 
osztályt végzett ifjak 3 évig gyakornokoskodjanak, hogy így kellő gya
korlati ismeretre tegyenek szert, az egyetemi kiképzés pedig olyan le
gyen, hogy azon a gyógyszerészi vegytan, a gyógyszerisme, a gyógy
szerészi törvényisme és a gyógyszerészi könyvvitel főtantárgyként sze
repeljen. Szükséges tehát ilyen tanszékek felállítása s az, hogy gyógy
szerészek legyenek az előadó tanárok. Ha pedig e tanári állás szervezése 
a budapesti egyetemen nehezen lenne keresztülvihető, akkor az egye
sületnek kellene egy ilyen tanszéket rendszeresíteni és kivinni azt, 
hogy a kormány e tanszék felállításának költségeihez valamilyen ösz- 
szeggel járuljon hozzá s egyúttal a fenti tantárgyak hallgatását és ezek
ből a vizsgát is kötelezővé tegye.

Járm aynak ez a nyilvánosság elé vitt elgondolása sok vitát pro
vokált és különösen abban nem értettek vele többen egyet, hogy a gya
kornoki időt ne lehetne 3 évről 2 évre leszállítani. Éppen ezért Járm ay 
megszólaltatta Hagert, a kiváló és nagytekintélyű osztrák gyógysze
részt, aki e kérdésben a következőkép nyilatkozott:

„Mindenekelőtt a közlegénytől fölfelé haladó szolgálatot, mint 
ezt mondani szokás, elmellőzhetetlenül szükségesnek tartom, mivel ép
pen ezáltal csalhatatlanul érvényesül a pontosság, tisztesség és köteles
ségérzet megszokása. A kézbeli ügyesség egy neme a gyógyszerész 
arany erényei közé tartozik. Ide számítom a routine-t az edények, esz
közök és mérlegek kezelésében s a különböző gyógyszeralakok elkészí
tésében. Ezen routine-nal kell, hogy kapcsolatban álljon az otthonos
ság a gyógytestek vizsgálatát és felismerését, továbbá a vegyi és gyógy
szerészi készítmények előállítását illetőleg. A legmagasabb gyógysze
részi erény végül a teljes biztosság és megbízhatóság a gyógyszerren
delvények elkészítésében és a receptúrabeli munkálatok kivitelében re j
lik. Ezen utolsó pont pedig mindig a legnevezetesebb marad, mivel 
csakis abban leli a gyógyszerész teljes értéke kifejezését az orvos és a 
közönség irányában.

Mindezen föladatok megoldásukat csak számos éven át folytatott 
szakmabeli működés kapcsában űzött gyakorlati kiképeztetésben lelik, 
mellyel tudvalevőleg a tudományos gyakorlottság bizonyos foka elvál- 
hatlan. E tekintetben a mai gyógyszerészeti irodalom a legpompásabb 
segédszerekkel rendelkezik.

Tapasztalásaim és észleléseim szerint, melyek 43 évnyi időkö
zökre kiterjednek, azt vettem észre, hogy tartósan gyakorlati foglalko
zásnak élő gyógyszerész, mindig a legderckabb és a legmegbízhatóbb. 
Poroszországban eddig 2 évi szolgálati időt egy évi tanul mányi időnek 
számítottak, úgyhogy az, aki 5 évi segédeskedés után az első számú ál
lamvizsgát letenni akarta, még csak egy évi tanulmányt sem volt kö
teles kimutatni.

Az államvizsga ilyetén letevése 100 eset közül legalább 30-ban 
fordult elő. És éppen ezen gyógyszerészek mesterek voltak a maguk 
szakmájában. Evvel azt akarom mondani, hogy a gyakorlat felülhaladja 
a tanulmányt, legalább a gyógyszerészi szakmában. Másfelől legjobb, s



tudományosság hírébe jött gyógyszerészeink többnyire csak egyévi 
egyetemi tanulmányt képesek kimutatni, de azért 5—10 éven át segédek 
gyanánt szétnéztek a világban s a különféle üzletekben.

Experientia est optima rerum magistra!“

Megszólaltatta ezenkívül Járm ay Wittstein müncheni tanárt is, 
akinek leveléből a következő részt közöljük:

„Felfogásom szerint a gyakornokoskodás idejének okvetlenül 3 
évre kellene terjednie, erre a szintén 3 évi segédeskedés következnék, s 
végül az egyetemnek, vagy valamely gyógyszerészeti intézetnek más
félévi látogatása. Másfélévnél hosszabb egyetemi tanulmányidőt nem 
célszerű követelni, mert ennyi idő szorgalmas egyénekre nézve elegendő, 
nem szorgalmasoknál pedig két év és ennél több sem használna semmit 
s ennyi idő a lustákat még lustábbakká tenné. Nyomban reá az állam
vizsgálat volna leteendő, mely után bárki gyógyszertárállítási képesí
tést nyerne, de nem tetszése szerint korlátlanul, hanem törvényes kor
látozás mellett, s tekintettel a helyi szükségletekre."

Ezenkívül, tekintettel arra, hogy Járm ay mindent a legnagyobb 
precizitással szokott csinálni, beszerezte még Dragendorff dorpati, Lan- 
derer athéni, Hirzel lipcsei, Bedall müncheni, Danckwort magdeburgi, 
Duklos berlini, Gorup-Bezanez erlangeni, Flückiger strassburgi, Phöbus 
giesseni és Schacht berlini profeszorok nyilatkozatait is, akik szintén és 
teljesen az ő álláspontjára helyezkedtek. Ebből látható, hogy a művelt 
nemzetek szaktekintélyei szinte kivétel nélkül azt vallották, hogy a 
gyógyszerészi pályán az előképzettség, tehát a gyakornoki idő alatt 
megszerezhető gyakorlati tudás, rendkívül fontos. így azután az Orszá
gos Egyesületnek 1876. évi közgyűlése teljes egészében elfogadta a Já r
may által kidolgozott gyógyszerészi rendszabálynak a kiképzésre vo
natkozó részét is, amelyből a következő lényeges részt kell kiemelnünk:

Gyógyszertárakban a gyakornokok száma a segédek számát csak 
eggyel haladhatja meg. A pályára csak a gimnázium vagy a reál 6 osz
tályának elvégzése után lehet menni, úgy azonban, hogy a reáliskolát 
végzetteknek latin kiegészítő vizsgát kell tenniök. A gyakornoki tanidő 
3 év, ami 2 esztendőre redukálható azoknál, akik 8 gimnáziumi osztályt 
végeztek. A kiképzéshez szükséges gyógyszerészgyakornoki tankönyvet 
a gyógyszerészi kamara készítteti el. A gyakornok tartozik azon 
gyógyszerészi és vegyészeti dolgozatairól, melyek gyakorlati kiképezte- 
téséhez feltétlenül szükségesek, rendes naplót vezetni, az egyes készítmé
nyekre vonatkozó folyamatokat úgy gyakorlati, mint elméleti szem
pontból feljegyezni és az azon vidéken tenyésző officinális növényekből 
egy gyűjteményt összeállítani. A gyakornoki idő leteltével a gyakornok 
vizsgát tesz, amely ha nem sikerül, tanidejét 3, vagy 6 hónapra meg 
lehet hosszabbítani. Ha az ismételt vizsga sem sikerül, úgy a gyakor
nokot, mint a gyógyszerészeire nem alkalmast, el kell utasítani. A vizsga 
a tiszti főorvos elnöklete alatt egy bizottság előtt történik, melynek tagja 
a kamara elnöke, a tiszti főorvos által meghívott gyógyszerész és a 
gyakornok főnöke.

A gyakornoki vizsga 3 részre oszlik: írásbelire, ahol a vegytan
ból, a növénytanból és gyógyszerisméből feladott egy-egy kérdést a 
gyógyszerkönyv használata mellett két óra alatt kell a gyakornoknak
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kidolgoznia. A vizsga második része gyakorlati. Még pedig három orvosi 
vényt kell megbírálnia a helyes receptírás kellékeinek szempontjából, 
azt latinból le kell fordítania, majd elkészítenie és megtaksálnia; az
után egy rövid idő alatt elkészíthető gyógyszerészi és egy hasonló vegy
szert kell előállítania a gyógyszerkönyv szerint és annak igénybevéte
lével. Végül két vegykészítmény tisztaságát kell a gyógyszerkönyv ú t
mutatásai szerint megállapítania. A harmadik része a vizsgának szó
beli, ahol néhány elébe tett nyers gyógyanyagot kell meghatároznia és 
ezeknek leggyakoribb fertőzményeit és ható alkatrészeit megneveznie, 
továbbá a gyógyszerkönyvnek egy latin cikkét kell lefordítania és a 
gyógyszerészi könyvvitelből és rendszabályból egy pár kérdésre meg
felelnie. E vizsga alkalmával a gyakornok által vezetett naplót és az 
összeállított növénygyűjteményt elő kell mutatni.

Sikeres vizsga esetén a gyakornok segédi bizonyítványt kap. Kül
földi gyakornoki bizonyítvánnyal ellátott segédek az osztrákok által 
kiállított bizonyítványok kivételével, a magyar korona területén csak 
akkor működhetnek, ha az előbb jelzett gyakornoki vizsgát letették.

A főnök és segédszemélyzet közötti viszony szabad megegyezésen 
alapszik úgy, hogy a főnöknek egy felvételi, az alkalmazottnak pedig 
egy elfogadólevelet kell, hogy adjon. Okleveles segédek saját működé
sükért elsősorban maguk felelősek. Oly segéd, ki baleset vagy betegség 
m iatt hivatása teljesítésében ideiglenesen gátolva van, a fizetés és el
látásra vonatkozó igényét el nem veszti. Ez a kedvezmény azonban csak 
6 heti időtartamra szól. Az alkalmazott felmondási ideje 6 hét, gond
nokoknál 3 hónap.

Az egyetemi tanfolyamra előkészítő segédi idő egy év. A segéd 
előmeneteléről s erkölcsi magaviseletéről a gyógyszertárt vizsgáló bi
zottság az évi gyógyszertárvizsgálat alkalmával, a kamara elnöke pedig 
tetszésszerinti időben szerez meggyőződést s erről a segédnek bizonyít
ványt állít ki.

Az egyetemi tanfolyam elvégzése után az oklevelet nyert segéd 
még egy évet valamely nyilvános gyógyszertárban tölt s csakis az erről 
szóló bizonyítvány előmutatása után ruházható reá gyógyszertár, csak 
ekkor lehet gyógyszertár önálló vezetője s folyamodhat gyógyszertári 
jogért. A gyógyszerésztudori oklevél elnyeréséhez érettségi bizonyít
vány és még két félévi egyetemi tanfolyam hallgatása szükséges.

A gyógyszerész esküje a következő:
„Én .............................  esküszöm (fogadom), hogy a gyógyszerész

kötelességeit meghatározó törvényeket s az ezen törvények alapján 
létrejött, vagy jövőben keletkezendő szabályokat, az illetékes kormány 
és egyéb hatóságok rendeleteit híven megtartandom s állásomból folyó 
kötelességeimet mindenkor lelkiismeretesen és buzgón teljesítendem. 
Isten engem úgy segéljen!“

A gyógyszerészi államvizsgát szintén az egyetemi szigorlóbizott
ság előtt kell letenni. E vizsgára csak oly gyógyszerész jelentkezhet]k, 
ki egy nyilvános gyógyszertárat legalább 5 évig állandóan kezelt. Az 
állami vizsga írásbeli munkálatból áll, amely a vizsgázónak a gyógy
szerészi törvények és szabályokbani jártasságát tünteti fel, annak bizo
nyítására, hogy a gyógyszerészi ügyek igazgatására megfelelő képzett
séggel bír. Ezenkívül egy másik írásbeli dolgozat alapján szóbeli elő
adást kell tartania.



Állami vizsgára csak államvizsgát tett gyógyszerész alkalmaz
ható.

Ez a lényege annak a 163 §-ból álló gyógyszerészi rendszabály
nak, amely a kiképzés kérdésén kívül foglalkozik a gyógyszerészet ál
lamjogi helyzetével, ú j gyógyszertárak engedélyezésével és áthelyezé
sével, a fiók- és kézigyógyszertárakkal, a gyógyszertárak berendezésé
vel és felszerelésével, a gyógyanyagok beszerzésének, készítésének és 
eltartásának módjával, a gyógyszerárszabvánnyal, gyógyszereknek or
vosi rendelvényekre történő kiszolgáltatásával, a gyógyszertárak vizs
gálatával, mérgek kiszolgáltatásával és a titkos összetételű gyógyszerek
kel. A rendszabálynak a kiképzésre vonatkozó része lényegileg meg
felel tehát a későbbi törvényes rendelkezéseknek, ami bizonyság arra. 
hogy annak megalkotásánál a járm ay-féle tervezet szolgált alapul.

Megfelelő helyen e könyvnek feladata lesz, hogy Járm ay Gusz- 
távnak működésével még bővebben foglalkozzon. Lehetetlenség azon
ban, hogy már itt fel ne hívjuk a figyelmet arra a szinte példátlanul 
álló nagyszerű működésre, amit Járm ay a gyógyszerészi pálya érdeké
ben kifejt. A Közegészségügyi Tanácsban verekszik a közegészségügyi 
törvényért! A grammsúlyrendszer kérdésében ő az irányítója az egész 
akciónak és ő készíti el azt az arányosítási tabellát, amely a rendezés 
realitását legjobban biztosítaná! Ő az, aki az orvos-egyesületekben síkra 
száll a gyógyszerészi karért és megnyeri őket a kuruzslás elleni egysé
ges akciónak! Ő készíti el azt a nagy kodifikáló tehetséget felmutató 
gyógyszerészi rendszabályt, amely a gyógyszerészet minden kérdését 
felöleli és övé a gyógyszerészi kam arák tervezete is. Közben já r járás
ülésekre, tárgyal a minisztériumokkal, levelezést folytat a külföld szak
embereivel s a gyógyszerészi kar érdekében vitát provokál a napisajtó
ban is. Egész élete maga az élő lelkiismeret, a férfiúi energia és a széles 
látókörrel párosult komolyság. Hatása a gyógyszerészi pályán szinte 
kiszámíthatatlan és érdeme alig lemérhető. A magyar gyógyszerészi kar 
legnagyobb alakjai közé tartozik, aki többet érdemel, mint hogy arc
képét megtaláljuk a Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület helyiségé
ben. Működése példaszerű és a neve programmot jelent. A mai közö
nyös világban, amikor kis epidonok próbálnak tudás, tehetség és sok
szor kellő erkölcsi alap nélkül is a tekintélyek fölé kerekedve, maguk
nak pozíciókat kiverekedni, Járm aynak s a hozzá hasonlóknak műkö
dését népszerűsíteni kellene, hogy ez ösztökélő hatást és egyesek ma- 
gábaszállását eredményezze. Nagyszerű kornak, nagyszerű vezéregyé
nisége J ármay, aki munkás életével írta  bele nevét a gyógyszerészet tör
ténetébe.

Ő a mozgatója a gyógyszerészi kam arák felállítására vonatkozó 
akciónak is. Az ilyen irftnyú riTBgTnozdulas akkor más pályán is meg
található. Az orvosi lapok az orvosi kamarák felállítását propagálták. 
Az ügyvédi kamara ekkor már működött. A gyógyszerészi karnál hatá
rozott formában akkor került a kamara szóba, amikor az 1875. évi köz
gyűlésen a gyógyszerész-egyesületben felmerült az a terv, hogy a gyógy
szertárak személyzetét szám, név és állás szerint nyilván kell tartani 
úgy, hogy a gyógyszertárba be- és kilépő minden segédet a járásigaz
gatónál kellene bejelenteni, aki ez adatokat tudatja majd a központtal, 
ahol azután ezeket az illető gyógyszertár anyakönyvébe bejegyzik. A 
kilépő segédnek a terv szerint lelkiismeretes, a valóságnak megfelelő bi



zonyítványt kell adni, amelyet a járásigazgató hitelesít és a járás pe
csétjével is ellát.

Ugyanis e téren is a legnagyobb össze-visszaság uralkodott. A 
Debreceni Gyógyszerész Testület 1862 december 29-én tartott ülésé- 
nek'Tegyzókonyvébentalálunk még olyan adatot is, mely szerint tekin
tettel arra, hogy a városban akkor több gyógyszerészgyakornok volt, 
elhatározza a testület 3 darab felszabadítólevélnek Bécsből, az „öster- 
reichische Zeitschrift“ szerkesztőségéből való megrendelését. 1877-ben a 
Debrecen—Biharmegyei Gyógyszerész Testület szeptember hó 7-iki ülé
sének jegyzőkönyve pedig azt mondja, hogy Muraközy Károly indít
ványa alapján határozatba ment, hogy a segédeknek kiszolgáltatandó 
bizonyítványokat a pénztárnoktól a beszerzési ár megtérítése mellett 
kell beszerezni, mert egyrészt illő, hogy egy ily testülettől származó 
bizonyítványok egyenlők legyenek, másrészt pedig méltányos, hogy 
azok vételára fejében a testület pénztára is gyarapodjon. Egy ilyen se
gédi bizonyítványblankettának az árát 1 forintban állapították meg.

A segédek bejelentése azonban még az ilyen jól működő testü
letnél is rendetlenül történt s így kétségtelen, hogy e téren rendet kellett 
teremteni, eltekintve attól, hogy érdekes is lett volna a megfelelő statisz
tikai adatoknak beszerzése. 1872-ben megállapították ugyan megköze
lítőleg azt, hogy Magyarországon és Erdélyben 701 gyógyszertártulaj
donos és 1084 okleveles segédgyógyszerész működött. Ez azonban csak 
egy szám volt, amely nem m utatott rá közelebbi adatokra s így nem 
adta meg sem a felhasználásnak, sem az ellenőrzésnek a lehetőségét.

A nyilvántartás elrendelésének legnagyobb akadálya mindenki 
előtt az volt, hogy egy ilyen rendelkezésnek nem lehet szankciót terem
teni. Az Országos Egyesületnek ilynemű hatásköre nem volt. Ő csak 
kérhetett, de nem utasíthatott. Az ellenszegülővel szemben nem tudott 
retorzióval élni. A közgyűlés tehát éppen ezért helyezkedett arra az ál
láspontra, hogy e fontos kérdést a felállítandó kamarán keresztül kel
lene megoldani.

Sajnos, hogy a kamarára más okok miatt is szükség lett volna. 
Ebben az időben ugvanistobb 7>íyan esetről tudunk, hogy egyes gyógy
szerészek ellen panaszt tettek a minisztériumban és más hatóságoknál. 
Az ilyen panasznak rendes körülmények között nem nagy a jelentősége 
egyrészt, mert a panasz megtétele még nem bizonyít a bűnösség mel
lett, másrészt, mert minden pályán vannak olyanok, akik a kari tisz
tességbe ütköző cselekmények elkövetésével vádolhatok. A baj inkább 
az volt, hogy ha e panaszok ügyében a hatóság döntött, úgy az ilyen 
intézkedés mindig nyilvánosságra került, amikor is a gyógyszerészi kar
ral szemben tapasztalható animozitás ez eseteket mindig arra használta 
ki, hogy a gyógyszerészi kar egyeteme ellen intézzen támadást. Például 
éppen a közegészségügyi törvényjavaslat parlamenti tárgyalása előtt 
az „Ellenőr" című lapban egy Cseh Károly nevű orvos intézett durva 
támadást a gyógyszerészek ellen, egy ilyen esetből kifolyólag. Az egész 
kar érdekében álló volt tehát az, hogy az ilyen panaszok, melyeknek 
alaptalansága is sokszor kiderült, ne a nyilvánosság előtt legyenek le
tárgyalva, hanem a kam ara hatáskörébe utaltassanak.

A hatósági döntésig el nem bírálható szabálytalanságok mellett 
történtek azonban olyan dolgok is, amelyek már konstatálhatóan a 
gyógyszerészi etikába ütköztek és alkalmasak voltak arra, hogy igen 
nagy károkat okozzanak éppen ezekben a sorsdöntő időkben. Ezek



közé tartozik pl. a félegyházai jogengedélyezés ügye is. Félegyháza 
ugyanis a belügyminisztertől engedélyt kapott egy második gyógyszer- 
tár felállítására. A gyógyszerészválasztás jogát a miniszter a Jászkun 
kerület közönségére ruházta, ami miatt Félegyháza város, amely ezt a 
jogot magának vindikálta, a döntést állandóan halogatta. Amikor végre 
mégis kiírták a pályázatot, akkor a „Szegedi Hiradó“ a következő hír
rel lepte meg a világot: „16 gyógyszerész folyamodott; csakhogy nem 
mindannyi mester ám a korteskedésben, mint amilyen találkozott egy 
pár a folyamodók közül, akik eltekintve attól, hogy etetéssel és itatás
sal is megpróbálták (ott, ahol lehetett) érdekeiket előmozdítani, nem 
rettentek vissza oly ajánlatokat tenni egy városnak, amelynek meg
felelni soha képesek nem lehetnek. A közönség józan ítéletére bízzuk, 
tehet-e egy gyógyszerész oly ajánlatot, mint amilyen a pályázók közül 
3 gyógyszerész úr tett Félegyháza város képviseletének megválasztása 
esetében, t. i. az egyik kötelezi magát 12 évig a szegényeket gyógyszerrel 
ingyen ellátni; a másik évenként közcélra 200 forintot és a szegények
nek ingyen gyógyszert mindenkorra felajánlani; a harmadik 10 évig 
minden évben 100 forintot ad a szegényalapra és elköltözése, vagy el
halálozása esetében a gyógyszertárt Félegyháza város birtokába ígéri 
bocsátani."

Ez az eljárás nemcsak brutális inkollegialitást árult el, hanem a 
gyógyszerészi kar igen nagy érdekeit volt alkalmas kockáztatni. Ezen
kívül, amint a fenti cikk is mutatja, alkalmas volt arra is, hogy a gyógy
szerészeket rossz színben tüntesse fel és hogy megerősítse azt a tévhitet, 
mintha a gyógyszertárak anyagi jövedelmezősége olyan lenne, amely az 
itt feltüntetett ígéretek terheit is elbírja.

A közgyűlés felkérésére tehát ugyancsak Járm ay volt az, aki egy 
32 §-ból álló tervezetét dolgozta ki a gyógyszerészi kamarának. E ter- 
'vezeTnekTlényege az, hogy lenne egy „BudapestTgyÓgyszeíészi kamara" 
s azonkívül „Kerületi gyógyszerészi kamarák", úgyhogy egy kamara 
több mint 40 gyógyszertárat magába nem foglalhat. Hatásköre a gyógy
szerészet terén mutatkozó hiányok orvoslásán és a közegészségügy ér
dekében szükséges reformokra vonatkozó véleményadáson kívül kiter
jed természetesen a fegyelmi eljárás gyakorlására és arra is, hogy a 
gyógyszerészet körében felmerülő viszályokat és nézetkülönbségeket 
kiegyenlítse, a sérelmeket orvosolja és akár a fennálló törvényes intéz
kedések, akár a kari etika ellen vétőket megbüntesse. A kamarának 
köteles, hogy tagja legyen minden gyógyszertártulajdonos, bérlő és 
gondnok.

Ezt a tervezetet a gyógyszerész-egyesület felterjesztette a belügy
minisztériumhoz, hogy milyen eredménnyel, az megállapítható abból, 
hogy a^ a m a ra  most, tehát 1929-ben sincs-még felállítva. Nem vigasz, 
hogy az orvosoknak sincs még most sem kamarájuk. Az orvosoknak az 
egyetemeken, a Közegészségi Tanácsban és a közegészségügy kérdéseit 
intéző mindenkori minisztériumban való elhelyezkedése és szerepe miatt 
számukra a kamara felállítása nem olyan fontos szükségesség, mint 
amennyire fontos lenne ez a gyógyszerészi kar szempontjából. Külö
nösen most, amikor a gyógyszerrendelés egész struktúrája megváltozott 
és a gyógyszertári forgalom mind jobban mutat olyan kereskedelmi te
vékenységet is, amely a gyógyszerészi hivatás lényegétől távol áll. Ezért 
van az, hogy 1875 óta ez a kérdés soha nyugvópontra nem jutott, ál
landó beadványok alapját képezte s hogy a Magyarországi Gyógysze
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rész-Egyesület mostani kitűnő vezetője, dr. Gaál Endre, akinek jelen
tőségével majd a megfelelő helyen foglalkozik e könyv, szintén mindent 
elkövet, hogy a kamara felállítása végre a megvalósulás stádiumába 
lépjen.

A gyógyszerkülönlegességeknek mindinkább való elterjedése és 
az a tapasztalat is, hogy ezeknek árusítását egyes gyógyszertárak is 
kezdték már forszírozni, szintén hozzájárult annak a megállapításához, 
hogy a gyógyszerészi kam arára ezzel a kérdéssel kapcsolatban is szük
ség lenne. A titkos szerek és különlegességek ugyanis erősen alátámasz
tották a kuruzslás megerősödését s a törvényes intézkedéseken kívül úgy 
az orvosi, mint a gyógyszerészi karnak a kamarán keresztül statuált 
fegyelmi hatósága lett volna alkalmas arra, hogy a kuruzslással foglal
kozókat felelősségre vonja.

Még szerencse, hogy az orvosi és gyógyszerészi kar ebben a kér
désben egymásra talált s együttes akciót határozott el. Az Orvosi Kör 
1875 február 26-án ugyanis ülést tartott, amelynek egyetlen tárgya volt 
dr. Dulácska javasláta: „a kuruzslás és a házalóknak, szatócsoknak 
gyógyszerárulása elleni intézkedés". Erre az ülésre meg lett híva a Ma
gyarországi Gyógyszerész-Egyesület is, amelyet itt Járm ay Gusztáv és 
Kiss Károly képviselt. Dr. Dulácskának az indítványa, amelyet dr. Os- 
váth megtoldott azzal, hogy a sarlatán orvosok ellen is el kell járni, a 
kérdés egész komplexumát adatokkal alátámasztva ölelte fel. Hivatko
zott arra, hogy ha figyelemmel kísérjük a lapok hirdetéseit, ott lehet 
látni egy tabáni lakosnak, Fortynak csodabalzsamát, a Széchenyi-séta- 
tér 4. szám alatti szatócs, Rettungs balzsamát és magnetico-electricus 
készítményeit, a Nemzeti-szállodában lakó szélhámos asszonyt, aki ope
ratőrnek hirdeti magát és azokat a Dulácska által pontos névvel és lak
hellyel felsoroltakat, akik részben gyermeknélkülieknek gyermeket 
ígérnek, részben mint hivatásos tanítók és hivatalnokok szemészettel és 
fogászattal is foglalkoznak s akik között van olyan fésűs is, aki örök
lés útján jutott hozzá egy higanytartalmú kenőcs árusításához. Mindez 
pedig történik akkor, amikor a gyógyszerésznek csak orvosi rendel
vényre lehet gyógyszereket kiadnia s erős hatású gyógyszereket még 
így is csak bizonyos feltételek mellett. Szükséges tehát, hogy ez ellen 
az orvosok és gyógyszerészek együttesen lépjenek fel, mert sajnos, szo
morú tapasztalat az, hogy a hatóság ezekből a kihágásokból semmit sem 
akar meglátni.

A jelenlévők felkérésére azután Járm ay is foglalkozott e kérdés
sel és teljes egészében magáévá tette Dulácskának argumentumait és 
javaslatát. Rámutatott arra, hogy a kuruzslás meggátlására már régeb
ben is hoztak a hatóságok rendeleteket, anélkül azonban, hogy azokat 
kellő szigorral végrehajtották volna. Ilyen rendelet a helytartótanács
nak az 1866. évi 89.370. számú rendelete, amely azt mondja: „Tapasz- 
taltatván, miként a titkos és ismeretlen összetételű óv- és gyógyszerek
nek jogosulatlan hirdetése és főleg gyógyszerészek általi árulása az az 
iránt fennálló tilalmi rendszabályok ellenére ú jra  lábra kap, mely sza
bályellenes eljárás által a közönség akár egészében, akár pedig ámítás 
folytán vagyonában megkárosodhatik, a közönségnek ezennel újólag 
szoros kötelességévé tétetik, miszerint a titkos gyógyszerek hirdetése és 
árulása, legyenek azok bár ember- vagy állatbetegségek ellen irányozva, 
ezen királyi főkormányszéknek előleges jóváhagyása nélkül feltétlenül
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betiltatott, az eddiginél nagyobb szigorral foganatosítani el ne mu
lassza."

Dacára annak, hogy a helytartótanács rendeletében a gyógysze
részek éles kiemelése nem fedte a valóságot, amire Járm ay az ülésen 
rá is mutatott, az Orvosi Körben nagyon jó hatást váltott ki az, hogy 
a gyógyszerészi kar reprezentánsa hajlandó azok ellen a gyógyszerészek 
ellen is erélyes rendszabályokat alkalmazni, akiket kuruzslással vádolni 
jogosan lehet. Ennek a kör elnöke, Poór Imre, kifejezést is adott ama 
nyilatkozatával, hogy Járm ay állásfoglalása annyira csak a közérdekre 
támaszkodik, hogy azt az orvosi kar teljes egészében magáévá teszi, 
mit azzal is bizonyít, hogy hajlandó egy tíz tagból álló jogvédő bizott
ság alakítására, úgyhogy ebben az orvosok és gyógyszerészek egyforma 
számmal legyenek képviselve. E bizottságnak lesz feladata a kuruzsló 
hirdetéseket is állandóan ellenőrizni és közös kérvényben a hatóságokat 
ezekre figyelmeztetni.

Hogy milyen veszedelmes dolgokra képesek a kuruzslók, arra 
nézve egy orvos ismertette Charity Organisat Reporter egyik számában 
megjelent s egy szegényházi lakosnak a vallomását, amely megdöb
bentő képét m utatja a kuruzslás kinövéseinek. Ez a vallomás ugyanis 
azt mondja: „Soha eszembe sem jutott, hogy gyógyszerekkel csaljam 
a világot. Egy nap ott állok az útfélen s megszólít egy tisztes öltözetű 
egyén, kérdezve, nem akarok-e pár forintocskát keresni. Hogyne, az Is
tenért, mondom, csak mondja meg, hogyan. Hát eljön a vásárra s e pén
zen, melyet kezeibe olvasok, venni fog labdacsaimból jó csomót, de az
után eldícsérje őket fűnek-íának, kik meghallgatják. Megfogadtam ta
nácsát s a modern Aesculap annyira meg volt velem elégedve, hogy heti 
béremet 10 forintra emelte fel. Majd benső titkaiba, mindig változatlan 
labdacsainak készítésmódjába is beavatott. Feladatom abból állt, hogy 
az ingredienciákat szerezzem össze, ami nem sok fáradtságomba került, 
mert készen nyertem a birkaólakban s a házinyulak odúiban. A birka
ólból szedett anyagot kisebbre szabtuk s finom, porrátört cukorral és 
liszttel behintettük, dobozokba raktuk s eladtuk, mint cukros amerikai 
labdacsokat, melyek tisztán növényi eredetűek, melyekben nincs hi
gany, colocynth, vagy más ártalmas anyag, miket a többi orvos oly ki
terjedten használ az emberiség kárára. Ezen labdacsok, mondók, szuve
rén szer epezavar, májbaj, emésztési hiány és rossz étvágy eseteiben, mi
ket leírni megtanultam Buchanan műveiből. Principálisom, ki sem ol
vasni, sem írni nem tudott, elég szemtelen volt bármi betegség gyógyí
tását elvállalni s annyira értette mesterségét, hogy hetenként legalább 
100 forintot keresett."

íme egy ékes, bár kirívó példája annak, hogy abban az időben 
még így is készültek egyes titkos szerek és érthető, ha ennek tudatában 
a közegészségügy érdekeit szem előtt tartók minden követ megmozdí
tottak, hogy a hatóságokat az ilyen fa jtá jú  visszaélések ellen sorompóba 
állítsák.

Bár nem első ízben volt róla szó, mégis az 1875. évi közgyűlésen 
foglalkozott hivatalosan először az egyesület az országos anyagraktár 
felállításának kérdésével is. Mind több és több*~ panasz~merult'''fél 
ugyanis ekkor a droguisták ellen, mint akik igen sokszor küldtek meg
bízhatatlan gyógyszereket a gyógyszerészek számára. Ebben az időben 
Magyarországon fennállott már a Thallmayer és Seitz és a Kochmeister 
cég. Ezek feltétlenül megbízható vállalatok voltak s vezetői a kereske



delmi élet elitjéhez tartoztak. A Thallmayer és Seitz cég 1852-ben ala
kult meg úgy, hogy átvette a Tschögl-üzletet, amely azonban inkább 
gyarmatárukereskedés volt. Kimondottan drogériajellegű vállalatokat 
Magyarországon akkor még nem találunk. Ezek a gyarmatáruüzletek 
tartottak azután gyógynövényeket, nyers gyógyanyágokat és hasonló, 
akkor forgalomban volt gyógyszereket. A hatvanas és hetvenes évek
ben azonban e két vállalat forgalma még aránylag kicsi volt és a gyógy
szerészek főként bécsi és német cégektől szerezték be a maguk szük
ségletét. Tekintettel arra, hogy a postai forgalom ekkor még nem volt 
kifejlődve, ezenkívül a szállítás maga nehézkes és hosszadalmas is volt, 
a gyógyszerészek rendesen vagy egész esztendőre, de legalább is félévre 
látták el magukat egyszerre gyógyszerrel. Ezt persze csak akkor látták 
és ezeknek jóságát is csak akkor tudták ellenőrizni, amikor az áru már 
megérkezett, azt kifizették, átvették és a vasúti ládákat felbontották. 
Teljesen érthető tehát, ha sokszor meg nem felelő árut kaptak, ami a 
gyógyszerész kára maradt, mert a reklamálás s az áru esetleges kicseré
lése — éppen a nagy távolságok és a szállítási nehézségek miatt — szinte 
áthidalhatatlan nehézségbe ütközött. A magyar cégek csak hosszú évek 
m unkája u tán tudtak megerősödni és tudták a külföldi cégeket az or
szágból lassankint kiszorítani. Ekkor még a magyar cégeknél is a vas
úti és hajózási szállítás dominált. Csak később, amikor mind több és 
több ú j szer került forgalomba s így a gyógyszerész az orvosok rende
lései következtében rá  lett szorítva arra, hogy gyakran legyen kénytelen 
rendeléseket tenni, helyeződött át a szállítások súlypontja a  postai for
galomra. Ma már a nagydroguisták vasúti forgalmat alig bonyolítanak 
le, míg ezzel szemben postaosztályuk rendkívüli fejlődést mutat.

A na agyar nagydroguisták ellen megbízhatósági szempontból ki
fogások nem merültek fel, ellenben, mivel ők is külföldről kellett, hogy 
beszerezzék az árut s így a gyógyszerészekhez az már másod-, harmad- 
kézen keresztül jutott, természetes, hogy a gyógyszerész drágán vásá
rolt. A külföldi cégek egy részének megbízhatatlansága, másrészt a bel
földi cégek aránylag magas árai voltak tehát azok a mozgató erők, ame
lyek az országos anyagraktár felállítását előtérbe tolták. Az elgondolás 
az volt, hogy a létesítendő anyagraktár a gyógyszerész-egyesület égisze 
alatt működjön, annak központja Budapesten legyen és ne csak nyers- 
droguák árusításával, hanem vegyi és laboratóriumi készítmények elő
állításával is foglalkozzon. Tervbe volt véve, hogy később a vidéken is 
fel lesznek állítva fiókok, olyan mértékben, amint ezt a vállalat anyagi 
helyzete megengedi.

A közgyűlés úgy az eszmét, mint a Járm ay Gusztáv által kidol
gozott alapítási tervezetet magáévá tette, annak megvalósítását azon
ban arra az időpontra hagyta, amikor az akkor éppen nagyon rossz 
pénzviszonyok megjavulnak.

Különböző rendeletek ismertetésével és magának az 1876-os köz
egészségügyi törvénynek megállapításával már több ízben elintézést 
nyert az a kérdés is, hogy mivel a gyógyszerészek az iparosok sorába 
nem tartoznak, iparkam arai illetéket sem kötelesek fizetni. Dacára en
nek, mind több és több gyógyszerész fordult az egyesülethez azzal a 
kérdéssel, hogy a kereskedelmi törvény 16. §-a alapján kötelesek-e a 
gyógyszerészek cégüket bejegyeztetni. E kérdések összefüggésben vol
tak egyes iparkam aráknak azzal a felszólításával, hogy a gyógyszeré
szeket erre kötelezni akarta.
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A közegészségügyi törvényjavaslat tárgyalása alkalmával a 
gyógyszerész-egyesület óvatosságból azt szerette volna, ha a törvény 
imperative kimondja ennek szükségtelenségét. Maga a belügyminiszter 
volt az, aki ezt teljesen feleslegesnek tartotta, részben éppen a közegész
ségügyi törvény megállapítására való hivatkozással, másrészt azért is, 
mert az ipartörvény 105. §-a a gyógyszerészeket határozottan kivette az 
iparosok sorából. Az Országos Egyesületnek a miniszter álláspontja 
alapján más véleménye nem is lehetett, minthogy cégbejegyzésre a 
gyógyszerészek nem kötelezhetők s így felszólította őket arra, hogy az 
egyes törvényhatóságok ilyen irányú megkeresésének a törvényre való 
hivatkozással ne tegyenek eleget, ellenben ezeket az eseteket haladék
talanul jelentsék be az egyesületnél.

Dacára e felvilágosításnak, főleg a vidéki gyógyszerészeknek ag
godalmaik voltak s ezért az egyesület központi igazgatósága a keres
kedelmi miniszterhez fordult azzal a kéréssel, hogy további zaklatások 
elkerülése céljából mondja ki rendeletileg, hogy a cégbejegyzési köte
lezettség a gyógyszerészekre nem terjed ki. Az egyesület nagy meglepe
tésére a kereskedelmi miniszter anélkül, hogy a belügyminisztériummal 
érintkezésbe lépett volna, ellenkező álláspontra helyezkedett. Emiatt 
az egyesület a belügyminiszterhez felterjesztéssel élt s egyúttal meg
kérte a kereskedelmi minisztert, hogy míg ezt a kérdést a belügymi
niszter el nem dönti, a cégbejegyzési kötelezettséget a gyógyszerészekre 
nézve függessze fel.

A belügyminiszter rögtön meg is tette a szükséges lépéseket, cso
dálatosképpen azonban nem döntött ebben a kérdésben, hanem úgy ha
tározott, hogy végleges választ adni valamilyen hazai királyi törvény
szék lesz hivatva.

Ez az eset rövidesen be is következett. Buzáth Kajetán bereg
szászi gyógyszerész folyamodott ugyanis gyógyszertárának cégjegyez- 
tetéséért s erre a beregszászi kir. törvényszék 1876. évi július hó 14-én 
a következő határozatot hozta:

„A kereskedelmi cégjegyzékbe a kereskedelmi törvény 16. §-a 
szerint csak kereskedők s illetve testületek, melyek kereskedelmi ügy
felekkel foglalkoznak, vezethetők be, minthogy azonban a gyógyszer
tártulajdonosok mint egészségügyi intézetek tulajdonosai, a Kt. §-ai és 
az 1876 :XIY. te. 128. §-a szerint kereskedőknek nem tekinthetők, a 
gyógyszertári üzletre vonatkozó cégbejegyzést illetőleg ezen kérvény
nek hely nem adatik."

Hiba lenne azt hinni, hogy ezzel az ügy most már be lett fejezve. 
Más törvényszékek ugyanis éppen ellenkező álláspontra helyezkedtek. 
Mivel pedig a kereskedelmi törvény 21. §-ának második bekezdése foly
tán ama törvényszékek, melyek a cégbejegyzést a gyógyszerészetre 
nézve kötelezőnek tartják , a gyógyszerészeket erre 14 napi határidő 
teljesítésével fel is fogják szólítani, az egyesület központi igazgatósága 
kénytelen volt figyelmeztetni a gyógyszerészeket, hogy e felhívásnak a
14 napi határidő letelte előtt okvetlenül tegyenek eleget, nehogy az 500 
forintig terjedhető pénzbírság kirovásának legyenek kitéve. Közli egy
úttal azt is, hogy a cégbejegyzést a legközelebbi királyi közjegyző ú tján  
kell elintézni.

A kereskedelmi és belügyminisztériumnak, továbbá az egyes tör
vényszékeknek különböző állásfoglalása élénk megbeszélésre adott al
kalmat a sajtóban és ebben a vitában résztvettek igen neves jogászok,
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köztük Apáthy is, akinek „A magyar kereskedelmi törvénykönyv ter- 
vezete“ című m unkája szakkörökben a legnagyobb tekintélynek örven
dett. Ő ezzel a kérdéssel a következő argumentumok alapján foglal
kozik:

Az kétségtelen, hogy a gyógyszerész abszolút kereskedelmi ügy
leteket ismételten is köt, de ez még nem elegendő arra, hogy a gyógy
szerész kereskedőnek tekintessék. Az ugyanis, hogy mennyiben tekint*- 
hető valamely tárgy át- vagy feldolgozottnak, az az életben szokásos 
felfogás szerint ítélhető meg leghelyesebben. Nagyon világos, hogy a 
gyógyszerészi készítményeknek a gyógyszertárban való előállítása s el- 
árusítása, illetve az ennek céljából szükséges nyersanyagok beszerzése 
s kivétel nélkül mindig történő átalakítása a kereskedelmi ügyletek 
törzsfogalmainak egyikéhez sem simul s csak nagyon tág határok kö
zött s a gyógyszerészet ipari momentumaiban lakozó speciális jelleg tel
jesen figyelmen kívül hagyásából lenne kereskedelmi ügyletek lánco
latának minősíthető. Ez esetben azonban a fogalmat annyira meglazí
taná, hogy ugyanazon analógia alapján sok olyan foglalkozást kellene 
kereskedelmi ügyletnek kvalifikálni, amelyre a minősítés folyományai 
éppen nem illenek.

Apáthy világosan kimondja, hogy a törvénynek nem lehet fel
adatává tenni, hogy bármily esetben is definíciókat adjon egy olyan 
fogalomról, mély az életben folytonos változásoknak van alávetve s így 
általános érvényű megjelöléssel, vagy körülírással nem definiálható. A 
törvénynek ily esetekben feladata a benne foglalt rendelkezéseket egy
részt kiegészíteni, másrészt oly definíciót adni, amely míg egyrészt 
megfelel az általános követelményeknek, másrészt teret hagy a speciális 
esetek elbírálására is.

Ilyen eset forog fenn az 1875. évi XXXV. t.-c. 3-ik §-ának magya
rázatát illetőleg is. Abból, hogy ez a paragrafus egyben-másban reáil- 
lik a gyógyszerészre is, még nem következik, hogy a törvényhozás in
tenciója az lett volna, hogy a gyógyszerészt a kereskedők közé sorozza. 
Sőt ellenkezőleg. Ugyanazon törvénycikk 9. §-ából, továbbá az 1872-ik 
VIII. t.-c. 105-ik §-a első bekezdéséből, végül az 1876-ik t.-c. 128. §-ából 
éppen az tűnik ki, hogy a gyógyszerész a kereskedők közé nem tarto
zik, s oda nem is tartozhat.

A kereskedelmi kódex 9. §-a a kisebb forgalmi körrel bíró ipar- 
űzőket határozottan a kivételek közé sorolja, s felmenti azokat a keres
kedőkre nézve kötelező minden jellegzetes teher alól. Igaz, hogy ezzel 
szemben a közegészségügyi törvény 124. §-a a gyógyszerészeknek a kö
telező könyvvitelt előírja, de e tekintetben a többi § nem hivatkozik 
sem a kereskedelmi törvénykönyv 35. §-ára, sem oly szövegezést nem 
használ, mely az arra való utalást megmagyarázhatóvá tenné.

Ha a kereskedelmi törvény kodifikálója a gyógyszerészetet a 
maga különleges gazdasági jellege alapján bírálta volna el, nem kétsé
ges, hogy azt vagy a 9. §-ban említett kivételek közé sorozta volna, vagy 
más oly rendelkezést állapított volna meg vele szemben, amely világo
san kimondotta volna, hogy számolva azzal a körülménnyel, hogy a 
gyógyszerészeknek csak elenyésző része foglalkozik valóságban keres
kedelmi ügyletekkel, míg a nagy többség forgalmi köre egészen kicsiny, 
reájuk a cégjegyzést kiterjeszteni egyáltalában nem szükséges.

A legtöbb gyógyszerész ugyanis vevőivel szemben ritkán vagy 
sohasem szorul könyveinek bizonyító erejére peres ügyei alkalmával.
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Ez utóbbiak is egészen ritkák, s a könyvekre való hivatkozásnak annál 
kisebb a jelentősége, mert mindannyiszor a visszatartott és ki nem fize
tett vények szolgálnak a követelés bizonyítékául. Áll ez nem ugyan téte
les törvények, hanem a mindenütt érvényes szokásjog alapján, amely 
utóbbi kereskedelmi ügyekben mindenütt respektálva van. Ami pedig 
azt a néhány 100 forintnyi forgalmat illeti, mely a nagykereskedő és a

fyógyszerész közt lebonyolódik, ez annyira jelentéktelen, hogy azt a 
önyvelés szempontjából komolyan számba venni teljesen szük

ségtelen is.
Mindezekből világos, hogy a gyógyszerészek míg egyrészt a ke

reskedő definíciója alá nem tartoznak, másrészt éppen a törvénycikk
ben felhozott kivételek analógiájából, illetőleg a fentebb idézett törvény
cikk 3. §-ának definíciójától annyira távol állanak, hogy azokra sem a 
kereskedői jelleget megállapítani, sem az abból folyó terheket reáhárí
tani nem lehet.

Mivel tehát sem a tételes törvényekben, sem pedig a gyakorlati 
élet követelményeiben semmi olyan momentum fel nem merül, amely 
a cégjegyzés szükségét a gyógyszerészeknél indokolttá tenné, semmi ér
telme sincs annak, hogy őket bármilyen rendelkezés is cégbejegyzési 
kötelezettségre akarja szorítani.

Fejtegetéseink elején reám utattunk már arra, hogy a kereske
delmi és a közegészségügyi törvény ellentétes szempontjai és bizonyos 
laza szövegezés miatt is a bíróságok is homlokegyenest ellenkező állás
pontra helyezkedtek a gyógyszerészek cégbejegyzési kötelezettségével 
szemben. Az újvidéki, beregszászi, trencséni és zalaegerszegi bíróságok 
egyenesen visszautasították a gyógyszerészek részéről érkezett ilyen 
kéréseket, más törvényszékek kötelezték őket a bejegyzésre, míg a ko
lozsvári törvényszék arra az álláspontra helyezkedett, hogy a bejegy
zést ugyan feleslegesnek tartja, azonban ha valaki minden áron akarja, 
úgy a törvényszék ezt elrendeli.

Ha maguk a bíróságok is ilyen ellentétes álláspontra helyezked
tek, akkor érthető, ha a gyógyszerészi kar a legnagyobb bizonytalan
ságban volt. De nemcsak bizonytalanságba, hanem kellemetlen hely
zetbe is kerültek a gyógyszerészek, mert ha nem jegyeztették be magu
kat, félni kellett a büntetéstől, ami az akkori idők viszonyait nézve, 
rendkívül nagy volt (500 forint), ha pedig bejegyeztették magukat, úgy 
feladták azt az elvi álláspontot, hogy a gyógyszerésznek semmi köze 
sincs a kereskedelmi pályához.

Éppen ezért meg kellett próbálni a kérdést véglegesen tisztázni. 
Az Országos Egyesület ezért a törvények legfőbb őréhez, Pauler Tiva
dar igazságügyminiszterhez fordult ebben a kérdésben. E megkeresés
nek azonban gyakorlati eredménye nem lett, mert Pauler — épp úgy, 
mint annak idején Tisza — leiratában arról értesítette az egyesületet, 
hogy ezt a kérdést csak bírói ítélettel lehet eldönteni. Arra pedig termé
szetesen módja nincs, hogy a független bíróságot bármilyen formában 
is utasíthassa.

Egy véletlenül közbejött esetből kifolyólag már-már úgy látszott, 
hogy a kérdés a Curiának egy ítéletével rendezve lesz. Egy pörös ügy
ből kifolyólag ugyanis a miskolci kir. járásbíróság 1876. évi december 
11 -én 12.197. szám alatt ítéletet hozott, mely ellen a felperes semmiségi 
panaszt adott be annak alapján, hogy a felek nem kereskedők, tehát az 
igazságügyminiszteri rendeletnek idevonatkozó §-a nem alkalmazható.
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A gyógyszertár nem kereskedés, hanem közegészségügyi intézet, a per 
tárgya sem kereskedelmi kérdés, mivel itt az alperesre bízott érték 
hiányos átadásáról van szó.

A magyar kir. Curiának, mint semmitőszéknek Ítéletéből kiraga
dott s a gyógyszerészeket érdeklő rész a következő: „ ..........mert az 1876.
évi XIY. t.-c. 128-ik §-a szerint a gyógyszertárak közegészségügyi inté
zetek lévén, mint ilyenek az iparüzletek sorába nem tartoznak. Ezen 
ügyre nézve tehát a kereskedelmi ügyekbeni eljárás tárgyában kibocsá
tott igazságügyminiszteri rendelet 6. §-ának 8-ik pontja nem alkalmaz
ható; ennélfogva a tulajdonos s kezelő közötti követelések sem tartoz
nak a kereskedelmi bíróság illetékessége alá, mihez képest a jelen kere
setre nézve az eljáró bíróság a perrendtartás 93. § a) pontja alapján 
illetékesnek volt kimondandó.16

A Curia döntése oly világosan megállapította azt, hogy a gyógy
szerész nem kereskedő, s így a kereskedelmi ügyekbeni eljárás tárgyá
ban kiadott rendelet reája nem vonatkozik és joggal lehetett hinni, 
hogy ezzel a döntéssel a cégbejegyzés sok port felvert ügye is nyugvó
pontra jutott. Szó sem volt erről. Közben kétoldalról is a Curia elé ke
rült ez a kérdés és, sajnos, a döntés a gyógyszerészek kívánságainak el
lenére történt meg. Először is Pauler Tivadar fordult ez ügyben a Curiá- 
hoz, amely a miniszternek a következő választ adta; 26713—878. szám 
alatt:

„A kir. igazságügyminiszternek a kir. semmítőszék elnökségéhez 
intézett, s abbeli kérdést tartalmazó f. é. 20.718. szám alatti átirata, váj
jon a semmítőszék az 1877. évi március Ma-én 1577. sz. a. kelt határoza
tában kimondott elvetT^ííögy~á^yogyszertárat mint közegészségügyi 
intézetek az iparüzletek sorába fíem~T3Ttoznak szénnél fogva a gyogy- 
szerészek kereskedőknek nem tekinthetők4', jelenleg is követi-e?

A kir. semmítőszék bírói tagjainak emlékezete szerint a minisz
teri átiratban említett eseten kívül több eset nem fordult elő, hogy a 
gyógyszerész és segédszemélyzete közti perben a bírói hatáskör kérdése 
semmitőszéki eldöntés alá került volna; minélfogva a kérdésben levő 
1577—877. számú határozatban arra vonatkozólag foglalt elvnek köve
tése, vagy attóli elállás sem jöhetett eddigelé szóba.

A kir. igazságügyminiszter úrnak tájékozhatása végett azonban 
a semmítőszék kijelenti, miszerint a kereskedelmi Y-ös tanácsnak idé
zett határozatát helyesnek s úgy a törvények szavaival, mint a törvény- 
hozás intenciójával megegyezőnek találja. A gyógyszertárak ugyanis 
az 1876-iki közegészségi törvény 128. §-a szerint az ipartörvény rendel
kezése alá nem esnek s ez alól magának az 1872-iki ipartörvények 105. 
§ e) pontjában is határozottan kivétettek; ehhez képest pedig a gyógy
szertárakban alkalmazott segédek nem tekintethetvén az ipartörvény 
értelmében iparos, illetve kereskedői segédnek; ebből önként követke
zik, miszerint az azok és főnökeik közti viszonyra a kereskedelmi peres 
eljárást szabályozó rendelet 6. § 8-ik pontjának intézkedése — mely 
félreérthetetlenül csak az ipartörvény 98. §-ában személyekre vonatko
zik — éppoly kevéssé nyerhet alkalmazást, mint nem alkalmazható az 
a kereskedelmi cégjegyzékbe bevezetett államvasutak igazgatója és 
ennek hivatalnokai közt a szolgálati viszonyból felmerülő vitás kérdé
sekre. De hogy a gyógyszerészek azért, mivel az ipartörvény alól ki
vétettek és közegészségi közegeknek neveztetnek, kereskedőknek egy
általában nem tekintethetnének, ezt a kir. semmítőszék a szóbanlevő



határozatában kimondottnak nem találja, de úgy van meggyőződve, 
miszerint az teljességgel kimondható nem volt; minthogy hasonló ki
jelentés a kereskedelmi törvény 258. §-a 1. pontjával kiegyenlíthetlen 
ellenkezésbe jönne, mely szerint áruknak avégbőli vétele, hogy azok 
természetben vagy feldolgozva tovább eladassanak, abszolút, minden
kire nézve egyaránt kereskedelmi ügyletet képez s az, ki az azoknak 
akkénti forgalombahelyezésével rendszerint foglalkozik, a kereskedelmi 
törvény 3. §-a értelmében kivétel nélkül kereskedőnek tekintendő. Hogy 
pedig a gyógyszerészeknek üzleti állandó foglalkozását áruknak adás
vétele s ez ismét állandó jövedelmi forrásukat képezi, ezek oly köz
tudomású tények, melyekre elég csak általában hivatkozni. Yégül a 
gyógyszerészeknek a kereskedelmi törvényben megállapított fogalmak 
szerint kereskedői minőségüket kétségtelenné teszi még a közegészségi 
törvény 127. §-a is, melyhez képest azoknak üzleti könyvei a „többi“ 
kereskedelmi könyvek kategóriájába soroztainak és (összhangzólag a 
fennállott 1840. XV. t.-c. II. r. 106., 107. és XYI. t.-c. 23. §-aival) oly bi
zonyítási hatállyal ruháztatott fel, minővel a kereskedelmi törvény 31. 
§-a értelmében egyedül a bejegyzett kereskedők könyvei birnak.“

A Curia semmitőszékének ez a magyarázata lényegében már el
döntötte a kérdést, amit azután egy konkrét eset még jobban megerősí
tett. Ugyanis a budapesti gyógyszerészek hivatalosan fel lettek szólítva 
arra, hogy cégüket jegyeztessék be. A budapesti gyógyszerészek összes
sége nevében a Gyógyszerész Testület a bejegyzéshez szükséges lépése
ket megtette, de ugyanakkor a törvényszék előtt kifejtette azt az állás
pontját, hogy a gyógyszerészeket cégbejegyzésre kötelezni nem lehet. 
A törvényszék tárgyalásán a bíróság tagjai közül ugyanannyian sza
vaztak a bejegyzés mellett, mint ellene és így az elnök szavazata dön
tötte el a kérdést, mégpedig a gyógyszerészek hátrányára. Fellebbezés 
folytán az ügy a semmitőszék elé került, aki a budapesti kir. törvény
szék végzését helybenhagyta s így most már semmi kétség sem merült 
fel arra nézve, hogy a gyógyszerészek cégbejegyzése kötelező. Nem 
maradt tehát más hátra, mint tudatni a gyógyszerészekkel a cégbejegy
zésnél követendő eljárás pontos módját, amit a gyógyszerész egyesület 
meg is tett.

A végső szót ebben a kérdésben az 1878. évi 53.533 szám alatti 
belügyminiszteri rendelet mondotta azután ki, amely úgy határozott, 
hogy minden újonnan felállított gyógyszertár tulajdonosa tartozik az 
illetékes törvényszéknél a bejegyzéshez törvény szerint szükséges ok
mányok alapján cégbejegyzés végett jelentkezni, illetőleg a bejegyzés 
alól való felmentését kérelmezni.

Mindaddig, amíg a Curia jogegységi tanácsa és a fenti rendelet 
e kérdést végleg el nem döntötte, érthető, hogy a különböző bíróságok 
is egymással ellentétes álláspontra helyezkedtek. A törvényben ugyanis 
a cégbejegyzésre vonatkozólag imperative intézkedéseket nem lehet 
találni s így a bíróságok részben a gyógyszerészeknek, másrészt a ke
reskedelmi és iparkam aráknak véleményére, saját törvénymagyaráza
tukra, továbbá a belügyminisztérium és a kereskedelmi minisztérium 
különböző döntéseire voltak utalva. így azután a bírák különbözőkép 
fogták fel a kérdést, amivel csak növelték azt a zavart, amit úgy látszik, 
hogy a kereskedelmi érdekképviseletek tudatosan növelni is akartak.

A kereskedőknek ugyanis nem volt érdekükben álló az, hogy a 
gyógyszerész és a kereskedelmi működés között éles legyen a különb

2 6 4



ség. Dacára a közegészségügyi törvénynek és dacára azoknak a tabel
láknak, amelyek most már világosan meghatározták azt, hogy gyógy- 
célokra gyógyszert kereskedők nem árusíthatnak, ők görcsösen ragasz
kodtak ezekhez az állítólagos jogaikhoz, amelyeket már a múltban is 
törvényellenesen és önmaguknak adományoztak. Ennek a próbálkozás
nak bizonysága az is, hogy például az aradi kereskedelmi és ipar
kamara az ottani kereskedők kérésére már a közegészségügyi törvény 
életbeléptetése után azzal a kéréssel fordult a belügyminiszterhez, hogy 
névszerint sorolja fel azokat a titkos összetételű óv- és gyógyszereket, 
amelyeket kereskedőknek tartani és árulni szabad. De ezen túlmenőleg 
kérték annak a kimondását is, hogy az úgynevezett szabadalmazott (?) 
gyárakban készült gyógyszereket gyári pecsét alatt kereskedőknek is 
legyen szabad árulni. Sőt kérésében a kamara képes volt odáig is el
menni, hogy az első tabellában foglalt, tehát nem erős hatású gyógy
szereknek a kereskedők által való elárusíthatását is kérelmezte. Törté
nik tehát ez a kérelme a kam arának csaknem egy esztendővel a 26.053. 
számú belügyminiszteri rendelet megjelenése után, amely a kereske
dőkre nézve a leghatározottabb tiltó rendelkezéseket tartalmazza s 
amely rendelet egyúttal hivatkozik arra, hogy ezt a kérdést éppen azért 
kellett rendezni, mert szükséges volt elhárítani az ország lakosairól azt 
a veszélyt, amely őket gyógyszereknek, méregcikkeknek korlátlan, 
tehát kereskedők által történő árusításából is érheti.

E próbálkozások elbírálásánál tudomásul kell venni még azt, 
hogy az úgynevezett vegyeskereskedésekben rengeteg gyógyszer volt 
felhalmozva, amit a kereskedőknek ugyancsak a fenti rendelet értel
mében a hatóságnál be kellett volna jelenteni. Már most tekintettel arra, 
hogy a gyógyanyagok legnagyobb része vagy romlott volt, vagy pedig 
egészen selejtes áru, a kereskedők féltek, hogy azokat éppen ezért el 
fogják kobozni, s így nem tettek eleget a bejelentési kötelezettségnek, 
hanem minden tilalom dacára megpróbálták azokat eladni. Unger Do
mokos szekszárdi gyógyszerész még 1877 áprilisában is arról értesítette 
a központi igazgatóságot, hogy Theodorovits Lajos városi orvossal raz
ziát tartott egy ilyen kereskedőnél, ahol higanyt, aloet, camphort, 
rosszminőségű és fűzfalevéllel hamisított fólia sennaet, nagymennyi
ségű mannát, stb. talált. A senna-levél penészes is volt, a manna pedig 
keverve mézzel, kukoricaliszttel, sőt agyaggal is; a padláson elrejtve 
1300 üveg különböző essenciát találtak, köztük az úgynevezett prágai 
cseppeket, Antoni balzsamot, fehér török balzsamot, fodormenta és 
Hofímann-cseppet és Seehoffer-balzsamot. De még ezek nagyrésze is 
hamisított volt. Egyesek majdnem teljesen vizes aloes keverékek, a 
Hoffmann-csepp pedig vörösszínű, mert anilinnel volt festve s a vegy- 
vizsgálat szerint még arzén-nyomokat is mutatott. íme ilyen volt még 
két évvel a közegészségügyi törvény életbeléptetése után is a hatósági 
ellenőrzés, ugyanakkor, amikor a gyógyszerészek működésére — na
gyon helyesen — a legszigorúbb rendeleteket hozták.

Különlegességek, titkos és óvszerek.

A zavart az is növelte, hogy a 26.033. számú belügyminiszteri ren
delet sem precizirozta teljesen a titkos óv- és gyógyszerek fogalmát. A 
hivatalos lap kénytelen is volt erre vonatkozólag egy magyarázó bel
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ügyminiszteri körrendeletet közzétenni, amely azt mondja: „Több ol
dalról kérdés tétetvén aziránt, vájjon a gyógyszeranyag és méreg áru
cikkek eladását szabályozó 1875 június 2-án kelt 26.033. szám alatti 
belügyminiszteri körrendeletnek a titkos óv- és gyógyszerek tartását és 
eladását betiltó 7-ik pontja mikép értendő. Errenézve fel világosi tólag 
megjegyeztetik, hogy a tápszerekül használt készítmények, melyekről 
kimutattatik, hogy azoknak tartása s eladása a velünk viszonosságban 
levő államokban megengedtetett, vagy amelyek az illetékes hatóságnál 
bemutattatván, azoknak ártalmatlansága szakértői vizsgálat alapján 
kiderült, az idézett pontban említett betiltás alá nem esnek.“

Általában véve ekkor még nem volt éles határ vonva a titkos sze
rek és különlegességek között. Ez volt az a korszak, amikor egyes vállal
kozók már különlegességi formákat hoztak a forgalomba és próbáltak 
ezek számára piacot teremteni. Nemcsak nálunk, hanem az egész vilá
gon figyelemmel kísérték a hatóságok ezeket az ú jfa jtá jú  gyógyszer
formákat és próbáltak is pontosan definiálni, hogy mi az a gyógyszer
különlegesség. A francia közoktatásügyi miniszter pl. ezidőben felszólí
totta a párisi orvosi akadémiát, hogy annak a kifejezésnek: „gyógysze
részi különlegességek, különleges és ú j gyógyszerek" (remédes speciaux 
et nouvaux) adja szabatos meghatározását. Az akadémia e megbízatást 
már a szentpétervári gyógyszerész-kongresszuson is szerepet játszó 
Bussy és Boudet urakon kívül egy Chatin, Roussel, Regnauld, Gobley 
és Beclard tanárból álló bizottságnak adta ki, amelynek véleménye az 
volt, hogy e nevek alatt azon anyagokat és készítményeket kell érteni, 
melyeket a közönségnek mint a gyógyszerészi művészet tökéletesebb 
produktumait, vagy mint kiváló gyógyhatással biró szereket ajánlanak. 
Formájuk teljesen különböző lehet. Rendesen távolfekvő országok ter
mékei, melyeket ritka gyógyerővel tüntetnek fel. Lehetnek azonban a 
gyógyszerkönyvbe is felvett gyógyszerek, melyek azonban állítólag 
erősebb és biztosabb hatást eredményező módszer szerint lesznek elő
állítva, úgy hogy használatuk könnyebbé válik és azok esetleges rossz 
íze is el lesz fedve valamivel. A bizottság véleményének legérdekesebb 
része azonban az, melyben megállapítja, hogy pár év óta a különleges
ségek gyártásával foglalkozó ipar óriási lendületet nyert, amely lénye
gében a hírlapi hirdetésekre vezethető vissza. Mivel tehát a hirdetés oly 
lényeges kelléke a különlegességek összfogalmának, s mert az ilyen áru 
kelendősége majdnem kizárólag ettől függ, a bizottság abban a nézet
ben volt, hogy a különlegesség fogalmát a hirdetés szabja meg s így bár
mely és bárhol készített gyógyszerészi készítmény különlegességnek te
kinthető, mihelyt kelendőségét hírlapi hirdetésekkel próbálja előmoz
dítani.

Ennek a megállapításnak mindenesetre van valamilyen magva. 
Amikor hazánkban a különlegességekről szóló szabályrendeletet életbe
léptették, a bejelentési kötelezettségen és a gyártási engedély megszer
zésen kívül ez a rendelet is nagy nyomatékkai tér ki a hirdetésekre és 
tiltó rendelkezéseket tartalmaz abban a tekintetben, hogy az ilyen hir
detések nem tartalm azhatnak gyógyjavallatokat s hogy a valótlan s így 
a közönség megtévesztésére alkalmas hirdetések közzétevői ellen a leg
szigorúbban kell eljárni.

Sajnos, a napilapok ma is tele vannak ilyen hirdetésekkel és da
cára az Országos Egyesület többszöri felszólalásának, a hatóságok nem 
mozdulnak meg ebben a kérdésben. Rendeletek vannak ugyan, de eze



két lazán kezelik. A közegészségügy most is olyan mostoha gyermeke a 
közigazgatási hatóságoknak, mint amilyen volt a hetvenes és az azt 
megelőző időkben is. A közegészségügy nagy jelentőségét minden ol
dalról és minden időben megállapítják, anélkül azonban, hogy a rend
kívül fontos részletkérdésekre figyelemmel lennének. Ilyen részletkér
dés volt valamikor a még aránylag kisszámú gyógyszerkülönlegesség, 
amely közben jelentőségében óriássá nőtt s ma már olyan probléma, 
amelynek megoldása talán legfontosabb a közegészségüggyel kapcsola
tos minden kérdés között.

A különlegességek nagy elterjedése ma is szoros összefüggésben 
van a reklámmal. A rengeteg napilap és a szakközlönyök állandó szó
csövei ezeknek a készítményeknek és közegészségügyi szempontból a 
legnagyobb veszedelmet talán azon a téren jelentik, hogy állandóan a 
laikus olvasóközönség szeme előtt vannak és ráveszik őket az öngyógyí
tásnak azokra a próbálkozásaira, amelyek természetesen a teljesen 
helytelen öndiagnózis következtében csak káros hatással járhatnak. Az
előtt találunk olyan eseteket, hogy pl. a félegyházai hetivásáron árul- 
gatták a betegek a náluk megmaradt orvosságot azoknak, akik állítólag 
ugyanolyan bajban szenvedtek, mint ők; van feljegyezve olyan esetünk 
is, ahol a köhögés ellen kodeint szedő anya csecsemő gyermekének is 
beadta e port, azzal a gondolattal, hogyha neki használt, a gyereknek is 
kell, hogy használjon. Ebből a középkori légkörből a tömegek felvilá
gosítása, a tudomány és az általános műveltség haladása valahogy ki
emelte az emberiséget s most a különlegességek hirdetései megpróbál
ják  őt ugyanoda visszasüllyeszteni. A hangzatos reklámok ugyanis mind 
fokozottabb mértékben szorítják ki az orvosokat régi működési körük
ből, mert a hirdetések alapján a legtöbb beteg először önmagát gyó
gyítja s csak nagy baj esetén és sokszor már későn megy el az orvo
sokhoz.

E megállapításokkal kapcsolatban boncoljuk szét egy kissé ezt a 
kérdést és nézzük meg, hogy mi kép is áll ez könyvünk megjelenésének 
idején.

Semmiesetre sem mondana új dolgot, aki azt próbálná megálla
pítani, 'hogy a jó közegészségügy a nemzetek legfontosabb kérdései 
közé tartozik. Olyan axióma ez, amit ma már bizonyítani nem kell s 
amely kifejezésre ju t minden művelt nemzetnek abban a törekvésében, 
hogy hazájának közegészségügyi berendezkedését és szolgálatát minél 
magasabb fokra emelje.

Az a megállapítás sem hathat az újdonság ingerével, hogy az 
1914—18-as világháborúnak s az utána következő idők eseményeinek 
következtében a közegészségügy minden nemzet életében még fokozot
tabb jelentőséget nyert. Különösen igaz ez a tétel minálunk, ahol a hosz- 
szú évek óta tartó súlyos gazdasági helyzet következtében különösen a 
gyermekek táplálása és egészségügyi gondozása mélyen a békeévek 
nívóján alul maradt. Ezt bizonyítja a Gyermekvédő Ligának az a sta
tisztikája is, mely szerint a mai gyermekeket összehasonlítva a béke
évek hasonló korú gyermekeivel, 10 éves korukban kb. 3—4 kilóval ki
sebb súlyúak és átlagosan 3—4 cm-rel alacsonyabbak. A fejlettségnek 
ez az alacsonyabb foka teszi azután alkalmassá a gyerekeket bizonyos 
betegségeknek megszerzésére, amelyekkel csökkent ellenálló képessé
gük miatt nehezen tudnak megbirkózni.

De nemcsak itt, hanem a felnőtteknél is szomorúak a tapaszta



lataink. Nem akarunk beszélni azokról, akik a háborúból egészségileg 
megrokkantan kerültek vissza, hanem csak arra m utatunk rá, hogy a 
rossz táplálkozás az állandó izgalmakat termelő küzdelmes élet egész
ségileg nagyon megviselte a felnőttek táborát is, amihez hozzájárul még 
az a szomorú tapasztalat is, hogy éppen a súlyos gazdasági viszonyok 
miatt nagyon sok ember nem tudja magát sem kezeltetni, sem a szük
séges gyógyszerrel ellátni.

Amint látjuk tehát, a gazdasági helyzet maga is elég okot ad a 
közegészségüggyel kapcsolatos aggodalmakra. Sajnos, ezen segíteni egy
előre nem tudunk. Vannak azonban olyan, a közegészségüggyel szoro
san összefüggő kérdések is, amelyek közegészségügyi vonatkozásban 
súlyos veszedelmet rejtenek magukban, de amelyek ellen küzdeni már 
csak azért is lehet, mert megfelelő hatósági intézkedésekkel és az or
vosi és gyógyszerészi kar céltudatos munkájával ezt a veszedelmet ha 
nem is lehet teljesen elnyomni, de erősen lehet csökkenteni. Ezek közül 
arra a kérdésre akarok reámutatni, amely ma már világprobléma lett s 
amelynek hatása különösen az utóbbi években nálunk is katasztrofális 
formában jelentkezik.

Közvetlenül a háborút megelőző esztendőben, tehát 1913-ban 
Londonban országos kongresszust tartottak az angol orvosok. E nagy
gyűlésnek egyetlen célja az volt, hogy minden vonatkozásában meg
tárgyalja a gyógyszerkülönlegességek kérdését. A két napig tartó vita 
során az az egyöntetű nézet alakult ki, hogy a gyógyszerkülönlegessé
gek ellen az orvosoknak teljes erővel sorompóba kell állaniok, egyrészt 
azért, mert ezek alkalmasak az orvosok tudományos nívójának alá- 
süllyesztésére, másrészt megbízhatatlanságuk miatt aggályosak a gyógy- 
szerte szorulók szempontjából, végül pedig gazdaságilag egész bizonyo
san tönkre fogják tenni az orvosi és gyógyszerészi kart, tehát azt a két 
társadalmi osztályt, amelynek hibátlan működésétől függ az egyes 
nemzetek közegészségügyi állapota.

A londoni orvoskongresszus megállapításai csak azt az általános 
felfogást erősítették meg, amit e kérdésben minden pártatlan szakember 
addig is elfoglalt. Nézzük tehát, melyek azok a tapasztalati argumen
tumok, amelyek alapjául szolgálhattak egy olyan határozott állásfogla
lásnak, amelyet az angol orvosok a világtekintéllyel biró londoni orvos
társulat égisze alatt megtartott kongresszuson hoztak.

A betegek gyógyításának alapját az orvosi diagnózis képezi. A 
baj megállapítása után kerül arra a sor, hogy az orvos meghatározza 
nemcsak azt, hogy a betegnek milyen gyógyszerre van szüksége, hanem 
azt is, hogy a szükséges szert milyen dózisokban kell neki adagolni. Az 
orvosnak tehát individualizálni kell, hisz különböző betegek ugyan
azzal a gyógyszerrel szemben különböző érzékenységet vagy ellenálló
képességet mutatnak s így természetes, hogy az a gyógyszer-quantum, 
amely az egyik betegnél már alkalmas bizonyos gyógyeredmény eléré
sére, a másiknál esetleg még teljesen hatástalan. Természetes, hogy en
nek a tételnek fordítottját is fel lehet állítani, mert ugyanaz a gyógy
szer-quantum, ami az egyik betegnél már gyógyulást idéz elő, a másik
nál káros hatásokat válthat ki.

Ez a tapasztalati tény nyert kifejezést a múltban azokban a re
ceptekben, amelyeket az orvosok írtak. A gyógyszerészek igazolhatják, 
hogy ugyanaz az orvos különböző felnőtt betegének egyszer három, 
másszor öt, majd hét vagy tíz centigram morfiumot írt fel, tíz részre

2 6 8



elosztva, ami bizonyítja azt, hogy az orvos a beteg természetének alapos 
vizsgálata után döntötte el, hogy milyen gyógyszermennyiséggel lehet 
annál a legjobb hatást elérni. Az orvosoknak tehát pontos diagnózist 
kellett, hogy csináljanak, individualizálniok kellett és teljesen tisztában 
kellett, hogy legyenek a gyógyszerek összetételével és hatásával is. Ép 
ezért már maga a receptírás is kitűnő képzettséget követelt meg, hisz az 
orvosnak tudnia kellett az általa felírt szerek összhatását, esetleges egy
mással szemben tanúsított kémiai vonatkozásait s így azt is, hogy mely 
gyógyszerek összeférhetetlenek, vagy olyanok, hogy együtt rendelve 
egészen más eredményt okoznak, mint amit külön-külön ismert hatásuk 
alapján várni lehetne.

Ezzel szemben az egyes betegségek ellen most készült gyógyszer
különlegesség túlnyomó része csak egyetlen adagolásban kerül a for
galomba. A különböző természetű betegek tehát ugyanazt az erősségű 
gyógyszert kapják, ami már egymagában is súlyos bizonyíték amellett, 
hogy a gyógyszerkülönlegességek általánosságban nem hozhatnak 
olyan gyógyeredményeket, mint a receptre felírt gyógyszerek. Az ilyen 
különlegességek rendelése tehát végeredményben az orvosi lelkiismeret 
meglazulására is vezethetne és ez volt az egyik döntő szempont, amiért 
az angol orvoskongresszus a maga határozatát meghozta.

Nézzük most már, mikép kerülnek a különlegességek a forga
lomba. Közismert tény és teljesen érthető is, hogy ezeknek gyártásánál 
legtöbbször nem közegészségügyi szempontok, hanem egyszerűen üzleti 
érdekek dominálnak. Valamilyen gyár készít egy gyógyszer különleges
séget, azt csinos formában bepakkolja s azután a napilapokban, a ke
reskedelmi közlönyökben és a szaklapokban is megmozdítja mellette a 
hatalmas fegyvert, a reklámot. A különlegesség megszületése tehát nem 
az emberiség nagy érdekeit ta rtja  szem előtt, nem is akar annak köz
kincsévé válni, hanem egyszerűen üzletet akar csinálni, úgyhogy száz
ezer, vagy hogyha lehet, milliószámra akadjon vevője. Hogy itt egy
szerűen a gyárak ilyen versenyéről van szó, azt legjobban az bizonyítja, 
hogy míg a legfontosabb gyógyszerek számát alig lehet kétszázra be
csülni, addig hazánkban e pillanatban több, mint tízezerféle gyógyszer
különlegesség van forgalomban.

De nemcsak az orvosi lelkiismeretet alkalmas ez a nagy invázió 
meglazítani, hanem az orvosi tudást is. Nagyon sokszor látjuk manap
ság, hogy a fiatalabb generáció egyszerűen a hozzá beküldött minták, 
brosürák, napi- és szaklapok hirdetései alapján rendeli betegei számára 
e gyógyszereket, igen sokszor úgy, hogy annak még összetételét sem 
ismeri. Tudásának köre így csökken a nagyjelentőségű hatástannal és 
működése ledegradálódik a laikus beteg eljárásához, aki olvasva e hir
detéseket, igen sokszor minden orvosi tanács kikérése nélkül saját ma
gát kezdi el gyógyítani. A különlegességek káros hatása tehát így is 
megnyilvánul, mert elősegíti az önkuruzslást, amely ellen pedig éppen 
a közegészségügy rendkívüli jelentősége miatt minden tényezőnek köte
lessége küzdeni.

Vizsgáljuk meg most már azt, hogy mikép készülnek e különle
gességek s hogy milyenek azok akkor, amikor a beteghez kerülnek.

Ha egy laikus valaha egy osztott por elkészítését megfigyelte va
lamelyik gyógyszertárban, az láthatta, hogy azt a 3—4 gramm porkeve
réket a gyógyszerész percekig és intenzíven keveri össze egy kis porcel- 
lánmozsárban. A cél ugyanis az, hogy a kismennyiségű hatóanyag tel
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jesen elkeveredjék a vivőanyaggal s így minden egyes porba a ható
anyag egyenlő mennyisége kerüljön. Le kell szögezni ezenkívül, hogy 
ezt a port okleveles gyógyszerész csinálja, akinek tehát úgy a képzett
sége, mint gyógyszerészi lelkiismerete is garanciája az orvosság pontos 
elkészítésének.

Ezzel szemben természetes, hogy a gyógyszerkülönlegességek 
óriási mennyiségben készülnek. A tablettákat, szirupokat stb. egyszerre 
sok métermázsaszám állítják elő, amikor is a hatóanyag egyforma el
osztása csaknem teljesen kivihetetlen.

A különlegességgyártók ezzel szemben természetesen azt mond
ják, hogy az ilyen elkeverés gépekkel történik, tehát a precizitás min
den előfeltétele adva van. Elismerjük, hogy az elmélet ez lenne, a gya
korlat azonban mégis egészen más, különösen, ha a készítés mellék
körülményeit nézzük. Egy razzia élesen világítana rá  arra, hogy az úgy
nevezett munkatermekben egyszerű laboránsokat és munkásnőket ta 
lálunk, akik érthető unintelligenciájuk, közegészségügyi érzéketlensé
gük és a bennük ki sem fejlődhetett lelkiismeret hiánya miatt egysze
rűen fizikai munkát végeznek anélkül, hogy akár törődnének, vagy tud
nának is törődni azzal, hogy az a különlegesség a gyógyítás céljainak 
mindenben megfelelő legyen. így történik meg azután az, amit végig
próbáltunk, hogy ugyanannak a szirup állományú gyógyszerkülönleges
ségnek csaknem minden üvegje más és más színárnyalatú szörpöt ta r
talmazott és hogy az egyes üvegekben talált hatóanyagmennyiség között 
is sok esetben 25—30%-os eltérés mutatkozott.

Már most próbáljuk meg koncedálni azt, amit éppen az előbb el
mondottak alapján nem koncedálhattunk, hogy a gyógyszerkülönleges
ség jól lett elkészítve s az egyes dózisokban a hatóanyagmennyiségek 
is egyformán találhatók meg. Ez esetben is minden ok megvan arra, 
hogy élesen állást foglaljunk közegészségügyi szempontból e gyógyszer
formák ellen.

Az orvos által a beteg számára felírt és a gyógyszertárban frissen 
készítendő gyógyszermennyiség rendesen egy-két napi szükségletet elé
gít ki. Ha tíz port írt fel a betegnek, ezt két-két és félnap alatt használja 
el, a két-három óránként használandó kanalasorvosság pedig maximá
lisan két napra elegendő. A beteg tehát mindig friss orvossághoz jut, 
hisz annak ideje sincs arra, hogy megromoljék.

Ezzel szemben a gyógyszerkülönlegességek hónapokig, sőt évekig 
állanak, mielőtt a beteg azokat megveszi. Nem túlzás ez. E gyógyszer- 
formák legnagyobb része Németországból kerül hozzánk s újabban 
Amerika az, amely irtózatos mennyiségeket küld ezekből Európa felé. 
Hetekig, vagy hónapokig állnak tehát a gyárak raktáraiban, míg a 
nagykereskedő megrendeli azokat. Ekkor jön a csomagolás, azután a 
szállítás, a nagykereskedőnél a kipakkolás, elraktározás, majd a gyógy
szertárak által történt megrendelés, amely ú jra  bepakkolással, szállítás
sal és kipakkolással jár. Ha tehát a legjobb esetet vesszük, akkor is a 
gyártás után csak jó pár hónap múlva kerül a gyógyszer a beteg kezébe.

Ennek következtében azután már megdöbbentő dolgokat látni. A 
megkukacosodott csokoládés készítmény, a penészes növényi tabletta, a 
fermentáló szirup napirenden van. A gyógyszertárak valóságos m ú
zeumot állíthatnának ki ezekből a penészes csodabogarakból.

De ez még nem a legrosszabb eset. Ez legfeljebb csak a gyógy
szerész kára, mert nekik hozzák vissza a már felbontott gyógyszert és



a gyógyszerész kellemetlensége, mert a beteg bizalma rendül meg, anél
kül, hogy erre a legkisebb mértékben is okot szolgáltatott volna. Hisz 
neki a gyógyszerkülönlegességet kibontania nem szabad, mert az orvos 
eredeti csomagolást ír, a beteg pedig ezt vár. Mégis a gyógyszerészben 
rendül meg a beteg bizalma, aminek pedig a közegészségügy általános 
nagy szempontjai miatt megtörténnie nem lenne szabad.

A legrosszabb eset az, amikor a gyógyszer romlott volta még nem 
ennyire szemmel konstatálható. Amikor már megkezdődött, vagy végbe 
is ment a bomlási folyamat, de azt még külső jelekből konstatálni nem 
lehet. Ekkor ugyanis teljesen romlott, sokszor ártalmat okozó gyógy
szert szed a beteg s ahelyett, hogy állapota javulna, az még rosszabbo
dik. A gyógyszerkülönlegességeknek ez a legnagyobb hátránya s így 
közegészségügyi szempontból ez kell, hogy ösztökéljen minden illeté
kes faktort arra, hogy ellenük a harcot a legszélesebb keretek között 
vegye fel.

Érdemes rám utatni még arra, hogy nálunk a forgalomban levő 
több mint tízezer gyógyszerkölönlegességnek csaknem 90%-a nincs is 
engedélyezve. Ez annyit jelent, hogy nálunk klinikailag egyáltalában 
nincsenek kipróbálva és az önreklámon kívül értékük semmivel sincs 
igazolva. Nagyrészük csempészúton kerül be hozzánk, mert a népjóléti 
minisztérium intézkedése alapján ezeket most már elvámolni nem sza
bad. Dacára ennek, nagyon sok orvos rendeli őket s így a gyógyszeré
szek rá vannak szorítva arra, hogy ezeket be is szerezzék. De míg a 
gyógyszertárakban ezeknek nagyrészét legalább csak orvosi rendel
vényre adják ki, addig a droguisták, akiknek különlegességet a nagy- 
közönség számára kiadniok egyáltalában nem lenne szabad, vígan árul
ják  ezeket, határozott kárára a gyógyszerre szorulóknak.

Hogy mindezen felül a gyógyszerkülönlegességekkel és titkos 
szerekkel milyen szélhámosságok történnek, azt ékesen illusztrálja az 
a nagyszabású leleplező akció, amely ugyancsak Londonból indult ki s 
amelynek hátamögött a legnagyobb tekintélyű angol orvosegyesület, a 
British Medical Association áll.

Ez egyesület ugyanis erre a célra felfogadott emberekkel levél 
útján érintkezésbe lépett mindazokkal a gyárakkal és cégekkel, amelyek 
ilyen szereket a lapokban hirdettek. Az állítólagos beteg rendelt a h ir
detett szerből; ha lehetett, hosszabb levelezésbe is bocsátkozott a gyár
tóval és ugyanakkor igyekezett tőle az általa kért szerre vonatkozó 
használati utasításokat, irodalmat és brosúrát megszerezni. Ezzel egy
idejűleg a fenti társaság évekre visszamenőleg összegyűjtötte a cégek
nek ugyanarra a szerre vonatkozó hirdetéseit és mindezek alapján meg
állapította a következőket:

hogy míg a szer az első hirdetésekben még csak egy-két jelenték
telen betegségek ellen lett javalva, addig később az már a legsúlyosabb 
és legkomplikáltabb betegségeket is meggyógyította;

hogy míg az újsághirdetések a szer egyszeri használatánál már 
teljes javulást ígértek, a cég a levelezéseiben ugyanannak hosszabb 
ideig történő használatát ajánlotta;

hogy míg az első hirdetésekben a szer pl. még csak értékes nö
vényi por volt, a későbbiekben már mint ritka növények hatóanyaga 
szerepelt.

Ezután az egyesület Anglia legelső kémiai laboratóriumaiban 
megvizsgáltatta a szereket. O tt azután hihetetlen dolgok sültek ki. Ta



láltak pl. olyan gyógyszerkülönlegességet (!), amelyről a vizsgálat meg
állapította, hogy csak keményítőből és bizonyos növényi rostból áll. A 
mikroszkopiái vizsgálat igazolta is, hogy burgonyakeményítő van jelen 
s hogy a növényrostok tulajdonképpen nem mások, mint burgonyának 
a héja. A gyógyszerkölönlegesség tehát bizonyos módon megszárított s 
azután megőrölt burgonya volt, ami mellett semmi más alkatrészt kimu
tatni nem lehetett. Ezt a szert adta a „Mer-Syren“ cég tekintélyes pén
zen az angoloknak s ez volt az, ami a tengeri betegséget, súlyos gyomor- 
bántalmakat, sőt a vesebajt is biztos sikerrel gyógyította.

Természetes, hogy a szélhámosság nem minden esetben volt ilyen 
kirívó. Ez sokszor egyszerűen odazsugorodott, hogy a nagyszerű új ta
lálmányról a vizsgálat kisütötte, hogy az régóta ismert, egészen egyszerű 
szereknek a keveréke. Itt azután arra mutatott rá a társulat, hogy ezek 
a közismerten nagyon gyönge hatású szerek milyen radikális gyógy- 
hatásokat váltanak ki abban a pillanatban, amint valamilyen cég jó 
voltából gyógyszerkülönlegességg-á avanzsálnak s hogy míg e szereknek 
az ára alig egy pár fillér, ugyanakkor horribilis drágán kerülnek forga
lomba. Az így összegyűjtött adatokat a fenti orvostársulat „Moore Secret 
Remedies, what they cost and what they contain“ címen azután 
könyvalakban kiadta s rendkívül olcsó áron, cca 40 fillérért százezer
szám szórta szét a nép között.

Ez a leleplező akció bizonyítja nemcsak azt, hogy milyen mani
pulációkkal állunk itt szemben, hanem azt is, hogy ha az angol orvos- 
társadalom a védekezésnek ilyen radikális terére lépett, akkor bizo
nyára minden oka megvan erre. Ez az ok pedig nem más, mint az, hogy 
a szakember meg van győződve arról, hogy a gyógyszerkülönlegességek 
hihetetlen elterjedése lassanként le fogja rombolni mindazokat az ered
ményeket, amelyeket eddig az orvostudomány nagyszerű fejlődése a 
beteg emberiség javára elért.

Mi tehát a teendő?
Kétségtelen, hogy vannak kiváló gyógyszerkülönlegességek is. 

Ezek azonban a világ elismert gyógyszerkémiai, vagy organoterápiai 
gyáraiban készülnek, rendesen évek kutatásainak eredményei, klinikai- 
lag alaposan ki vannak próbálva s így tagjai annak a gyógyszerkincs
nek, amelyet a tudomány az emberiség szolgálatába állít. Ezek ellen 
tehát nem szabad irányulnia semmiféle mozgalomnak. Fejtegetéseink 
csak azok ellen a gyógyszerkülönlegességek ellen szólanak, amelyek 
tisztán üzleti eredményre bazírozott árucikkek s így semmi létjogosult
ságuk nincs. Egyszerűen az tehát a teendő, hogy az illetékes miniszté
rium állítsa össze ezeknek a névsorát és tiltsa meg, hogy az orvosok eze
ket rendelhessék, a gyógyszertárak és droguisták pedig tarthassák.

Érezzük, hogy két látszólagos akadállyal kell itt megküzdeni. Az 
egyik az orvosi lelkiismeret szabadságának kérdése, amely azt mondja, 
hogy az ő mérlegelésétől függ, hogy mivel akar és mivel tud gyógyítani. 
Bizonyos, hogy ez erős argumentum, mert az orvosi lelkiismeretszabad- 
ság kérdéséhez hozzányúlni csak a legnagyobb óvatossággal szabad. Vi
szont, ha a mindenkori illetékes minisztérium dönti el, hogy mely sze
rek kerüljenek be a gyógyszerkönyvbe, ha ugyancsak ő ítéli meg, hogy 
mely készítményeket kell közegészségügyi szempontból kitiltani az or
szágból s ha — amint azt a későbbi, 1903. évi 90.000. sz. szabályrendelet
ből látjuk — a minisztériumé az a jog, hogy mely különlegességek gyár
tására ad engedélyt, akkor világos, hogy egy ilyen radikális intézkedés
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nem az orvos lelkiismereti szabadságához akar hozzányúlni, hanem ép
pen az orvos segítségével a betegek érdekében akar intézkedni.

A másik látszólagos nehézség az az aggodalom, hogy egy ilyen 
radikális intézkedés külföldi államok részéről esetleg retorziókkal járna. 
Az 1870-es évek körül ez a lehetőség természetesen még csak igen mini
mális volt, tekintettel arra, hogy a különlegességek és titkos szerek kér
dése az egész világon nagy rendezetlenséget mutatott és még nem vol
tak meg azok a nagy kémiai gyárak s még nem alakult ki az a fejlett s 
így nagy gazdasági érdekeket képviselő gyógyszeripar, melynek vé
delme a nemzetek számára fontos lett volna. Ma természetesen a helyzet 
már más. Dacára ennek, nehéz elképzelni egy ilyen retorziós eljárást, 
figyelembe véve azt a hangulatot, amely a  gyógy szer különlegességek 
ellen mindenütt kialakul. Ezt bizonyítja az 1928-ban Párizsban tartott 
nemzetközi gyógyszerészkongresszus határozata is, amely a különleges
ségek nagy elterjedését világveszedelemnek jellemezte s ezt a megálla
pítást a francia orvosegyesület magáévá is tette.

A Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület, különösen 1928—29. 
években, igen sokat tett e kérdés helyes megoldása érdekében. Mihalo- 
vits Jenő debreceni gyógyszerésznek, az egyesület társelnökének és 
Karlovszky Geyzának, a Gyógyszerészi Közlöny szerkesztőjének me
moranduma adott újabb lökést e kérdésnek, amelynek érdekében az O r
szágos Egyesület elnöke, dr. Gaál Endre folytatott beható tárgyalásokat 
a magyar szociális alkotások nagy miniszterével, Yass József népjóléti 
miniszterrel, úgyhogy remény van a nagy célnak megfelelő megoldásra. 
E mozgalmakkal még foglalkozni fogunk akkor, amikor az Országos 
Egyesületnek 1920-ban megtörtént reorganizációját s az azt követő idő
ket méltatjuk. Egyelőre menjünk vissza a hetvenes évekbe, ahonnan a 
különlegességi kérdés tárgyalása kilendített.

Kátay Gábor halála.

1878 m ájusában nagy szomorúság várt a gyógyszerészi karra. 
Agyszélhüdésben meghalt Kátay Gábor, aki ekkor már kúnsági főor
vos, a Közegészségi Tanács tagja, a Természettudományi Társulatnak 
vezetője, az orvosok és természetvizsgálók mindenkori nagygyűlésének 
szervezője, több értékes tudományos könyvnek és sok száz tudományos 
értekezésnek szerzője, aki életének munkásságát nemcsak a gyógysze
részi pályán kezdte, hanem ahhoz egy pillanatra sem maradt hűtlen.

Kátay Gábor élete, tehetségének kifejlődése a legragyogóbb bizo
nyíték amellett, hogy a gyógyszerészetnek milyen nagy hatása van 
azokra, akikben — bár sokszor elrejtve — megvan a természettudomá
nyok iránt való szeretet és az a képesség, hogy ezen a téren érvényesül
jenek. A gyógyszerészetnek ezzel a fejlesztő hatásával sokszor találkoz
tunk már könyvünk folyamán. Két legjellegzetesebb példája e tételnek 
a bizonyítására Scheelenek és Liebignek az élete, akik közül az utóbbi 
nem egyszer vallotta be azt, hogy talán sohasem tudott volna kutatásai 
terén oly gyors eredményeket elérni, ha a gyógyszertárban nem tanulta 
volna el azt a pontosságot, tisztaságot és lelkiismeretes munkát, amely 
a gyógyszerészi hivatást jellemzi. Ezt a meggyőződését bizonyítja 
Wöhler göttingai tanárhoz írt és 1867-ben kelt levele, amelyben azt 
mondja: „Asszisztensemmel már nem tudtam kijönni, felmondtam neki,
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ami nálam még nem fordult elő. Szeretnék ez állásra egyet a Te embe
reid közül megnyerni, kiválóan gyógyszerészt, ki rendre és tisztaságra 
van oktatva s kötelességérzettel is bír. Mostani asszisztensemen tisztán 
látom, mily hiányos azoknak képzettsége, kik a vegytant tanulják. Ké
szítmények előállításának művészetében rendszerint teljesen gyakorlat
lanok, nincs örömük abban s időpazarlásnak tartják , mivel hogy mind
ezen dolgokat vegygyárakban is meg lehet kapni. A modern laborató
riumokban a vegytan tanulmánya mindinkább egyoldalúvá s az embe
rek a gyakorlatra nézve hovatovább használhatatlanokká lesznek."

íme, Liebig, aki minden idők egyik legnagyobb elméje és emellett 
legélesebb megfigyelője volt, mennyire tudta értékelni azokat a saját
ságokat, amelyek a gyógyszerészi pályát jellemzik. A receptcsinálás 
sokszor pepecselő munkája, a laboratóriumi készítmények pontos elké
szítése, e kettő körül sokszor tapasztalható észleletek természetszerűleg 
kell, hogy kifejlesszék a gyógyszerészben a türelmet, a pontosságot, a 
kutatásokba való elmélyedés készségét és azt, hogy különböző meg
figyeléseiből konzekvenciákat vonjon le és azokat értékesítse. Hiába 
egyes nagyképűek lekicsinylése. Bizonyos, hogy alig van olyan gyógy
szerész, aki hosszú évek gyógyszerészi gyakorlata következtében önma
gától ne jönne rá olyan értékes tapasztalatokra, amelyeket sohasem fog 
tudni az, aki kémiai laboratóriumban dolgozik és sohasem fogják tudni 
az orvosok, akik a különböző szereket csak papíron állítják egymás 
mellé és nincs módjuk arra, hogy azoknak egymáshoz való viszonyát is 
megfigyelhessék. A gyógyszertárakba kerülő receptek ezrei bizonyít
ják, hogy az orvosok tekintélyes része mennyire nincs tisztában azzal, 
hogy mely szerek összeférhetetlenek. Ha a gyógyszerész nem ellenőrizné 
ezt, sokszor kapna a beteg olyan porokat, amelyek az elvitel után egy
két órával már szétfolynak s nem egyszer kapna olyan folyadékos or
vosságot, ahol a hatóanyag átalakulva s így kicsapódva úszkál abban. 
Nem vád ez az orvosi kar ellen, mert a tömegével jelentkező ú j gyógy
szereknek ilyen egymásra való hatását nem tapasztalhatják. Csak a 
gyógyszerész figyelheti meg ezeket s így ők azok, akik e tapasztalati té
nyekkel a korrekt gyógyszerrendelés segítségére sietnek. Értékelni kel
lene tehát ebből a szempontból is a gyógyszerészi hivatást, mint ahogy 
értékelték azok, akik lángelméjükkel a dolgok mélyére tudtak nézni.

Kátay Gábor is azok közé tartozott, akik tisztában voltak azzal, 
hogy mit köszönhetnek annak a véletlennek, hogy működésüket a 
gyógyszerészi pályán kezdték. Mint tehetség, a legelsők közé tartozott, 
mint ember, tisztult felfogású volt s így soha el nem múló hálával ra
gaszkodott a gyógyszerészi pályához, melynek érdekeiért minden vo
natkozásban élete legvégéig küzdött. A gyógyszerészet tudományos fej
lesztése, gazdasági helyzetének emelése, jogainak kiterjesztéséért vívott 
küzdelme mindig maga mellett találta Kátayt, aki abban a korban, 
amely tele volt a kezdet minden nagy nehézségével, sohasem szűnt meg 
írni, agitálni azokért a gondolatokért, amelyek a gyógyszerészet leg
nagyobbjait hevítették.

Karcagon született 1831 október 4-én egyszerű földmíves szülők
től. Észbeli tehetsége már korán felhívta rá az ismerősök figyelmét. 
Szülei nem igen tudták őt taníttatni s csaknem teljesen arra volt rá 
szorulva, amit lopva, titokban önmaga tudott megtanulni. 1845-ben Hol- 
lay József karcagi gyógyszertárába lépett gyakornokként. Igazi tudo
mányos önművelése itt veszi kezdetét. Valósággal szerelmese volt a



könyveknek és itt kezdte vásárolni a maga szűkre szabott filléreiből az 
első könyveket, amelyekkel megvetette az alapját annak a 10.000 kö
tetre menő könyvtárnak, amely a legértékesebbek egyike volt az ország
ban. Itt tette le 1848-ban tyrocinialis vizsgáját. Már ekkor érezte, bogy 
a gyakornoki kiképzés nem megfelelő s hogy, amint később megmagya
rázta, csakugyan csak tanonc volt. A tyro ugyanis annyit jelent, mint 
tanonc, tanszolga (Lehrbube). 1851-ig m aradt Karcagon. Utána Pestre 
ment az egyetemre. Első évét itt, a másodikat már Bécsben hallgatta, 
ahol azzal lepte meg tanárait, hogy — mivel a német nyelvet nem is
merte nagyon — a legtisztább latinsággal tette le az államvizsgát, mely
nek alapján gyógyszerészmesteri oklevelet nyert. Ezután a karcagi 
gyógyszertárnak volt a vezetője, majd Törökszentmiklóson, Szolnokon, 
Tiszafüreden, végül pedig 1856-ban Mata László pesti gyógyszertárá
ban segédeskedett s ekkor iratkozott be az egyetemre orvostanhallgató
nak.

Mint orvostanhallgató látta meg a maga teljes valóságában azt a 
nagy különbséget, ami az orvosi és gyógyszerészi kiképzés között fenn
állott. Ez a tapasztalat annál is inkább fel kellett, hogy keltse a figyel
mét, mert ugyanekkor a gyógyszerészi körök vezetői hallatlan erőfeszí
tést fejtettek ki, hogy az abszolutizmus legsötétebb korszakában ne csak 
átmenteni próbálják a gyógyszerészi értékeket, hanem, hogy megte
remtsék a haladás lehetőségét is. Ekkor írta az Orvosi Hetilapba, tehát 
a gyógyszerészi hivatástól eltérő orgánumba első cikkét, amelynek 
címe: „A gyógyszerészet tudományi állása hazánkban, s mik volnának 
annak e téren legsürgősebb tennivalói".

íme, írói pályájának első lépéseinél már a gyógyszerészi kar ér
dekeire gondolt, pedig sikerét bizonyára megkönnyítette volna, ha az 
orvosok hiúságát legyezgetve, orvosi kérdéssel foglalkozik. Ő azonban 
a göröngyös utat választotta, mert önmagával már akkor sem tudott 
megalkudni s mert szerette azt a pályát, amelyet nem hűtlenül, hanem 
csak azért hagyott el, hogy tudásszomját még jobban kielégíthesse.

Cikkeit szerette valamilyen mottóval megkezdeni s így ez első 
cikke elé azt írta: „Elvész az én népem, mivel hogy tudomány nélkül 
való.“ S hogy meg is magyarázza szavainak értelmét, rámutat arra, hogy 
1802-ben a nagy Révay Miklós azzal kezdte meg magyar nyelvtudományi 
előadásait: „Uraim, nem tudunk magyarul". Ez után így ír: „Fájdalom, 
én ma 55 évvel későbben sem kezdhetem a magyarhoni gyógyszerészek 
tudományi állását vázolni akaró ezen soraimat mással, mint azzal, hogy 
az irodalom terén semmink sincs, miben egy ifjú magyar gyógyszerész 
tudományos kiképezhetésének és egy végzett gyógyszerész további ön
képzésének eszközeit feltalálhatná".

íme, a 26 éves ifjú  milyen világosan látta már a helyzetet. Mennyi 
erő s milyen lelkesedés kellett, hogy őt átfűtse, hogy nyilvános szerep
lésének szinte első pillanatában már nagy tervekkel foglalkozott. De 
nemcsak programmot tudott adni, hanem volt benne energia is azok 
keresztülvitelére. Állandóan ír, tárgyal, buzdít, hogy a magyar gyógy
szerész kezébe adjanak magyar nyelven írt szakkönyveket. Általáno
san becsült és ismert nevű tudósokat szólít fel arra, hogy érezzék ezt 
kötelességüknek, különösen olyan időben, amikor a magyar nyelv el 
van nyomva s amikor az egyetemen is németül tanítanak. Készséggel 
felajánlja itt az ifjabb generáció szolgálatait, idézvén Lycurgus törvé
nyeiből, mely szerint „az ifjaké legyen a csata, öregeké a tanács". A
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magyar gyógyszerészeket pedig felszólítja, hogy évenként és fejenként 
adjanak legalább 10 forintot, hogy meg lehessen vetni az alapját a ma
gyar nyelven írott gyógyszerésztudományi könyveknek.

Közben önmagának is szemrehányást tesz, mert úgy érzi, hogy 
őt is mulasztás terheli azért, mert Láng Ferenc nyitrai gyógyszerészt, 
aki 1848-ban a Gyógyszerész Hírlapot adta ki, előfizetésével nem támo-

Í'atta, dacára annak, hogy akkor már havi 8 forint fizetése volt. Milyen 
élekemelő ez az önvád, amellyel a 26 éves ifjú sajátmagát vonja fele

lősségre azért, mert 17 éves korában nem támogatta a magyar gyógy
szerész-szakirodalmat.

Tudjuk, hogy ez a cikke, amely iránta országos figyelmet ébresz
tett, nem lett a pusztában elhangzott szó. A gyógyszerészi pálya nagy 
szerencséjére olyan férfiak állottak akkor a gyógyszerésztestület élén, 
mint Fauser Antal, Ráth Péter, Egressy Rezső, Frum István, Járm ay 
Gusztáv és Sztupa György, akik szintén ragyogó tehetséggel bírtak s 
akik minden energiával és egyéni áldozatkészséggel is elősegítették e 
terv kivitelét. 1862 november havában közre is bocsátott a testület egy 
felhívást, amelyben jelenti, hogy elhatározta a gyógyszerészeti tudomá
nyok alapvonalai című tankönyv megiratását s hogy azzal dr. Kátay 
Gábort és dr. Felletár Emilt bízta meg. Ez a könyv 1865 január 20-án 
el is hagyta a sajtót. Az eredetileg 45—50 ívre tervezett m unkát a szer
zők áldozatkészséggel 87 ív nagyságban dolgozták ki. E háromkötetes 
munkából Kátay az első kötetnek felét, az állattant, az ásványtant és a 
második kötetet írta meg, ahol a növénytant tárgyalja, különös tekin
tettel a gyógyszerismére. A többi részét, tehát elsősorban a kémiát, meg
írta dr. Felletár Emil.

íme, Kátay fellépésének első nagyszerű gyümölcse.
Nem szabad ezt a mai kor szemüvegén keresztül nézni. Egy elnyo

mott, önállóságától megfosztott, nemzeti önérzetében megtiport, nemzeti 
nyelvének használatában hallgatásra ítélt, gazdasági életében megbéní
tott nép volt akkor a magyar. A gyógyszerészi kar pedig szét volt szórva, 
egymást nem ismerte s nem támogathatta. Kátay fellépésének idején 
még nem volt meg a Gyógyszerészi Hetilap sem, amely azután a gyógy
szerészeknek egymástól való teljes elszigeteltségét megszüntette. E szo
morú időkben kétszeresen értékes minden megmozdulás és babérkoszo
rúra érdemes minden eredmény. Kátay szereplésének elbírálásánál 
mindezt figyelembe kell venni, ha őt kellőképpen értékelni akarjuk.

Közben állandóan dolgozott, az Orvosi Hetilap 14 esztendei év
folyamában 32 értekezést írt, amelyeknek terjedelmére világot vet az, 
hogy minden számban sok-sok oldal helyet foglalva el, azok 75 lappél
dányban jelentek meg. Tárgyalja a vegytan, gyógyszertan, törvény- 
széki orvostan, közegészségtan és a szakirodalom történetét. Egyik mun
kája, „Történeti tanulmány a magyar egyetemi ügy körül, különös te
kintettel a magyar orvosi egyetemre és irodalomra a legrégibb időktől 
máig" általános nagy feltűnést keltett. E munkájához felhasználta 
Péczeli József „Magyarok történet“-ét, Fejér György „História Acade- 
miae Scintiarum Pasmaniae" című művét, Koller „Históriá“-ját, Wal- 
lasky Pál „Conspektus“-át, Belnay, Xistus, Schier munkáit, Toldy „Iro
dalom Történetiét, Vállas Antal „Nemzeti Encyklopediá“-ját, Ferenczy 
Zsigmond „Magyar irodalom és tudományosság történeté“-t, Pray Speci
menjét, Katona, Kazinczy Ferenc műveit, a Corpus Jurist, a Mária Te
rézia parancsára kiadott híres Ratio educationist, Linzbauer Codexét,
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Schwartner „Magyar királyság statisztikáját”, Veszprémi Succincta 
Medicorum Biográfiáját44, Révay Miklós beszédeit és sok másokét. Amint 
ő írja : „Megszellőztette a múlt kárpitjait, annak köztudomásra hozása 
végett, hogy minő pártfogásban részesültek a tudományok régebb idők
ben s avégből, hogy megláthassuk, kik mikor és mennyit tettek azok
nak előmozdításéra, többen fejedelmeink, s nevezetesebb hazánk fia 
körül44. Itt írja meg a veszprémi, pécsi, óbudai és pozsonyi egyetemek, 
a budai főiskola, a Pázmány-féle nagyszombati egyetem és a budavári 
és pesti egyetem történetét. E m unkája annak nagy tudományos és tör
téneti értékén felül valósággal apotheozisa a magyar nyelvnek is. 
Büszke öntudattal fordul azok ellen, akik a magyar nyelvet gyönge- 
séggel, gyarlósággal és tökéletlenséggel merik vádolni. Azt írja: „Az a 
nyelv volna-e gyönge, melyen Kazinczy, Kölcsey, Péczeli írtak és be
széltek, s melybe annyi erőt tudtak lehelni? Az a nyelv volna-e gyarló, 
melyen Csokonay, Petőfi, Vörösmarty, oly édesen és magasztosan éne
keltek, s írták  halhatatlan költeményeiket? Az a nyelv volna-e tökélet
len és eszme szegény, melyben báró Eötvös, Gyulay és Jókai annyi 
eszmegazdagsággal és annyi bűbájjal írnak ?“ Ez a munkája 1860-ban, 
tehát abban az időben jelent meg, amikor nehéz, sőt sokszor veszélyes 
volt magyar nyelven írni és a meg nem alkuvó magyar érzésnek kifeje
zést adni.

Ez irodalmi munkálkodása a legnagyobbak mellé emelte őt. Az 
Orvosi Hetilap 1860-ik számának első évfolyamában Wagner, Semmel- 
weiss, Csermák és Bókayval egy sorban említik. A természettudományok 
iránti mérhetetlen szeretete sarkalták őt a Kir. Magyar Természettudo
mányi Társulatba való belépésre. Bugát Pálnak amúgy is nagy tiszte
lője volt és teljes egészében tudta értékelni azt az elhatározást, amellyel 
ő annakidején ezt a társulatot megalapította. Neki, aki szintén a gyors 
cselekvés embere volt, imponált az a tudat, hogy ez a társulat szinte egy 
óra alatt született meg, az orvosok első magyar vándorgyűlésén, amikor 
is Bugát indítványára egy aláírási ívet szerkesztettek, amelynek hom
lokára a következőket írták: „Alulírottak a természeti tudományokat 
mívelni, s azok jótékonyságát a hazában terjeszteni akarva, Részvény- 
Társaságban állunk, s becsületünkkel kötelezzük magunkat az alap
szabályok értelmében közre dolgozni. Költ Pesten, Tavaszutó 28-ik 
1841.44

Amikor 1862-ben a Gyógyszerészi Hetilap megjelent, Kátay Gá
bor abba rövidesen cikket írt és azzal propagálta az Országos Gyógy
szerész-Egyesület megalakításának szükségességét. Újra tanujelét adta 
tehát annak, hogy hű fia maradt első pályájának. Akkor már országos 
hírű neve bizonyára alkalmas volt arra, hogy fellépése a gyógyszeré
szeket gondolkodásra és cselekvésre ösztönözze. Annál inkább kell erre 
gondolnunk, mert az élet egyik tapasztalata, hogy az emberekre na
gyobb hatással van a kissé távolabb állóknak az argumentálása. Saját 
pályatársaik megmozdulását sokszor szeretik gyanakvással és félté
kenységgel nézni az emberek, míg a kívülálló tekintélyek szava előtt 
meghajolnak. S bár tagadhatatlan, hogy az Országos Egyesület meg
alakulása körül a legnagyobb érdem Schédy Sándoré és a Budapesti 
Gyógyszerész Testületé, ez nem csökkentheti a hálának azt az érzését, 
amit Kátay Gábor iránt a gyógyszerészi karnak örökké éreznie kell.

Nagyszerű működésének elismeréséül a Természettudományi 
Társulat első titkárának, a Nagy-Kunok főorvosuknak választották;



1868-ban a Közegészségügyi Tanács rendkívüli tagja, majd a kolerajár
vány idején kormánybiztos lett s bár akadémiai tagságát egy ellene 
frontot csináló klikk megakadályozta, ami nagyon fájt neki. láthatjuk, 
hogy értékét mindenütt elismerték és megbecsülték.

Az 1878. év február 28-án, 47 éves korában halt meg. Erejének és 
alkotóképességének teljességében ragadta el őt a halál s ha a gyógy
szerészi kar gondolatai visszaszállnak a múltba, ha a történetíró bon
colgatja küzdelmes idők harcosainak életét, akkor le kell, hogy tegyünk 
egy pálmaágat arra a sírra, amely alatt a magyar gyógyszerészet egyik 
legnagyobb és legmarkánsabb alakja alussza örök álmát.

Éppen Kátay Gáborral kapcsolatban érdekes rám utatni arra, 
hogy a gyógyszerészi pálya nemcsak a természettudományok iránti sze- 
retetet alkalmas kifejleszteni, hanem a könyvgyüjtés és olvasás szenve
délyét is. Ugyanazok a körülmények magyarázzák meg ezt is, mint a 
természettudományi kutatásokban való elmélyedést. A gyógyszerész a 
maga nagyobb képzettségével valahogy el van zárva a világtól és ez a 
kultúrélettől való elszigeteltség járul hozzá ahhoz, hogy egyrészt kémiai 
problémákkal foglalkozzék, másrészt elmélyedjen azokban a könyvek
ben, amelyek alkalmasak voltak arra, hogy önképzését elősegítsék. Kátay 
Gábor 10.000 kötetből álló könyvtára, ha nem ilyen méretek között is, 
nem egyedülálló eset a gyógyszerészek között. A könyvnek ez a szere
tető mintha atavisztikus vonás lenne a pálya munkásai között és talán 
abból az időből származik, amikor a gyógyszerész még könyvekkel is 
kereskedett s amivel sokan szeretik alátámasztani azt a meggyőződésü
ket, hogy a nagy költő, Dante is gyógyszerész volt.

Ezt a meggyőződést a legerőteljesebben Enrico Croce hangoz
tatja, sőt már Bocaccio is határozottan ezt a nézetet vallotta. Természe
tes, hogy Croce sem tudja ezt okmányszerűleg bizonyítani, hanem abból 
indul ki, hogy Dante idejében a tudomány azon fokát, amelyen Dante 
állott s amely a vele érintkezőket bámulatba ejtette, csak két úton sze
rezhette meg, még pedig vagy a papok, vagy pedig a gyógyszerészek 
útján. Azt kérdezi tehát Croce önmagától: honnan szerezte Dante ezt 
a roppant tudást, amikor sem pap, sem gazdag ember nem volt, akinek 
módjában lett volna az akkor még kézzel írott s így csak nehezen hozzá
férhető könyveket megszerezni. A felelet szerinte nem lehet más, csak 
az, hogy gyógyszerész volt. Feltevését támogatja az a históriai tény, 
hogy a firenzei köztársaság törvénye szerint minden polgárnak vala
milyen foglalkozási ág céhébe kellett, hogy bejegyezve legyen. Az pedig 
szinte megdönthetetlen tény, hogy Dante csakugyan tagja volt a gyógy
szerészek céhének.

De bizonyíték Croce teóriája mellett az is, hogy a gyógyszertá
rak Olaszországban akkor igen nagy szerepet játszottak. Nemcsak 
gyógyárukkal és gyöngyökkel kereskedtek, hanem — és ez a fontos — 
könyvekkel is. Croce a florenci levéltárakban oly okmányokat fedezett 
fel, melyekből ez egész bizonyossággal kitűnik. Ezen okmányok hosszú 
listáit tartalmazzák azon könyveknek, melyeknek árulásával (die cui 
si dichiaruo venditori e trafficatori) a florenci gyógyszerészek a közép
korban foglalkoztak.

A florenci törvények értelmében valószínűnek látszik, hogy 
Dante inkább a gyógyszerészek tudományos iparát választotta, mint 
más kézműiparágat, ha már magát valamilyen céhbe be kellett jegyez
tetnie. ösztönözhette őt erre a gyógyszerészeknek könyvekkel való ke
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reskedése, annál inkább, mert a florenci gyógyszerészek áruikkal köz
vetlenül keletről látták el magukat, s azokkal egész Európával fel An
golországig űztek kereskedést. Utazóik keresztül-kasul járták  az akkor 
ismert egész világot s földrajzi, néprajzi és történelmi ismeretekkel gya
rapodva tértek vissza hazájukba. Hány becses kézirat kerülhetett így 
Dante kezébe, olyanok, amelyeknek megszerzése számára másként 
szinte lehetetlenség lett volna!

Croce adatain felül a florenci gyógyszertárak címe is utal arra, 
hogy ők könyvekkel is kereskedtek. Azokat ugyanis nem Botteganak, 
hanem igen jellemzően Stazione-nak mondták. Az angol szó (Stationer) 
ma papírkereskedőt jelent, akkor a könyvkereskedőt jelölték meg vele. 
Minthogy pedig a középkorban Angolország egész kereskedelme a flo- 
renciek kezében volt, jogos az a feltevés, hogy ők még Angolországban 
is űztek papír- és könyvkereskedést.

Természetes, hogy Dante gyógyszerész mivoltára pozitív bizonyí
tékok nincsenek s az egész felbukkant gondolat csak feltevéseken alap
szik. Annál bizonyosabb azonban az, hogy ha más nemzetek gyógysze
részei a florenciek m intájára könyvekkel nem is kereskedtek, de gyűj
tötték azokat s hazánknak ma is sok olyan gyógyszertára van, amely 
bővelkedik azokban az antikvitásokban, amelyek a XVII. század dereká
nak és a XVIII. század elejének nyomdai termékei.

A Gyógyszerészi Hetilap mint az egyesület első hivatalos lapja. — 
Neves gyógyszerészek. — Késik a gyógyszerészetet szabályozó szabály- 

rendelet kiadása. — Kézi és házi gyógyszertárak.

Az a nagy mozgékonyság, ami a Magyarországi Gyógyszerész- 
Egyesületet jellemezte, azt a hitet keltette kifelé, hogy az egyesület na
gyon megerősödött. Ha azt a tekintélyt nézzük, ami a vezetőséget fel
tétlenül körülvette, akkor igaza van az ilyen kritikának. Alapjában 
véve azonban a magyarországi gyógyszerészeknek még most is csak 
egy töredéke tartozott az Országos Egyesület kebelébe, amit bizonyos 
aggodalommal vettek tudomásul azok, akik féltették az oly nagy nehéz
ségek között megszületett egyesület jövőjét. Schédy Sándor egyre-másra 
írta a Gyógyszerészi Hetilapba azokat a cikkeit, amelyekkel fel akarta 
rázni a közvéleményt. Az egyesület iránt érzett ez a rajongó szeretete és 
önzetlensége arra ösztökélte végre az egylet vezetőségét, hogy a köz
gyűlés elé azzal a propozícióval menjen, hogy a Gyógyszerészi Hetilapot 
tegye az egyesület hivatalos közlönyévé. Ezt az indítványt nemcsak a 
közgyűlés fogadta el egyhangú lelkesedéssel, hanem az az egész gyógy
szerészi közvélemény helyeslésével találkozott.

Tizennégy esztendő olyan munkáját honorálta az egyesület ezzel 
az erkölcsi kitüntetéssel, amiről a gyógyszerészi karnak soha elfeledkez
nie nem szabad s aminek az emlékét, mint az ókori törvényeket, kőbe 
kellene vésni. Tizennégy évig soha nem szűnt meg harcolni Schédy a 
gyógyszerészi érdekekért. Szellemének gazdag kincsesházát teljes egé
szében hivatásának szolgálatába állította és igazán el lehet mondani, 
hogy éjt-napot egybevetett azért, hogy pályatársai számára eredménye
ket tudjon kiverekedni.



Ha van ma tudományos gyógyszerészi irodalom, úgy el lehet 
mondani, hogy annak alapját is Schédy vetette meg. Ő inspirálta, ő szó
laltatta meg lapja hasábjain a vidéki gyógyszerészeket is és bizonyos 
rezignációval kell megállapítani, hogy e tekintetben az a kor magasan 
felette állott annak, amit e pillanatban átélünk. A Gyógyszerészi Heti
lapnak kiváló írói gárdája volt. Katona Zsigmond, Trajanovits Ágos
ton, Járm ay Gusztáv, dr. Müller Bernát, Felletár Emil, Kátay Gábor, 
Tamássy Károly, Sztankay Ferenc, Rozsnyay Mátyás, Podhraczky Fe
renc, Molnár János, Hintz György, Grossinger Károly, Yass Jenő, Ger- 
ber Ödön és a többiek írtak állandóan cikkeket a Hetilapba. Ezek pedig 
valóságos tanulmányok voltak. A közegészségügyi törvénnyel, a taksá
val és a kiképzéssel kapcsolatban olyan cikkek jelentek meg, amelyek 
behatóan ismertették a művelt nemzeteknek e kérdésekkel kapcsolatos 
viszonyait. A gyógyszerészi könyvvitelre nézve olyan értekezések jelen
tek meg, amelyek a szakértők minden elismerését is kiérdemelték. Ala
pos felkészültség jellemezte tehát ezt a generációt, dacára annak, hogy 
a legtöbbje négy gimnáziális osztállyal ment a pályára. De nemcsak a 
szorosan vett gyógyszerészi kérdések kerültek a lapban megvitatás alá. 
Nagyszerű kémiai, botanikai és gyógyszerismei tanulmányok láttak 
napvilágot. A mostani lapszerkesztőknek irígykedniök kell, amikor erre 
a korra gondolnak és bizonyos csüggedéssel kell tudomásul venniök azt, 
hogy a mostani generáció e téren alig mozdítható meg.

A hivatalos jelleggel némi változáson ment keresztül a Gyógy
szerészi Hetilap címe is. 1875 június 22-én jelent meg az a szám, amely
nek homlokán már ezt a felírást láthatjuk: „Gyógyszerészi Hetilap. A 
gyógyszerészeti tudományok fejlődésének, s az Általános Magyarországi 
Gyógyszerészegylet szakügyeinek közlönye41. A hivatalos jelleggel 
együtt a közgyűlés Schédy Sándornak 300 forint évi tiszteletdíjat sza
vazott meg, ami igazán a szó nemes értelmében csak tiszteletdíj lehe
tett, mert senkinek sem volt módja ahhoz, hogy Schédy rendkívüli mun
kásságát honorálhassa.

Az itt vázolt eseményeken felül a gyógyszerész-egyesület ebben 
az időben a honvédelmi minisztériumnál is lépést tett, hogy tekintettel 
arra, hogy a véderőtörvény rendelkezései szerint mozgósítás esetén min
den sorköteles katonának be kellett, hogy vonuljon, az egyesület, hivat
kozással a közegészségügyi szolgálat folytonosságának biztosítására, azt 
a kérelmet terjesztette elő, hogy mozgósítás esetén először a segédgyógy
szerészek legyenek behíva s csak azután a gyógyszertárak tulajdonosai, 
bérlői, vagy kezelői. A honvédelmi miniszter 1875 október 27-én 3523. 
szám alatt kelt átiratával értesítette az Országos Egyesületet, hogy a 
hadügyminiszter a kérés teljesítésére nem hajlandó, tekintettel arra, 
hogy a tartalékosoknak behívását azoknak magánviszonyaitól függővé 
nem teheti. A hadügyminisztérium tehát nem értette meg az Országos 
Egyesületnek az intencióit s azt, hogy a kérés teljesítése tulajdonképpen 
az ország közegészségügyi szolgálatának zavartalanságát biztosítaná, 
anélkül, hogy a katonai érdekeket bárminő sérelem is érné. Sőt hadügyi 
érdek is lett volna e kérés teljesítése, mert hiszen éppen háborús viszo
nyok közepette fontos az, hogy az ország közegészségügyi szolgálatá
ban semmiféle fennakadás ne történjék. Ez az elutasítás csak újabb 
bizonysága volt Tisza Kálmán belügyminiszter ama megállapításának, 
hogy hazánkban nagyon keveset, vagy semmit sem tesznek a közegész
ségügyért. Nem tettek tehát még akkor sem, amikor ez a nemzetnek
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nemcsak, hogy megterhelésével nem járt, hanem egyenesen annak hasz
nára lett volna. A szakértelem teljes hiánya jellemzi e határozatokat, 
ú jabb és újabb bizonyságául annak, hogy mennyire szükséges lenne 
szakértő gyógyszerésznek igénybevétele mindenkor, amikor közegész
ségügyi kérdéseknek elintézéséről van szó.

A hatóságok szakértelmének hiányát s az ennek következtében 
előállott bizonytalan helyzetet az Országos Közegészségügyi Tanács is 
átérezte, aminek kifejezést adott abban a felterjesztésében, amit ez idő
ben a miniszterelnökhöz intézett. Azt mondja ebben, hogy az egészség- 
ügyi szabályoknak és rendeleteknek ismerete úgy a hatóságok, mint a 
szakértő közegek számára annyira szükséges, hogy enélkül a közegész
ségügyi eljárás helyessége el sem képzelhető. A szükséges ismeretek 
megszerzése azonban igen nagy nehézségbe ütközik, melyet nemcsak 
a hatóságoknak, de még a Közegészségügyi Tanácsnak is alig lehet le
küzdeni. Az 1848-tól 1867-ig megjelent ily szabályrendeletek az akkori 
kormánylapoknak, az 1867. óta kiadottak pedig a rendeletek tárának 
több kötetében vannak szétszórva, ami lehetetlenné teszi azt, hogy bi
zonyos kérdésekben tisztán lehessen látni. Éppen ezért sokszor merül 
fel kétely aziránt is, hogy bizonyos régibb rendeletek érvényben van
nak-e még. Az európai kormányok legnagyobb része gondoskodott a r
ról, hogy az egészségügyi szabályok és rendeletek bizonyos rendszerbe 
foglalva össze legyenek gyűjtve, hogy így rendelkezésére legyenek 
azoknak, akiknek ezekkel kötelességük, vagy hivatásuk foglalkozni. így 
keletkezett a Code medical francais, a code medical belge, a Preussisches 
Medicalwesen, stb. Hazánkban is összegyűjtötte ezeket 1848-ig Linz- 
bauer tanár. Ez a gyűjtemény azonban rendkívüli terjedelme és sok el
évült rendelet közlése miatt inkább történeti, mint gyakorlati beccsel 
bír. Éppen ezért azt kéri a tanács, hogy a miniszterelnök intézkedjék az 
összes érvényben lévő egészségügyi szabályok és rendeletek összeállí
tása és kinyomtatása érdekében és rendelje el, hogy a törvényhatóságok 
e könyv egy-egy példányát kötelesek legyenek megszerezni.

Kétségtelen, hogy a tanács jó úton járt, mikor ennek a zavaros 
kérdésnek rendezését forszírozta, hisz rövid fennállása óta is számos 
olyan tapasztalatra tehetett szert, amelyek azt bizonyították, hogy a 
hatóságoknak sokszor sejtelmük sem volt arról, hogy egyes kérdéseket 
milyen rendeletek alapján bíráljanak el.

Mint érdekességet, meg kell említenünk ez esztendő történetéből 
még azt, hogy ugyancsak gyógyszerész volt, aki reájött arra, hogy az 
első magyar gyógyszerkönyvbe egy igen kellemetlen fordítási hiba ke- 
rüft. FTeller Emil vágúihelvi gyógyszeresz hívja tel ugyanis a figyelmet 
arra/H ogy a chininum siilfüricüm irregvizsgálásáTa vonatkozólag a 
gyógyszerkönyv- a~követke2Őket rendeliT"^fn aqua, cui áliquot guttae 
e c t .. . Solutio haec addita aqua chlori — et magna quantitate ammo- 
niae, colorem smaragdi viridem intensivum induat“. E módszerrel Keller 
képtelen volt a chinint jellemző smaragd színt elérni, összehasonlította 
tehát latin szöveget a magyarral s rájött, hogy ez éppen ellenkezőleg, 
sok chlorvizet és kevés ammóniát követel. A kísérletet ennek alapján 
megismételve, a kívánt reakciót nagyon szépen megkapta. íme, ú jra 
akad gyógyszerész, aki észrevesz egy olyan fontos hibát, ami a Köz
egészségügyi Tanács kiváló férfiainak figyelmét is elkerülte.

Keller Emil e közlése azért is keltett bizonyos feltűnést, mert 
több gyógyszerész harcban állott ekkor már a droguistákkal, akiket az
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zal vádolt meg, hogy nem megfelelő chinint szállítottak. Ez a kérdés 
így tisztázva lett, nem úgy, mint az akkor feltűnt vaselinnek az ügye. 
Ez az Amerikából szállított ú j kenőcsanyag az időben élénk vitára adott 
alkalmat. Használhatóságát pro és contra erősen vitatták és talán érde
kes lesz, ha közöljük, hogy azok, akik ellene fordultak, főleg azt han
goztatták, hogy a vaselin nem használható, mert gyorsan megavasodik. 
Éppen az volt tehát a vaselin ellen a vád, ami annak legnagyobb erős
ségét képezte, az tehát, hogy annak avasodásától semmiféleképpen sem 
kell tartani. Mint a technika ú j haladásáról, emlékezünk meg még itten 
a capsula amylacea-ról és arról a Molnár János által ismertetett tűz
helyről is, amely alkalmas volt a destillatiora és arra is, hogy ugyanak
kor az úgynevezett szárítókészüléket is ellássa a megfelelő hőmennyi
séggel.

Űj és ú j módszerek és eszközök kerültek tehát forgalomba és na
gyon értékes lenne egy olyan munka megírása, amely a gyógyszerek és 
gyógyszertári eszközök történetét tárná fel. Sok érdekes adatra lehetne 
itt rámutatni. Hogy egyetlen példát említsünk, Helysekiel szerint a 
Saint-Germain-tea feltalálója Rákóczi fejedelem ifjabbik fia volt. Rá
kóczi halála után ugyanis két fiát Bécsbe vitték, megkeresztelték s ott 
spanyol néven kellett lakniok. Az idősebb meghalt, a fiatalabb megszö
kött és később mint gróf Saint-Germain tűnt fel Párizsban. Az említett 
forrás szerint itt állította elő a gyógyszertárakban még a XX. század ele
jén is nagyon használatos teát, amelyet így nyugodtan lehetne „species 
laxantes Rákociensis“-nek is hívni. A korán elhúnyt nagy magyar 
gyógyszerész, Kazay Endre néha-néha foglalkozott a gyógyszerek és 
gyógyszerelnevezésekre vonatkozó történeti kutatásokkal s nagyon ér
dekes és értékes munkát végezne az, aki ezt folytatná. Sajnos, e könyv 
keretén erre nincs mód s ez az egy példa felhozatala csak serkentő akar 
lenni a jövő kutatói számára .

S ha már gyógyszerekről beszélünk, meg kell emlékeznünk arról, 
hogy a Rozsnyay^féle chinininn tannicum és chinincukorkák az egész 
világon m m onagyobb érdeklődésTTceltettek és nagy dicsőséget szerez
tek a magyar gyógyszerészeknek. Maga Hager a Pharmaceutische Cen- 
tralhalle című lapban beismerte azt, hogy ő maga többször kísérletezett 
ízetlen chininkészítmény előállításával. Ez neki nem sikerült s így fo
kozott érdeklődéssel látta a Rozsnyay által készített chinincukorkákra 
és chinincsokoládéra vonatkozó hirdetéseket. Vizsgálat alá is vette azo
kat és dacára a megállapított pontos chininniennyiségnek, azt találta, 
hogy azok tiszta édesízűek. M egállapítja tehát, hogy e készítmények 
főleg a nők és gyermekek gyógykezelésénél rendkívüli fontossággal bír
nak és köszönetét szavaz Rozsnyaynak, hogy az eddig látszólag lehetet
lent megvalósította. Dr. Landerer, görög királyi udvari gyógyszerész és 
tanár ugyané készítményekkel kapcsolatban pedig levelet írt Rozsnyay- 
hoz. Ebben rám utat arra, hogy Görögországban is, mint általában egész 
keleten, a hideglelés szokatlan nagy mérvben uralkodik, annyira, hogy 
az nem ritkán halállal végződik. A gyógykezelés gyermekeknél és olyan 
egyéneknél, akik a chinint annak keserűsége miatt bevenni nem akar
ják, nagyon nehéz s ezért addig is alkalmaztak kávéfőzetet és tannint, 
hogy ezt a keserű ízt valahogy elnyomják. E módszerrel nem sok ered
ményt értek el, azok a chinintannátok és cukorkészítmények pedig, 
amelyek más országokból Görögországba jutottak, megrendítették a b i
zalmat, mert mindent találtak azokban, csak tiszta chinint nem. E ta 



pasztalatok alapján a Rozsnyay készítményét is gyanakvással fogadták 
s annál nagyobb volt az örömük, amikor abban vegytiszta chinint ta 
láltak. Levelét Landerer a következő sorokkal végzi: „Teljes szívemből 
üdvözlöm önt, kedves barátom, a megbízható és teljesen ízetlen chinin- 
tannát készítéséért és nem fogok késni hálás köszönetemet az által is 
kifejezni, hogy önnek jól sikerült készítményét a keleti lapokban is al
kalmilag ismertetni fogom. Engedje meg ön , hogy mint a szenvedő em
beriség jóltevőjének, szeretettel boruljak keblére s biztosítsam ö n t ren
dületlen barátságomról és tiszteletemről".

A magyar gyógyszerészetnek nem kell tehát restelkednie akkor, 
amikor meg kell állapítani azt a helyet, amit a tudományos működés 
terén ez a korszak kifejtett. Mindig kitermelte minden idő a gyógysze
rész kiválóságokat is és minden elfogultság nélkül lehet megállapítani, 
hogy dacára annak, hogy kis nemzet vagyunk s hogy évszázados meg
próbáltatások között éltük le életünket, a magyar gyógyszerészi kar a 
XIX. század vége felé is nemcsak teljesen egyenrangú, hanem sok tekin
tetben fölötte áll a nyugateurópai nemzetek gyógyszerészi karának.

Bár nevükhöz nem fűződnek nagy alkotások, meg kell itt még 
emlékeznünk Hartmann József csepregi gyógyszerészről, aki az Orszá
gos Egyesület *5zervezé3íTkorul szerzett kiváló érdemeket és volt annak 
első alapítótagja. Egyike volt azoknak, akik teljesen tisztán látták azt, 
hogy minden pálya annyit ér, amilyen mértékben meg tudja becsülni 
a maga nagyjait s amennyire ragaszkodik a múlt tisztes hagyományai
hoz. Éppen ezért az 1876. évi közgyűlés alkalmával a Hungária-szállo- 
dában tartott társasebéden ezüst serleget nyújtott át az egyesület elnö
kének egy olyan felköszöntő során, amelyben a régi lovagvilágra emlé
keztető szokások elevenedtek fel. A serlegről szóló ajándékokmány pe
dig a következőkép szól:

AJÁNDÉK-OKMÁNY.

Édes drága szülővárosom irányában ellenállhatatlan és lelkemből 
soha ki nem téphető vonzalomtól indíttatva; nem különben mélyen tisz
telt és kedves Ugytársaim irányában éltem minden körülmények közt 
tanúsított tiszta és szeplőtelen érzelmeimtől áthatva, a „Magyar-Országi 
általános Gyógyszerészi Egyletnek" kedélyes emlékezetre minden 
időkre, egy kis emléket hagyni akarok. Miért is ezen ezüst billikumot a 
„Magyar-Országi általános Gyógyszerészi Egyletnek" kedélyes emlé
kére mint tulajdonát ajándékozom és szentelem. És midőn minden félre
értés kikerülése végett kijelenteni: hogy eme csekély ajándékommal 
csakis a jó barátságos emléket fenntartani szándékozom, a következen- 
dőképpen rendelkezem:

I-ször: Mindenek előtt bizalmasan kérem a „Magyar-Országi ál
talános Gyógyszerészi Egyletet", hogy ezen billikumot mint igénytelen 
alkalmi ajándékot, jó és kegyeletes szívvel elfogadni méltóztassék!

II-szór: Óhajtásom és akaratom: hogy a „Magyar-Országi álta
lános Gyógyszerészi Egyletnek" minden évben tartandó nagy gyűlése 
alkalmával rendezett barátságos közös-ebédnél a mindenkori igen tisz
telt első Egyleti-Elnök ur ezen billikumot jó budai borral teli töltse és 
azt fenékig, amint igazi magyar emberhez illik — a Magyar-Országi ál
talános Gyógyszerészi Egylet" megszilárdítására, előmenetelére és ja 
vára ürítse ki.
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III-szor: Kívánom, hogy erre következőleg a második Tisztelt 
Elnök Ur a billikumot ismét csak budai borral töltse meg és azt a min
denkor ügytársi köztiszteletben és bizodalomban álló első Elnökünk ál
landó jó egészségére, boldogságára, az Egylet dísze és örömére utolsó 
cseppig ürítse ki!

IV-szer: Továbbá óhajtom: hogy egy vidéki igen tisztelt „Senior" 
ur a billikumot ismét és jó kedvüleg töltse teli jó Ízletes, tiszta magyar 
borral — (NB: se kuti, s dunai vízzel nem keverve) — és azt az „Egy
letünk" minden egyes kedves szeretett tagja egészségére, viszonti sze
retet és szép egyetértésére, — egymás becsülésére, — korlátlan, soha 
meg nem ingadozó kölcsönös bizodalom fenntartására hangos „ÉLJEN!“ 
közt igya ki.

Ezen víg pillanatok közt szivem mélységéből óhajtva kérem: 
Egyik jó Ügytársi barátunk emelje teli poharát és lelkesen kiáltsa 
„ÉLJEN FAUZER TÓNI!!!“ — hogy igy az egykori földim és hív, jó 
barátom emléke fenntartassék!

V-ször: A billikum megőrzését Egyletünk mindenkori T. Első- 
Elnökére bizom!

VI-szor: Ha azon nem várt szomorú eset fordulna elő (quod Dii 
avertant!) — hogy Egyletünk akár mily okoknál fogva felbomlanék, 
szétoszlanék és a gyógyszerészi ügyben működni megszűnnék: — akkor 
ezen billikum hova fordítása felett családom akkori legöregebb tagja az 
Első-Elnökkel egyetértőleg határozzon.

Isten éltesse és áldja Kedves szeretett Ügy társaimat!
Kelt Csepreghben az 1876-ik évi September hó 25-kén.

Honfiúi üdvözlettel, őszinte Ugytársuk

Hartmann József s. k.
Pesti születésü; jelenleg 35 éven át 

Csepreghi gyógyszerész.

A megemlítésre méltó tisztes gyógyszerészek közé tartozott Ber
tsinszky Károly nagyváradi gyógyszerész is, aki 1876 június havában 
halt meg Nagyváradon. Nem tartozik a legnagyobbak közé, de mint a 
Debrecen—Biharmegyei Gyógyszerész Testület alelnöke és a Magyar- 
országi Gyógyszerész-Egyesület egyik lelkes tagja, mindig ott volt, ami
kor küzdeni kellett a gyógyszerészi pályáért és meg kellett próbálni 
megalapozni a jövőt. Különösen a Debrecen—Biharmegyei Gyógysze
rész Testület jegyzőkönyvei tanúskodnak hosszú éveken át tartó lelkes 
működéséről, amelynek csak korán, 56 esztendős korában bekövetke
zett halála tudott véget vetni.

Ez esztendőben érte a nemzetet az a végtelen csapás is, hogy a 
Teremtő elszólította az élők sorából 1000 esztendős történelmünk egyik 
legnagyobb magyarját, Deák Ferencet. Életét méltatni nem e könyv 
hivatása s arra nincs is semmi szükség. A történelem már ítéletet mon
dott fölötte akkor, amikor őt a Haza Bölcsének nevezte. Itt csak arra 
akarunk reámutatni, hogy a gyógyszerészet Deák Ferencben igaz jóba
rátjá t veszítette el. Teljesen tisztában volt ő a közegészségügy nagy je 
lentőségével és nem egyszer adott kifejezést annak a meggyőződésének, 
hogy közegészségügyi érdek az, hogy kevés, de jó gyógyszertár lássa el
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a közegészségügyi szolgálatot. Éppen ezért nem egyszer foglalt állást 
a gyógyszertárak indokolatlan szaporításával szemben és módot talált 
arra  is, hogy az ipartörvény tárgyalásánál a gyógyszerészet érdekében 
felszólaljon. Nemcsak közegészségügyi szempontok vezették őt ekkor, 
hanem az a mély meggyőződés, hogy a vagyonbiztonságot a nemzet ér
dekében sehol és semmi körülmények között sem szabad kockáztatni. 
Halála éppen ezért gyászba borította a gyógyszerészi kart is, amely az 
egyesület útján ravatalára koszorút helyezett és élénk részt vett abban 
a gyűjtésben, amely a felállítandó Deák-szobor érdekében országosan 
megindult.

Sajnos, hogy a bölcsesség sohasem ragadós. Ezt látjuk azokban a 
tömeges eseményekben, amelyek ez időben a gyógyszerészi karral kap
csolatosak voltak. Az egyik a chinin árának felemelésével van összefüg
gésben. 1877. év elején ugyanis Columbiában véres háborúk dúltak, ami 
miatt lehetetlenség volt onnan china-kérget szállítani, aminek természe
tes következménye lett a chinin-készítmények nagy áremelkedése. A 
Kochmeister és Thallmayer-cég adatai szerint az időben Londonban egy 
kilogramm chininum sulfuricumnak 332—345 forint volt az ára, ami 
míg Pestre érkezett, 350—360 forintra emelkedett. Érthető tehát, hogy 
a cégek azt 400 forintnál olcsóbban nem tudták szállítani, s éppen ennyi 
volt a chinin taksa ára is, ami annyit jelent, hogy arra a gyógyszerészek 
alaposan reáfizettek.

Ennek azért volt különösebb jelentősége, mert Magyarország sok 
helyén váltóláz uralkodott és így az ottani gyógyszertárak forgalma te
kintélyes részben a chininre volt bazirozva. Az Országos Egyesület te
hát úgy a chininre, mint ennek készítményeire vonatkozó pontos szá
mítási adatok alapján — amit a Közegészségügyi Tanács is elfogadott — 
arra kérte a belügyminisztert, hogy a taksában e szükséges áremelése
ket vigye keresztül. Ez meg is történt olyformán, hogy a minisztérium 
egy kg chininum sulfuricumnak az árát 600 forintban határozta meg 
ugyanakkor, amikor a német kormány már ugyanazért március 16-án 
950, az osztrák kormány 700, a horvát kormány és a cseh helytartó- 
tanács pedig 800 forintot állapított meg. ö rök  rejtély maradt, hogy a 
minisztérium milyen számítási kulcsot alkalmazott, s hogy, mivel sem 
a gyógyszerészeket, sem a közegészségügyi tanácsot meg nem kérdezte, 
vájjon kinek a szakvéleménye alapján döntötte el ezt a kérdést.

Ugyanez a kapkodás nyilvánul meg abban is, hogy dacára az 
1876-ik évi 14-ik t.-c. 137. §-ának, amely azt mondja, hogy mindennemű 
gyógyszertár felállítására, áthelyezésére, berendezésére, vizsgálatára, 
úgyszintén a gyógyszerészek működésére vonatkozólag rendeleti úton 
történik majd szabályozás, még 1877 november végén a minisztérium 
részéről semmiféle intézkedés sem történt. Ez természetesen újra a leg
nagyobb káoszra vezetett, ami különösen akkor lett nyilvánvalóvá, 
amikor a törvény értelmében az egészségügyi bizottságok megalakul
tak, s amikor ott a kézi és házi gyógyszertárak felállítása került szóba. 
Nyilvánvaló lett ugyanis, hogy a hatóságoknak fogalmuk sincs arról a 
különbségről, ami a kézi és házi gyógyszertárak között fennáll és így a 
legkülönbözőbb határozatokat hozták.

A helyi hatóságokat ezért felelősségre vonni igazán nem lehet. 
Amint láttuk, maga a Közegészségi Tanács is rámutatott arra, hogy sok
szor még ő maga sincs tisztában azzal, hogy a régebbi rendeletek közül
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melyek azok, amelyek még érvényben vannak, s melyek azok, amelyek 
hatályukat vesztették. Milyen alapon lehetett volna tehát megkívánni 
a helyi hatóságoktól azt, hogy ők olyan kérdésekben hozzanak teljesen 
korrekt döntéseket, amelyekre még csak nem is történtek intézkedések! 
A minisztérium mulasztása volt az, hogy a már közel egy év óta életbe 
lépett törvény rendelkezéseinek nem tett eleget, ami ú jra megerősíti 
Tiszának, mint belügyminiszternek a Házban tett ama megállapítását, 
hogy nálunk a közegészségügyért vagy nagyon keveset, vagy semmit 
sem teszünk. Itt azonban Tiszát is nagy mulasztások terhelik, amit meg 
kell állapítani vele szemben még akkor is, ha a közegészségügyi tör
vény megalkotásáért őt máskülönben minden elismerés is megilleti.

Az Országos Egyesület tisztában volt a közegészségügyi bizott
ságok megalakításainak fontosságával, mert hisz a törvény előírja, hogy 
abban gyógyszerész is kell, hogy legyen, s így meg lett adva annak a 
lehetősége, hogy legalább helyi vonatkozásban a gyógyszerészek befo
lyást gyakorolhassanak közegészségügyi kérdésekben és síkra szállja- 
nak a gyógyszerészek érdekeiért is. Éppen ezért már 1876 október 31-én 
felszólította a járásigazgatókat, hogy szorgalmazzák törvényhatóságuk 
területén e közegészségügyi bizottságok megalapítását. Ez legtöbb he
lyen meg is történt, s ezzel kapcsolatban egyes vármegyék, mint pld. 
Bihar vármegye is, szabályzatot készített a kézi gyógyszertár tartására 
jogosítványt nyert községi és körorvosok jogairól, kötelességeiről és a 
megye felügyeleti jogáról. E szabályzatban azonban olyan intézkedése
ket statuál és olyan jogokat állapít meg a maga számára, amelyek míg 
egyrészt semmiféleképpen sem illették őt meg, másrészt pedig a törvény 
egész szellemével ellenkeztek. Bihar vármegye szabályzata például elő
írja, hogy a kézi gyógyszertárak számára a gyógyszerész a tőle vásá
rolt gyógyszerek árából köteles 20% engedményt adni. Megállapítja azt 
is, hogy a kézi gyógyszertár tulajdonosa jogosítva van mindazon gyógy
szerek tartására, amelyek a gyógyszerkönyvben foglaltatnak, s hogy 
gyógyszert a körzetébe tartozó betegek kívánságára ki is szolgáltathat. 
Amint látjuk, a szabályzat megalkotói teljes sötétségben maradtak az 
iránt, hogy mi a kézi gyógyszertár, mi annak a hivatása és teljesen tör
vényellenesen akarták a gyógyszerészt reászorítani arra, hogy a gyógy
szerek árából 20%-ot engedjen.

Ezzel szemben Fejérmegye egészségügyi bizottsága 1877 február 
17-én tartott ülésén elfogadta Heisler Győző gyógyszerésznek a követ
kező indítványát: „Minden községi és körorvos rendelhet az életmentés
hez belátása szerint összeállított gyógyszerkészletet az illető községek 
számlájára a gyógyszertárból, de ebből gyógyszereket csak veszély ese
tén adhat ki, tartozik azonban a kiadott gyógyszert annak nevére el
könyvelni, kinek számára kiadta, de sem a kiszolgálásért, sem a gyógy
szerért d íjat felvenni nem szabad, a gyógyszerek értékét az egyesült 
község csoport fizetvén, míg oly helyeken, hol gyógyszertár van, e kész
letből gyógyszer ki nem szolgálható, s a község azok árának fizetéséhez 
sem járul hozzá. Húsz gyógyszernek kötelező tartására lett az orvos 
utasítva azzal, hogy jogában van az orvosnak ezt belátásához képest 
még kiegészíteni."

íme a hallatlan különbség a két bizottság döntése között. Míg a 
második nagyjában megközelíti azt az elgondolást, ami a közegészség- 
ügyi faktorokat vezette, az első valósággal új gyógyszertárakat kreál, 
mert csakis ennek lehet nevezni azt a felhatalmazást, hogy az orvos az
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összes hivatalos szereket tarthatja  és sürgős veszély nélkül is bárki ké
résére kiszolgáltathat gyógyszert a maga forgalmi körében.

Természetes, hogy az ilyen határozatok másutt is nyomot hagy
tak. így pld. a petrozsényi bányaigazgatóság, amikor 1878 elején az 
ottani gyógyszerész, Gerbert Guidó, éppen a magas chinin árakra való 
tekintettel nem akart ezek árából 20% engedményt adni, egyszerűen a 
kereskedőktől hozatta azt. s amikor az ottani szolgabíróság, híven a tör
vény utasításaihoz a chinint elkobozta, s a bányaigazgatóságot 100 fo
rint bírsággal sújtotta, egyszerűen házi gyógyszertár felállításáért fo
lyamodott.

Nehogy ennek a kérésnek súlyos konzekvenciái lehessenek, az 
Országos Egyesület sürgős kérvénnyel fordult a belügyminiszterhez, 
amelyben reámutatott a bányaigazgatóság törvénytelen eljárására és 
arra is, hogy a házi gyógyszertár felállításának két fontos szempont szól 
ellene. Az egyik, hogy a petrozsényi gyógyszertár, amely annak idején 
éppen az ottani két bányára támaszkodva lett felállítva, feltétlenül 
tönkremenne, ha most házi gyógyszertárat engedélyezne a belügymi
niszter. A másik, hogy az 1875. évi október hó 4-én az ú j magyar gyógy
szerárszabvány tárgyában kibocsátott rendelet 8. §-a értelmében a házi 
gyógyszertárak minden néven nevezendő szereiket megrendelési könyv 
alapján úgyis nyilvános gyógyszertárakból kötelesek beszerezni. A bá
nyában felállítándó házi gyógyszertár tehát csak a gyógyszertár felál
lításának nagy költségével járna s így semmi jogosultsága nincs, amit 
elismert a kormány már akkor is, amikor a szóbanforgó bányák veze
tőségének 1873-ban kifejezésre juttatott ugyanilyen kérését elutasította.

A minisztérium ezekben a kérdésekben azonban csak akkor moz
dult meg, amikor végre az egyik törvényhatóság kérdést intézett hozzá, 
hogy tulajdonképpen mi a különbség a kézi és házi gyógyszertárak kö
zött. Erre 1878 januárjában válaszolt a belügyminisztérium és tudatta, 
hogy a házi gyógyszertárak ugyanazon gyógyszerkészlet tartására kö
telesek, mint a nyilvánosak, s leginkább kórházak, nagyobb uradalmak, 
gyárak, s más efféle vállalatok, továbbá orvosok számára engedélyez
hetek a belügyminiszter által. Szereket rendesen csak azon kör szemé
lyeinek szolgáltathat ki, amely számára engedélyeztetett, pld. a kórház 
betegeinek, az uradalom személyeinek, stb. Arra nem kötelezhető a sür
gős veszély esetét kivéve, hogy a nagyközönség számára is kiszolgáltas
son gyógyszereket. A házi gyógyszertárat orvos, vagy gyógyszerész kö
teles vezetni.

A kézi gyógyszertár tartására jogosított orvosok és sebészek csak 
a legszükségesebb gyógyszerek és az életmentéshez szükségesek tartá
sára vannak jogosítva. A sürgős veszély esetét kivéve, nem kötelezhe
tők arra, hogy a nagyközönség számára gyógyszereket kiszolgáltassa
nak. A tartani köteles szereket a törvényhatóság határozhatja meg és a 
kézi gyógyszertárat is a törvényhatóság engedélyezi.

Ez a miniszteri leirat nem volt alkalmas arra, hogy a helyzetet 
tisztázza azon kívül, hogy megállapította, miszerint ki adományozza a 
házi és ki a kézi gyógyszertári jogot. Sőt, a szövegezése egyenesen elő
segítette a további bizonytalanságot. Abból ugyanis, hogy sem a kézi, 
sem a házi gyógyszertár nem kötelezhető arra, hogy a nagyközönség 
számára gyógyszereket szolgáltasson ki, le lehetett vonni azt a konzek
venciát is, hogy viszont ha akart, úgy gyógyszereket ezek számára is 
kiszolgáltathatott. A leglényegesebb kérdésben továbbra is bizonytalan



ságban hagyta tehát a hatóságokat. Ezenfelül az a meghatározása, hogy 
a házi gyógyszertár vezetését vagy orvos, vagy gyógyszerész köteles 
vinni, egyszerűen átruházta a gyógyszerészi hivatás jogait ebben a vo
natkozásban az orvosokra. A leirat tehát a szakértelemnek csaknem 
teljes hiányát m utatja és növelte azoknak a bizonyítékoknak a számát, 
amelyek szinte elodázhatatlan szükségszerűségnek tartották a belügy
minisztérium közegészségügyi osztályában a gyógyszerész szakértő al
kalmazását.

A közegészségügyi törvény által beígért szabályrendelet hiánya 
miatt a helyzet tehát a törvény dacára is az volt, hogy úgy a hatóságok, 
mint a különböző közegészségügyi bizottságok is teljesen a maguk 
egyéni felfogása szerint működtek és minden attól függött, hogy a köz
egészségügyi bizottságoknak a tagjait mennyire hatotta át a közérdek 
szeretete, a tenniakarás, vagy pedig az egyéni érdek. A törvény a köz
egészségügyi bizottságoknak fontos szerepet akart juttatni, mert ezek
nek feladata lett volna körzetük minden közegészségügyi vonatkozású 
ügyét figyelemmel kísérni és irányítani. Az első hiba ott történt, ami
kor a törvény nem számolt azzal a rendkívüli közönnyel, amivel a ki
sebb intelligenciájú tömegek általában véve viseltetnek az egészségügyi 
kérdésekkel szemben. Ezzel a közegészségügyi bizottságok csak úgy 
tudták volna felvenni a harcot, ha legalább valamelyes végrehajtóhata
lom lett volna a kezükben. Mivel azonban ilyen hatalma e bizottságok
nak nem volt, a nép a legtöbb helyen csak megmosolyogta az adott ta 
nácsokat anélkül, hogy abból bármit is megfogadott volna.

Pedig tagadhatatlan, hogy elméletileg e bizottságoknak nagyon 
szép volt a hivatása, s hogy egyes helyeken céltudatosan is fogtak hozzá 
a maguk munkájához. Az orvosi és gyógyszerészi pálya egymásra utalt
ságát talán semmi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy e bizottságok 
működésében céltudatos programmot mindég ott látunk, ahol az orvos 
és a gyógyszerész harmonikusan együtt működött. De e helyeken is, 
mintha az iniciálás a gyógyszerészektől indult volna ki. Ezt meg kell 
állapítanunk anélkül, hogy az orvosi rend kiváló munkásságát kicsinyí
teni akarnók. Meg kell állapítanunk azért, mert nem lehet véletlenség 
az, hogy e bizottságok mindenütt ott működtek magasabb szempontok 
szerint, ahol olyan gyógyszerész volt a bizottság tagja, akinek minden 
irányú kitűnő munkásságát, el nem vitatható szakértelmét és fáradha
tatlanságát már gyógyszerészi közszerepléséből is ismertük. Ha pld. az 
az egészségügyi bizottság, amely Trajanovits Ágoston részvételével mű
ködött, szép eredményeket ért el, akkor lehetetlen nem gondolni arra a 
fáradhatatlan és eszmékben gazdag munkásságra, ami Trajanovits 
Ágostonnak már addig is a háta mögött állott s ami így plauzibilissé 
tette azt is, hogy ő volt a lelke annak a bizottságnak, melynek tagjává 
kinevezték.

Nézzük meg tehát egy kicsit, hogy miképpen működött a Traja
novits Ágoston részvételével megszervezett sarkadi közegészségügyi 
bizottság.

Első ülésében rögtön megalkotta tanácskozási ügyrendjét. Máso
dik ülésében a községi orvos netáni mozgósíttatása esetére egy halott
kém betaníttatását rendelte el, s azonkívül összeállíttatta a község terü
letén levő elmebetegeknek, hülyéknek, vakoknak, süketnémáknak, nyo
morékoknak, lelenceknek s a dajkaságba adottaknak névsorát. H arm a
dik ülésében felszólította a község az elöljáróságot, hogy a lakosságot
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ösztönözze a közterek, udvarok és utcák befásítására és tisztántartá
sára, a vizek lecsapolására, közkutak nyitására és arra, hogy ama sze
gény lakosok névsorát állítsa össze, akik reá vannak szorulva ingyen 
gyógyszereknek a használatára, hogy szükség esetén e névsor hiánya 
m iatt a gyógyszerek kiszolgáltatása késedelmet ne szenvedjen. Ez ülés 
a maga kebeléből 3 bizottságot is küldött ki, amelynek feladata volt fel
ügyelni a kávéházakra, vendéglőkre, korcsmákra, a hentesüzletekre és 
mészárszékekre, boltokra, pékmühelyekre és iskolákra, a piaci árukra, 
a piacok, közkutak, terek, utcák, udvarok és lakások tisztán tartására. 
A negyedik és ötödik ülés az albizottságok elnökéül a községi tiszti or
vost, melléje pedig — mint szakelőadót — a községi gyógyszerészt de
legálta, hogy az az esetleges visszaéléseket vegyészileg is konstatálhassa.

A hatodik és hetedik ülésében a bizottság az elöljáróság útján 
valamennyi kereskedőt és nyitott üzlettel bíró szatócsot maga elé ren
delt, hogy mielőtt a gyógyanyag, tiltott szerek és méregáruk tartása és 
elárusítása miatt eljárást indítana ellene, jóakaratúlag figyelmeztesse, 
hogy a 26.033. számú belügyminiszteri körrendelet értelmében felállított 
táblázat szerint mit és mennyit szabad kiadniok a droguistáknak, mit 
és mennyit a kereskedőknek és hogy mi az, amit nem szabad sem tar- 
taniok, sem árusítaniok. A bizottság egyúttal felvilágosította a kereske
dőket arról, hogy a gyógyszerészeket nincs joguk szintén kereskedőknek 
tartaniok, s hogy a gyógyszerek nem kereskedelmi cikkek, hanem az 
állam által megszabott árak és m unkadíj mellett kiszolgáltatott készít
mények, melyeknek ellenértéke a gyógyszerészeknek — mint az állam 
fizetést nem húzó közegészségügyi hivatalnokainak — honoráriumát 
képezi okleveleik után éppen úgy, mint az orvosok, ügyvédek, mérnö
kök, stb. honoráriuma.

íme egy olyan közegészségügyi bizottságnak a működése, amely 
csakugyan szeretett volna alkotni. Más lapra tartozik, hogy el tudott-e 
érni valamit. Hatalom híjján  ugyanis minden elképzelhető kérdéssel a 
különböző közigazgatási hatóságokhoz kellett, hogy a bizottság fordul
jon, ahol azután már a begyökeredzett bürokratikus felfogás dominált, 
ami legtöbbször megakadályozta azt, hogy a közegészségügyi bizottság 
javaslatai gyakorlati eredményeket is hozhassanak. Ahol pedig a tör
vényhatóságok első tisztviselői mozgékonyabbak voltak, az rendesen 
nem sok jót jelentett a gyógyszerészi kar számára. így pld. nyakra-főre 
adományozták a kézi gyógyszertári engedélyeket, amelyek felszerelésük 
következtében sokszor szinte teljesen a házi gyógyszertár jellegével b ír
tak, ahol az orvosok dispenzáltak, a gyógyszereket pénzért árulták, sőt 
a törvény világos utasítása ellenére gyógyszereiket nem a gyógyszertár
ból, hanem a nagykereskedőktől szerezték be.

Ilyen következménnyel já rt tehát az, hogy a gyógyszerészeti ügy 
végleges szabályozására kiadandó szabályrendelet még az 1878-as év 
elején sem jelent meg. Nem lehet csodálkozni tehát azon sem, ha a ku
ruzslás is fokozottabb mértékben kapott ú jra  lábra és nemcsak titkos 
rejtekhelyeken lehetett gyógyszereket kapni, hanem Budapesten, Kőbá
nyán és egész Pest környékén nem is egy, úgynevezett tót babkárt fog
tak el, aki a könnyen hívő nép között mindenféle betegség ellen gyógy
szert árult.

Nagy szükség lett volna pedig arra, hogy a szabályrendelet min
den vonatkozásban rendet teremtsen, mert ez a bizonytalanság arra is 
jó volt, hogy egyes lelkiismeretlen kritika a gyógyszerészek ellen pró-
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háljon hangulatot teremteni. Nem állítjuk még azt sem, hogy minden 
esetben a rosszindulat volt e támadások forrása, hanem inkább az a cso
dálatos tájékozatlanság, ami még szakemberek részéről is megnyilvá
nult. így pld. a „Gyógyászat" című lap 1878-iki évfolyamának 14-ik 
száma a következő kérdéseket teszi fel:

1. Ki engedte meg azt, hogy a gyógyszerárszabvány ellenére olcsó 
vaskészítmények — milyen a „Ferr. Bravais" — tízszeres áron adas
sanak?

2. Ki adott gyógyszertártulajdonosnak engedelmet arra, hogy 
Guyot-féle kátránytokocskákat orvosi rendelvény nélkül betegeknek 
kiszolgáltasson, akkor midőn tudva van, hogy kátránykészítmények 
gyermekeket megmérgezhetnek?

E naiv kérdésekre a „Gyógyászat" hivatalos választ kapott, mely 
szerint a szóbanforgó vaskészítmény árát a gyáros szabja meg, tehát a 
gyógyszerész azt csak azon az áron adhatja, ami pedig a kátránytokocs
kákat illeti, a kátrány a magyar gyógyszerkönyvben nincs kereszttel 
megjelölve, s így annak kiszolgáltatása teljesen jogosult. Ha az orvosok 
arról győződtek meg, hogy a kátrány gyermekeknél mérgező hatással 
lehet, úgy módjuk van lépéseket tenni a belügyminiszternél olyan irány
ban, hogy az a kátrányt akár a gyógyszerkönyvnek, akár a taksának 
revíziója alkalmával, akár pedig egy kiadandó rendelettel a keresztes 
szerek közé vétesse fel. A Gyógyászatnak e felvilágosításra adott vá
lasza a szakértelemnek olyan hiányát m utatja, ami szinte megdöbbentő. 
Azt mondja ugyanis: „A 26.033—875. számú belügyminiszteri rendelet 
ezen kérdést igen helyesen szabályozta; ezen rendelet első táblázata 
alatt ott áll, hogy gyógyszerészek az I. osztályba sorolt szereket csak 
nagyban és egyedül gyógyszerészeknek (!) adhatják el. Mivel ide tar
tozik a Ferr. Bravais és a kátránytokocska is, orvosi rendelvény nélkül 
egyes egyéneknek nem, csak gyógyszerészeknek egyedül adhatja el a 
gyógyszerész." íme, egy olyan előkelő szaklap, mint amilyen a „Gyó
gyászat", egyáltalában nem ismeri a törvényes rendelkezéseket, hisz az 
általa idézett első tabella éppen azt határozza meg, hogy mely gyógy
szerek tarthatók és árusíthatók csakis gyógyszerészek által. Olyan ta
bella pedig természetesen egyáltalában nincs, amely azokat a szereket 
tartalmazná, amelyeket gyógyszerész csak gyógyszerészeknek adhat 
el. A szóbanforgó lap tehát összecsereberéb a gyógyszerészt, a droguis- 
tát és a kereskedőket, ami nem szolgál nagy dicsőségére, de végered
ményben mégis csak a gyógyszerészeknek okozhatott kárt, tekintettel 
arra a kevés jóindulatra, amit a gyógyszerészi kar úgy a nagyközönség, 
mint a hatóságok részéről mindig tapasztalt.

A közegészségügyi törvény életbeléptetése óta e törvénnyel kap
csolatban a minisztérium részéről összesen annyi történt, hogy újra lett 
szervezve aTcozcgeszsegl tanács és a Belügyminiszter kinevezte annak 
tagjait, köztük Járm ay Gusztávot, az Országos Egyesület elnökét, akit 
közbüTaz-a megtiszteltetés is ért, hogy az Üsterreichische Pharmaceu- 
tische Gesellschaft 1877 szeptember 10-iki közgyűlésén tiszteletbeli 
taggá választotta. A másik ténykedése Tiszának az volt, hogy 1877-ben 
13.872. szám alatt rendeletet küldött valamennyi törvényhatóságnak, 
amelyben utasította őket arra, hogy a közegészségügyi jelentést azontúl 
évente csak egyszer kell a minisztériumhoz felterjeszteni. E rendelet
nek 7-ik pontja a gyógyszertárakról a következőket mondja: „A gyógy
szertárakra nézve e helyt csupán az említendő meg, hogy a múlt évben
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hány és minő gyógyszertár állíttatott fel, hány reál jogú adatott el, hány 
személyes jogú ruháztatott át, hány gyógyszertár adatott bérbe, hány 
és minő gyógyszer vizsgáltatott meg és mily eredménnyel, mily ese
tekben és hány gyógyszertárnái volt szükséges hiányok, vagy visszássá
gok megszüntetése végett hatósági intézkedés és mikép foganatosítta
tott ez. A gyógyszerárak évi vizsgálatára vonatkozó jegyzőkönyvek 
ezentúl is külön terjesztendők fel.“

Csak az tudja a Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület nehéz 
helyzetét és munkásságát kellően méltányolni, aki mérlegeli mindazo
kat a visszásságokat, amelyeket éppen azok teremtettek, akiknek fel
adatuk lett volna olyan intézkedések meghozatala, amelyek míg egy
részt biztosították volna a közegészségügyi szolgálat zavartalanságát, 
másrészt abba a helyzetbe hozták volna a hatóságokat is, hogy pontosan 
tudják, mi a tennivalójuk. így ahogy a dolgok most állottak, egyik bi
zonytalanság a másikat kergette, amire pontosan reámutattunk akkor, 
amikor akár a gramm.?úly rend szert, akár a cégbejegyzést, vagy akár
milyen más kérdést is tárgyaltunk. A gyógyszerész egyesületet a maga 
m unkájában senki sem támogatta és a gyógyszerészi kar is egyedül csak 
az egyesületre támaszkodhatott.

Ez azután meg is tett mindent, ami tőle tellett. Gondoskodása 
tárgyát képezte még az is, hogy felhívja a gyógyszerészi kar figyelmét 
arra, hogy a nehéz gazdasági viszonyok között melyek volnának azok 
a lehetőségek, melyekkel a gyógyszerészi kar a maga jövedelmét fokoz
hatná. Ezek közé sorolta a szikvíznek és a mesterséges ásványvíznek 
gyártását. Ide tartozott a kertgazdaság, a méhészet, a napraforgónak és 
a máknak a termesztése, amelyre nézve már akkor is voltak olyan ada
tok, hogy az ebből nyert ópium morphin tartalm a vetekedik a Kis- 
Ázsiából bejött ópiuméval. Felszólította őket arra, hogy a hatóságokkal 
való érintkezés kapcsán hívják fel azok figyelmét a vegyvizsgálatokra, 
amelyeket legjobban a gyógyszerész tudhat elvégezni, s ami megfelelő 
formában nemcsak jövedelmet jelent, hanem a pálya tekintélyét is emel
heti. Az ilyen megbízatások elnyerése nem volt utópisztikus gondolat, 
mert sok helyen még törvényszéki vizsgálattal is megbízták a környék
beli gyógyszerészt. Felvetette az Országos Egyesület azt az eszmét is, 
hogy az élelmiszerek és tápszerek vizsgálatát is a gyógyszertárakba 
kellene utalni, amint ez egy-két külföldi államban, pld. Belgiumban 
már akkor megtörtént. Végül pedig nyomatékosan felhívta a figyelmet 
a gyógynövénytermelésre, mint ami leginkább egyeztethető össze a 
gyógyszerészi hivatással, s ami rendszeres termeléssel szép jövedelmet 
hajthatott. Megmagyarázta nekik, hogy éppen a kis forgalmú falusi 
gyógyszerész csaknem minden befektetés nélkül szép anyagi eredményt 
érhet el a gyógynövénytermelés terén. A községek mezőin és határain 
igen sok helyen lehet találni vadon termő gyógynövényeket, amelyek
nek gyűjtésére be lehet tanítani — a szülők kellő felvilágosítása után — 
a parasztgyerekeket, akikben így nagyon olcsó munkaerőt nyernek. Az
után csaknem minden falusi gyógyszertárhoz nagy udvar, félszer és 
egészséges, száraz padlás tartozik, amely alkalmas volt a növények szá
rítására. Csak energia kell tehát ahhoz, hogy a gyógyszerész e téren is 
jövedelemhez jusson.

Katona Zsigmond kecskeméti gyógyszerész ekkor m ár több mint
15 év óta próbált ennek a gondolatnak propagandát csinálni. Sajnos, 
nem sok eredménnyel. Oka volt ennek az is, hogy érthetetlen módon a



gyógyszerészek inkább a droguistáktól vásároltak, mint a gyógynö
vényt termelő gyógyszerészektől, amiért ezek közül sokan el is vesztet
ték munkakedvüket. Az egyesület felvetette tehát a megfelelő propa
gandának az eszméjét is, amit hajlandó volt elősegíteni azzal, hogy e 
helytelen álláspontra a gyógyszerészek figyelmét külön is felhívja.

Az Országos Egyesületet ekkor azért is fokozottabban érdekelte 
a gyógynövények ügye, mert az 1878-ik év elején egy Havas Rezső nevű 
termelő fiumei tanulm ányútjáról visszatérve felhívta az iparegyesület 
figyelmét a rohamosan fejlődő fiumei gyógynövénykivitelre. Az egye
sület felkérésére tudatta azután, hogy az, hogy a gyógynövényeknek 
Fiúméból való kivitele még a meglevőnél is nagyobb mérvet nem öltött, 
csak annak tulajdonítható, hogy a nyugati országok keresletét a fiumei 
kereskedők csak kis mértékben képesek kielégíteni, mert csakis a 
Fiúmét környező Karszt magaslatokról gyűjtött gyógynövényeket vi
szik Fiumébe eladás végett. A kereslet különösen Anglia és Franciaor
szág részéről oly nagy, hogy bármily mennyiségű gyógynövényt is el 
lehetne ezekben az országokban helyezni. A fiumei kereskedelmi és 
iparkamara a „Földmívelési Érdekeink" című közlönyében fel is hívja 
a figyelmet arra, hogy mely gyógynövényekre volna szükség, amelyek 
Fiume környékén nem találhatók, ellenben Magyarországon megterem
nek. Ilyenek pld. a Dél-Magyarországon termő Flores Yerbasci, Herba 
Marubii, Radix Altheaae, a Kunságon nagy mennyiségben termő Flores 
Chamomillae és Herba Hyosciami, továbbá az egész országban megta
lálható Radix Saponariae, Cortes Quercus és Flores Sambuci. Ezeket 
tehát csak gyűjteni kellene és megszervezni az eladást, hogy a gyógy
szerészek ú j jövedelmi forráshoz jussanak.

A mesterséges ásványvizekkel kapcsolatban tisztességes jöve
delmi forrást ígért azoknak az ásványvizeknek a felkutatása és értéke
sítése is, amelyek hazánkban rendkívüli mértékben voltak elterjedve. 
Bernáth József budapesti tanár felhívást is intézett a magyarországi 
gyógyszerészekhez, mint, akik szerinte éppen természettudományi isme
reteik folytán leginkább vannak hivatva és képesítve arra, hogy a ha
zai ásványvizekről megbízható tudósítást adjanak, hogy közöljék vele 
mindazokat a forrásokat, amelyekről tudomással bírnak, lehetőleg a 
forrás sajátságával, alkalmazásával és bőségével együtt. Felhívásában 
közli mindazokat a községeket, melyekben a balneológiai szakirodalom 
szerint ásványvíznek kell, hogy legyen. E községek száma sok százra 
megy, úgyhogy a gyógyszerészeknek módjuk lehetett e kutatásaikkal 
nemcsak országos érdeket szolgálni, hanem egyúttal maguknak is új 
jövedelmi forrást teremteni.

Az Országos Egyesület figyelme tehát minden kérdésre kiterjedt. 
Ezek közé tartozott az is, hogy állandóan próbálta megszervezni az or
vosok és természetvizsgálók vándorgyűléseinek gyógyszerész kiállítá
sait, amelyekkel egyrészt a gyógyszerészeket akarta rávenni arra, hogy 
behatóbban foglalkozzanak a labortóriumi és vegykészítmények előál
lításával, másrészt a nagyközönség érdeklődését és fokozottabb tisztele
tét akarta felkelteni a gyógyszerészi kar iránt. Ezt célozta az 1879-ik 
évben Székesfehérvárott tarto tt országos kiállításon megalakított vegyé
szeti és gyógyszerészi csoport is, amely a gyógyszerészeire nézve na
gyon szép eredménnyel járt. Azon ugyanis a következő gyógyszerészek 
részesültek kitüntetésekben:
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Rozsnyay Mátyás aradi gyógyszerész pályakoszorúzott chinin 
gyógyszer készítményeiért aranyérem;

Beszédes Gyula dunavecsei gyógyszerész, kitünően szárított ki
vonataiért és gyógynövényeiért, ezüstérem;

Gréb János szepesszombati gyógyszerész, ugyancsak gyógynövé
nyeiért és kitűnő málnaszörpjéért, ezüstérem;

Kiss István aradi gyógyszerész, végbélkúpjaiért és viaszk ké
szítményeiért, ezüstérem;

Szigethy szabadkai gyógyszerész, kitűnő tiszta sósborszeszéért, 
továbbá állatgyógyászati szereiért és tápszereiért, ezüstérem;

Podhraczky Ferenc nagyszalontai gyógyszerész, illatszereiért és 
állatgazdászati készítményeiért, bronzérem;

Schmidthauer Antal révkomáromi gyógyszerész, nagyigmándi 
ásványsóterményeiért, bronzérem;

Sipőcz István pécsi gyógyszerész, oltóviaszkjáért és első minő
ségű ürmös füveiért, bronzérem;

Genersich Károly késmárki gyógyszerész, gyűjteményes gyógy
szerkiállításáért, bronzérem;

Ezenkívül kitüntetésben részesültek még Fáczányi Ármin buda
pesti, Köllner Lőrinc egri és Szopkó Alfréd nyíregyházi gyógyszerészek.

Magyar és osztrák gyógyszerészek kapcsolata. — A szegedi árvíz. — 
Gyógyszerészhallgatók segélyegylete. — Kiváló tekintélyek véleménye 

a gyógyszerészekről. — Gyógyszerészi könyvvitel.

Tagadhatatlan, hogy az egyesületnek ez a céltudatos munkája 
alkalmas volt a gyógyszerészi kar tekintélyének a növelésére, s arra, 
hogy általános tiszteletet vívjon ki a maga számára is. Ennek sok min
denféle jelét látjuk. Az orvosegyesületek is mind gyakrabban léptek 
érintkezésbe a gyógyszerész egyesület vezetőivel, akik felkérésre sok
szor vettek részt az orvosok ülésein, s ott felszólalásaikkal mindig álta
lános tetszést arattak.

Erre a kitűnő munkásságra még a határokon túl is felfigyeltek és 
ez magyarázza meg azt, hogy az osztrák gyógyszerész egyesület tanul
mányozás céljából és a maga hasonló mozgalmának alátámasztása ér
dekében elkérte az egyesület által készített gyógyszerészi rendszabályra 
és a kam arára vonatkozó tervezetet. Sőt az osztrák gyógyszerészek to
vább is mentek, mert a „Pharmaceutische Post“ 1878. évi 7-ik és 8-ik 
száma közli, hogy az „österreichische Pharmaceutische Gesellschaft“ a 
birodalom két részének gyógyszerészei érdekében üdvösnek látná, ha 
közte és az Általános Magyarországi Gyógyszerész Egylet között a szo
rosabb kapcsolat meg lenne teremtve, már csak azért is, hogy bizonyos 
egyöntetű eljárásokkal nagyobb nyomást tudjanak gyakorolni a kor
mányhatóságukra. A Pharmaceutische Postnak ezzel a hírével az O r
szágos Egyesület központi igazgatósága 1878 július 23-án foglalkozott, 
s az osztrák gyógyszerész egyesület közeledését örömmel vette tudo
másul annak megállapítása mellet, hogy a két egyesület közötti érint
kezés egyiknek autonómiáját sem sértheti. E döntés után 1879-ben szin
tén közgyűlésen foglalkozott e kérdéssel az osztrák gyógyszerész egye-
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sülét, amelyen Magyarország részéről Rohrbach Antal a Magyarországi 
Gyógyszerész-Egyesület titkára jelent meg. A közgyűlés tárgysorozatá
nak 11-ik pontja a következőképpen szólt: „Jelentés az Általános Ma
gyarországi Gyógyszerész Egylet meghívásáról alkalmas javaslatok té
tele iránt, hogy az itteni gyógyszerész társulat az Általános Magyaror
szági Gyógyszerész Egylettel egyenletes reformok behozása végett 
együtt működhessen és erre vonatkozó javasla t/1

E pont előadója dr. Helmann bécsi gyógyszerész volt, aki a köz
gyűlési tagok sokszor megújuló helyeslése mellett fejtette ki az ilyen 
együttműködés szükségességét, ami után a Magyarországi Gyógyszerész- 
Egyesület utólagos hozzájárulásának reményében a közgyűlés a követ
kező határozatot hozta:

„1. Az osztrák gyógysz. társulat és az Ált. Magy. Orsz. Gyógysz. 
Egylet 1880-tól kezdve minden 3 évben osztrák-magyar gyógyszerész 
kongresszust tartanak.

2. Ezen kongresszus felváltva Bécsben és Budapesten vagy meg
állapodáshoz képest, esetleg Ausztria és Magyarország valamely más 
városában tartatik  meg.

3. A kongresszus a két egylet képviselőiből áll: ha a kongresszus 
Ausztriában tartatik  meg, osztrák, ha Magyarországban, magyar gyógy
szerész elnököl.

4. A két egylet képviselőinek száma a következő: azon egyleté, 
melynek területén a kongresszus tartatik  13, a másik egyleté 12, az el
nök nem szavaz, miáltal mindkét részre 12 szavazat esik.

5. A kongresszus bureauja áll egy elnökből, egy alelnök és két 
jegyzőből. A 3. pontban az elnök személyiségét illetőleg tett megszólí
tás a többi 3 tisztviselőre nézve nem alkalmaztatik.

6. A kongresszus gyűléseiben vendégként minden gyógyszerész 
részt vehet. Magától értetődik, hogy felszólalásai, szavazási és válasz
tási joggal csak a delegáltak bírnak.

7. A tárgyalások német és magyar nyelven fognak tartatni, de a 
tisztviselők tartoznak gondot viselni arra, hogy a javaslatokban foglal
tak, s a vita folyamában mondottak minden oldalról meg is értessenek.

8. A kongresszus napirendje a két testület elnökeinek előzetes 
megegyezése szerint lesz megállapítva.“

A javaslat előterjesztése után Rohrbach Antal megköszönte azt 
a szíves fogadtatást, amelyben az osztrák gyógyszerészek részéről talál
kozott és a maga részéről hozzájárult az előterjesztéshez. Felszólalása 
után 9-ik pontnak felvette még a közgyűlés azt, hogy ha a kongresszu
sok megtartásának két időpontja között sürgősen elintézendő kérdések 
merülnének fel, úgy az osztrák és a magyar gyógyszerész-egyesület egy
öntetű eljárás céljából egymással közvetlenül lép érintkezésbe. Az iilés 
végső akkordjaként Rohrbach Antalt a közgyűlés az Osztrák Gyógy
szerész-Egyesület tiszteletbeli tagjává választotta.

Tagadhatatlan, hogy a testvéregyesületek e megállapodása csak 
jó hatással lehet a magyar gyógyszerészet szempontjából is. Mert igaz 
ugyan, hogy az 1867. évi kiegyezés önállóságunkat minden téren vissza
adta és biztosította, mégis figyelembe kellett venni azt, hogy nálunk 
még ez időben is erősen érvényesült az osztrák befolyás. Nem lehetett 
egyik napról a másikra évszázados, ha némely kérdésben csak a szo
kásjog alapján kifejlődött rendszert megváltoztatni és tudomásul kel
lett venni azt, hogy Ausztria nem is igen akarta kezéből a vezetést k i



adni. Ha törvényes jogcíme nem is volt erre, közvetett úton mindent el
követett, hogy befolyást gyakoroljon a magyar ügyek vitelére. Ezen
felül nálunk is sokan voltak olyanok, akik könnyebben akceptálták 
azokat a dolgokat, amelyeket Ausztria vagy már megcsinált, vagy szin
tén helyesnek tartott. A két egyesület szorosabb érintkezése tehát min
denesetre azzal az eredménnyel járhatott, hogy per analogiam nálunk is 
akceptálják azt, ami üdvösét Ausztriában javaslatba hoztak, vagy ami 
ott már jónak bizonyult.

Általában véve rendkívül érdekes az a lélektani helyzet, amely a 
kiegyezés óta kialakult. Tisza ezt úgy fejezte ki, hogy: „Ha nem lenne 
ellenzékem a parlamentben, akkor csinálnék magamnak." Az ellenzék 
volt t. i. az a mumus, amit Tisza az osztrák kormánykörök, sőt őfelsége 
I. Ferenc József előtt is meglobogtatott akkor, amikor valamilyen ma
gyar ügyben az osztrákok merev álláspontra akartak helyezkedni. Vi
szont nálunk szerették bizonyos körök ébren tartani azt a gondolatot, 
hogy a kiegyezés szellemében bizonyos kérdésekben csakugyan ki kell 
egyezni, nehogy az osztrák aulikusok Őfelségét a nemzettel szemben az 
ellenállás politikája számára megnyerhessék. Az ilyen mindkét oldalról 
megnyilvánuló „gyengéd" fenyegetések sokszor jártak  igen jó ered
ménnyel s ebből a pszichológiai szempontból nézve a dolgokat, a két 
gyógyszerész-egyesület összeműködése céltalannak nem volt tartható.

A nemzetet ez időben ért nagy katasztrófa bizonyítékot is szol
gáltatott arra, hogy a két testvéregyesületnek egymáshoz való közele
dése szorosan lelki kapcsolatot is teremtett a két nemzet gyógyszerészi 
társadalma között. 1879 márciusában ugyanis a Tisza áradása következ
tében elpusztult a nagy magyar Alföld legnagyobb és legvirágzóbb vá
rosa, Szeged. A szőke Tisza, amely olyan csendesen és szelíden szokott 
medrében hömpölyögni, egyszerre csak megdagadt, megvadult s mint 
ahogy Petőfi írja:

„Mint az őrült, ki letépte láncát.
Vágtatott a Tisza a rónán át,
Zúgva, bőgve törte ét a gátot,
El akarta nyelni a világot."

Romhalmazzá lett Szeged és koldusbotra jutott a magyarság 
színe-java. A máskor kalászt rengető rónán piszkos habok hömpölyög
tek, a templomokban nem imára, hanem a vész jelzésére kondultak meg 
a harangok, a meleg családi otthonok a borzalom tanyáivá lettek s az 
emberi élet olcsóvá lett, mint a szél által kergetett hulló falevél. Az egész 
országon végigfutott a sikoltás: jertek és segítsetek! Mint ahogy a mo
dern hajók Marconi-készüléke a világ minden tá ja  felé szétviszi a se
gélyt kérő S. O. S. betűket, úgy markolt bele a fájdalmas magyar szí
vekbe sok tízezer veszendő magyar lélek jajkiáltása.

Elpusztult Szeged és elpusztult vele egy csomó gyógyszertár. 
Reizner János „Szeged története II." című művében megrendítő adato
kat közöl s többek között a következőket írja:

„Az enyészet és pusztulás még egy szokatlan alakban nyilatko
zott. A kiöntés következtében a libák és kacsák eleintén vígan úszkál
tak a vizeken, hanem utóbb ezek is mind elpusztultak.

A Szentháromság-utcában ugyanis egy gyógyszertár is víz alá



került és az épület összeomlott. Az egész gyógyszerkészlet mind szét
folyt és a vízben feloldódott. Azon a környéken a víz folyton változott, 
hol kék, hol vörös volt a mocskos elem.

Ezen tájék levegője egyúttal a gyógyszertári illatok minden faj
tájával telített volt. A feloldott anyagok pedig a vizet megmérgezték, 
úgyhogy azon a környéken minden élőlény elpusztult. Nemcsak a vízi
szárnyasok, de a háztetőkre vonult kutyák és macskák is mind elhul
lottak. Sehol a város területén annyi hulla nem volt, mint itt. A ható
ság ezeknek összegyűjtésére különleges intézkedéseket tett."

A szenvedés emberi szolidaritása megmozdította az osztrák 
gyógyszerészi kart. Bizonyos azonban az is, hogy a két testvéregyesület 
szorosabb kapcsolata is hozzájárult ahhoz, hogy a veszedelemnek szinte 
legelső óráiban a Pharmaceutische Post szerkesztője, dr. Helmann sür
gönyt intézett Járm ay Gusztávhoz, amelyben nemcsak legmélyebb rész
vétét nyilvánította, hanem tudatta azt is, hogy haladéktalanul megtesz
nek minden intézkedést arra nézve, hogy az osztrák gyógyszerészek az 
árvízsújtotta kollégák segítségére siessenek.

A Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület 1879 március 14-én ta r
tott központi igazgatósági ülésének egyetlen tárgya volt a nemzetre zú
duló eme nagy csapás. Járm ay Gusztáv bejelentette, hogy addigi infor
mációi szerint Szeged városának mind a 8 gyógyszertára tönkrement s 
míg egyrészt kötelességének tartja, hogy a szerencsétlen kartársakon 
segítsenek, másrészt teljesen bizonytalan, hogy vájjon az ottani lakos
ság nem szenved-e gyógyszerekben szükséget. Éppen ezért bejelenti 
Jármay, hogy a következő sürgönyt küldte Szeged polgármesteréhez: 
„Szeged város polgármesterének! Hogy a vész által sújtott Szeged vá
rosnak még ottlévő lakosai gyógyszerekben, úgy szerencsétlen ügyfe
leink is szükséget ne szenvedjenek, kérjük a tekintetes polgármester 
urat, miszerint az ottani gyógyszerészeket felszólítani kegyeskedjék, 
hogy mily irányban nyújthat nekik segélyt az Általános Magyarországi 
Gyógyszerész-Egylet központi igazgatósága. Erre nézve szíves válaszát 
táviratilag kérjük és én a kívánt iránybani segélynyújtásról azonnal 
intézkedni fogok. Jármay." Erre a sürgönyre Szeged város polgármes
terétől már másnap, tehát március 15-én a következő válasz érkezett: 
„Itt létezett 8 gyógyszertár közül kettő szolgálhat orvossággal, de ezek 
jelenleg kielégítik a szükségletet; mely irányban leendő későbbi segély
nyújtásra nézve gyógyszerészekkel nem érintkezhetvén, hollétük isme
retlensége miatt, ennélfogva csak vész múltával adhatok határozott vá
laszt. Pálffy polgármester."

Ez a sürgöny az első pillanatokban is világossá tette, hogy 6 
gyógyszertár teljesen elpusztult s hogy azok tulajdonosai a szélrózsa 
minden irányában szétszóródtak, egészen bizonyosan úgy, hogy csak 
puszta életüket tudták megmenteni. Éppen ezért a központi igazgató
ság elhatározta, hogy az egész ország gyógyszerészi karát felszólítja 
segélyezésre s addig is, míg ez kellő eredménnyel járhat, a sorssújtotta 
gyógyszerészek halasztást nem tűrő pénzbeli segélyezését az egylet se
gélypénztárából fogja teljesíteni. A rögtöni gyűjtés Budapesten 1348 
forint eredménnyel járt, amelyhez a Budapesti Gyógyszerész Testület 
egymaga 700 forinttal járult hozzá.

Ezekben a válságos pillanatokban Jármay Gusztáv nagyszerű 
szervezőképessége újra bebizonyult. Először megszervezte a budapesti
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gyűjtést. Azután a vidék minden gyógyszerészét levél ú tján  szólította 
fel az adakozásra, majd érintkezésbe lépett a külföldi gyógyszerész
egyesületekkel és szaklapokkal, akik előtt ecsetelte a rettenetes szeren
csétlenséget s az emberi szolidaritás nevében szólította fel őket arra, 
hogy a segélyakcióban résztvegyenek.

E felhívásoknak meg is lett a maguk eredménye. A Pharmaceu
tische Post volt az első, amely meleg szavakban emlékezett meg a rette
netes csapásról és hívta fel olvasóit az adakozásra. Az Osztrák Gyógy
szerész-Egylet elnöksége sürgős ülést tartott, amelyben elhatározták, 
hogy az egyesület segélyzőpénztárából 100 forintot ad a szegedi gyógy
szerészek számára, hogy a kerületi elöljárókat hasonló határozatra szó
lítja fel és ezenkívül, hogy Ausztria minden gyógyszerészét megkeresi, 
hogy adományait sürgősen küldje be az egyesület pénztárnokához, 
Matzlhoz Maehrisch Schönbergbe. Ugyanakkor a berlini gyógyszerész
egyesület 290 márkát, mint sürgős segélyt juttatott a Magyarországi 
Egyesülethez, a Szajna-kerület gyógyszerészeinek segélyegylete pedig 
a párizsi osztrák-magyar követség útján 500 frankot küldött Járm ay 
Gusztávhoz a következő levél kíséretében:

„Elnök Ur!
A Szajna-kerület első osztályú gyógyszerészeinek testülete és se

gélyegylete mély megilletődéssel fogadta azon levelet, melyet ö n  az 
osztrák-magyar követség útján  hozzá intézett. E levél hű képét adja 
azon szomorú helyzetnek, mely az Önök országát ért rettentő csapás 
folytán szegedi ügyfeleinket érte, oly rettentő színben, hogy az egylet 
engem megbízott, hogy érzelmeinek önök érdekében hű tolmácsa legyek.

Egyletünk jelszavához: „A jó testvériség" hűségesen, 500 franknyi 
segélyt szavazott meg és sajnálja, hogy nem segíthet nagyobb terjede
lemben a nagy szerencsétlenségen. Ez összeg pénztárnokunk által az 
osztrák-magyar segélyző egyletnek Párizsban lett átadva.

Fogadja Elnök úr legőszintébb érzelmeim kifejezését, mellyel 
maradtam tisztelő ügytársa

Párizs, ápril. 24-én 1879.
A. Cásson 

titkár, elsőrangú gyógyszerész, 
86. Rue du Bac.“

Természetes, hogy a magyarországi gyógyszerészek csaknem tel
jes számmal mozdultak meg. Nemcsak pénzbeli adományaikkal keres
ték fel az egyesületet, hanem kijelentették abbeli készségüket is, hogy 
naturaliákkal is szívesen sietnek a szegedi gyógyszerészek segítségére. 
Közben megmozdultak az angolországi gyógyszerészek is, úgyhogy 
végeredményben a következő adományok folytak be:

Magyarországból begyült .............  1211 frt 50 kr.
Ausztriából b e g y ü lt .........................  1139 frt — kr.
Németországból begyült .................  896 frt 82 kr.
Franciaországból begy ült .............  572 frt 77 kr.
Angolországból begyült .................  455 frt 22 kr.
Kamatokból begyült .....................  68 frt 45 kr.

összesen .. 4343 frt 76 kr.
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amely összeg a károsult gyógyszerészek között bizonyos kulcs szerint 
lett felosztva.

A rettenetes csapás nemcsak exisztenciális szempontból állította 
súlyos mepróbáltatás elé a szegedi gyógyszerészeket, hanem alig meg
oldható jogi helyzetet is teremtett. Az ugyanis természetes volt, hogy 
a város felépítése csak fokozatosan fog megtörténni és senki sem mond
hatta meg előre, hogy mely részek épülnek fel legelőször s hogy általá
ban milyen ú j struktúrája lesz a városnak. Igen könnyen megtörténhe
tett, hogy egyes városrészek csak évek múlva lesznek felépíthetők s így 
nyílt kérdés marad az, hogy az elpusztult gyógyszertárak a maguk 
gyógyszertárfelállítási jogát hogyan, milyen időben és mily helyen ér
vényesítheti. E nehéz helyzet arra indította a szegedi gyógyszerészeket, 
hogy egymással tárgyalásba bocsátkozzanak és felvetődött az az eszme, 
hogy közös költségen és közös haszonra egy gyógyszertárat Szegeden, 
egyet pedig Uj-Szegeden tartsanak fenn. Amint azután a város kiépül, 
közös megegyezés alapján fokozatosan állítsák fel a többi gyógyszer- 
tárat is.

A legnagyobb veszedelem elmúltával Ambrózy szegedi gyógy
szerész azt kérte a belügyminisztériumtól, hogy gyógyszertárát Uj- 
Szegeden állíthassa fel. Az engedélyt erre megkapta s mivel Ambrózy 
teljesen tönkrement, a segélyképpen befolyt összegekből 500 forintot 
küldött neki az egyesület, amely közben titkárát, Rohrbach Antalt Sze
gedre küldte, hogy személyesen tárgyaljon az ottani gyógyszerészekkel 
a befolyt összeg szétosztása ügyében. E tárgyalások eredménye az lett, 
hogy a pénz a kár arányában legyen szétosztva, amihez az egyesület 
hozzá is járult.

Megjegyzendő, hogy egy évvel azelőtt, tehát 1878-ban is volt ár
víz hazánkban, mely Egert, Miskolcot stb. öntötte el. Az egyesület ekkor 
azt a készségét is kifejezte, hogy — főleg Egerben — felállít az ottani 
gyógyszerészek számára egy ideiglenes gyógyszertárat, amit gyógyszer
rel is ellát. Mivel erre szükség nem lett, a sebesülteknek 100, Egernek 30, 
Miskolcnak pedig 50 forintot küldött az egyesület.

Nem lesz érdektelen, ha itt röviden ismertetjük az árvíz előtt fel
állított szegedi gyógyszertárakat. Ugyancsak Reizner János ezekről a 
következőket írja:

„Ámbár Szeged a XVII. század végén nagy hadiközpont volt, hol 
a katonai raktárak mellett tábori kórház is volt, gyógy tárral nem bírt. 
Herberstein várparancsnok még az 1708. évben is, a pestis-ragály ter
jedése alkalmából, gyógyszerek küldését sürgette a haditanácsnál. A 
ragály terjedésének meggátlására dr. Ausfeldt Kristóf katonaorvos kül
detett Szegedre, ki legott gyógyszertárat rendezett be. Sikereit maga is 
ezen gyógytárnak tulajdonította. Ausfeldt halála után, 1713-ban, a hadi
tanács megengedte, hogy a gyógytárat özvegye és gyermekei örököljék, 
de azért a gyógy tár katonai jellegét még egy időre megtartotta és a vá
ros joghatósága alá csak később került.

A „Megváltó"-hoz címzett első gyógytár kevés idő múlva Bar An
talnak, Ausfeldt sógorának birtokába került, ki azt ismét Peer András
nak adta el. Ez a várostól 1725. évi május 11-én gyógytára elhelyezésére 
telket kért. A haditanács felhívása után 1729. évi április 1-én a hely
tartótanács a hatóságnak meghagyta, hogy a szükséges telket jelölje ki. 
Ekkor került a gyógytár a város joghatósága alá, mert 1727. évi decem-



bér 9-én kelt helytartósági leiratra a tanács még azt válaszolta, hogy 
joghatósága alatt álló gyógyszertár Szegeden nincsen. A gyógytár ez
után Ildefensus Castillo Jakabnak, majd Maggio Ferencnek tulajdona 
lett, ki 1730. évi július hó 24-én a város polgárai közé is felvétetett. Ez 
időben a gyógyszertár még befőttek-confektum készítésével is foglalko- 
zot, melyeket a város előkelő vendégei részére szolgáltak ki. Maggio 
G raff Mátyás Józsefnek engedte át a gyógytárt. A helytartótanácsnak 
1736 január 31-én kelt rendelete alapján Hochberg helyőrségi orvos 
a gyógy tárat és a gyógyszerész képességeit június 1-én megvizsgálta s 
mint — polgári — gyógyszerész, a küldöttség előtt esküt is tett. 1746-ban 
az alkalomból, hogy Rainisch József a tanácsnál egy új gyógytár enge
délyezését kérte, G raff teljesen a tanács joghatósága alá került s erről 
elismervényt is adott. Ekkor Rainischt kérelmével elutasították. G raff 
pedig 1746. évi szeptember 30-án királyi oklevelet nyert, mellyel gyógy- 
tára reáljogúnak nyilváníttatott.

G raff halála után fia, Antal vezette a gyógytárat, ki 1784-ben, 
midőn tanácsnok lett, 12.000 forinton a gyógytárat Prezetska Vencelnek 
eladta. Az ú j tulajdonos a mai Klauzál-téren e célra épített házba tele
pedett át s a gyógytárat igen felvirágoztatta. 1814-ben a jog János fiára 
szállt, ki azonban 1816-ban azt Baurnfeind Nándornak adta el, ki a 
gyógytárat az Aradi- és Deák Ferenc-utcák sarkán levő épületbe tele
pítette át. Baurnfeind örökösei a gyógytárat 1871-ben Bauer József tu 
lajdonába bocsátották.

A második gyógytár felállítására már 1746-ban volt az első kísér
let. 1792-ben G raff Antal is akart állítani. 1799-ben pedig Pláth József 
pécsi gyógyszerész folyamodott engedélyért. Sobay tisztiorvos és a ta 
nács pártolása alapján, Prezetska ellenzése dacára is, az engedélyt 
folyamodó megkapta, azon kikötéssel, hogy a gyógyszertárat a felső- 
városon állítsa fel. De a felállítás elmaradt.

A tanács a 13.000 lélek népességű alsóváros egészségügyi viszo
nyainak javítása érdekéből elhatározta, hogy ott orvosi és sebészi állo
más szerveztessék, valamint egy gyógytár is engedélyeztessék. A hely
tartótanács 1807. évi április 7-én kelt leiratában e határozat ellen kifo
gást nem tett. De az orvos nem ott, hanem felsővároson telepedett le s 
a tervezett második gyógyszertár felállítása is elmaradt. 1811. évi októ
ber 15-én Remold Jakab pesti gyógyszerész kért gyógyszertárállításra 
engedélyt, de elutasították, mert „két hazafiak lévén, kik legközelebb 
olyas patikát felállitandanak". A felsővárosi lakosság azonban a gyógy
tár engedélyezését sürgette s így a tanács október 20-án kelt felterjesz
tésében az engedélyezést már nem ellenezte, mire Remold a helytartó- 
tanácstól azt meg is kapta, de általános meglepetést keltett, hogy azon 
indoknál fogva, mert felsővároson a közlekedési akadályoknál, az épü
letek nedves és tűzveszélyes volta miatt a gyógytárat ott felállítani nem 
lehet, ennélfogva azt a palánkban állítja fel. A tanács emiatt feliratot 
intézett, melynek semmi következménye sem lett, Remold reáljogu 
gyógytárát 1812. évi június 26-án „Az isteni gondviseléshez“ cím alatt a 
„nagy piacon“ megnyitotta. A felsővárosiak ugyan még ezután is kér
ték a gyógytár áthelyezését s bár a tanács 1812. évi július 1-én melegen 
pártolva terjesztette fel a tömeges aláírású kérelmet, az elutasítva érke
zett vissza.

Remold után ennek sógora, Piszeker Ferenc. 1844-ben pedig Götz 
Károly s ennek 1852-ben történt elhúnyta után örökösei voltak a gyógy
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tár tulajdonosai. Az utóbbiak alatt Kovács Albert b írta bérben. 1875. 
évi március 27-én 28.000 forinton Barcsay Károly vette meg.

A harmadik gyógyszertár felállítására 1830. évi augusztus havá
ban Aigner Károly kért engedélyt. Rokoni összeköttetéseinél fogva a 
tanács meleg pártolással terjesztette fel a kérelmet. A helytartótanács 
az engedélyt meg is adta, kijelentvén, hogy a gyógytár a legalkalmasabb 
helyen (oportunissimo loco) állítandó fel. Az engedélyes ehhez képest 
a Klauzál-házban a Prezetska-féle gyógytár helyiségét vette bérbe. De 
efölött nemcsak a két érdekelt gyógyszerész — Baumfeind és Piszeker 
—, hanem a felsőváros lakossága is felháborodott. A közönség fájlalta, 
hogy ki lett játszva s kérte, hogy az ú j gyógytár felsővárosra helyeztes
sék át; az érdekelt gyógyszertártulajdonosok pedig a kancelláriánál 
emeltek panaszt, mely az 1831. évi február 22-én kelt helytartósági le
irat útján elrendelte, hogy a harmadik gyógyszertár kijelölendő helye 
iránt tárgyalás tartassák.

A tanács azonban szembeszállt a polgársággal és a felsőbb ható
sággal s a már ismert indokoknál fogva felsővárost a gyógytár felállítá
sára alkalmatlannak jelentvén, felterjesztést intézett az engedélyes ér
dekében. A helytartótanács azonban nem engedett s 1831. évi május 
19-én határozottan követelte, hogy az ú j gyógy tár valamelyik külváros
ban állíttassék fel s ugyanoda tartozand a másodorvos is kitelepülni.

De eközben kiütött a cholera s a július 21-én tartott ülésen az 
„egészségre állandóan ügyelő bizottság" a szomorú körülmény okából 
elrendelte, hogy az ú j gyógyszertár a „közönség javára" azonnal meg- 
nyittassék. Aigner ennélfogva a „Szentháromsághoz" cím alatt gyógy
szertárát megnyitotta a már kibérelt helyiségben.

A járvány után a jogaikban sértett régi gyógyszertárak tulajdo
nosainak megújított kérelmére, a helytartótanács 1832. évi szeptember
11-én elrendelte, hogy a harmadik gyógyszertár felsővárosra kitelepí
tendő s erre a tanács határidőt tűzzön ki. Szeptember 28-án a hatóság 
e végre két évi határidőt tűzött ki, de ekkor Aigner a Felséghez intézett 
kegyelmi kérésében azért esedezett, hogy a bérleti idő lejártáig helyén 
maradhasson s a kitelepülés is a belváros szélére engedtessék meg. Fá
radozásai sikerre vezettek s a kitelepülés csak 1836-ban, akkor is újabb 
felsőbbi rendeletre hajtatott végre. A nagy piac északi széle (ma Hor
váth Mihály-utca) ekkor lett a 3-ik gyógytár határvonalául megálla
pítva. E gyógytár 1860. évben reáljogúnak lett elismerve. 1872. évben 
Kiss József tulajdonába jutott.

A negyedik gyógytár felállításának terve 1831. évi június 6-án 
merült fel legelőbb. Az Aigner-féle gyógyszertár engedélyezése alkal
mával Pálfy János tanácsnok egész hévvel szorgalmazta, hogy a kiter
jedt és népes alsóváros részére egy orvosi állás szerveztessék s ugyanott 
gyógytár is engedélyeztessék. Elkülönített, indokolt szavazata egész ter
jedelmében a jegyzőkönyvbe vezettetett s fel is terjesztetett, de minden 
következmény nélkül. 1848. évi december 18-án Telbisz József Benedek 
engedélyt is kapott, hogy alsóvároson a Szentháromság-utcában gyógy
szertárat állíttasson, de az engedélyes e jogával nem élt. 1850. évben 
Rohrbach Antal tett lépéseket a jog elnyerésére, mit ugyanaz évi július 
8-án Cseh Edvárd Nagyvárad kerületi cs. kir. biztostól meg is nyert s 
a gyógytárat a Szentháromság-utca felső végpontjánál „Segítő Boldog- 
asszony“ cím alatt még ugyanaz évben meg is nyitotta.

A tulajdonos ugyan csakhamar megkísérlé, hogy gyógytárával
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beljebb jöhessen, de Cseh Edvárd a kérelmet erélyes hangon utasítá 
vissza. A gyógytár később reáljogúnak lett elismerve s 1876-ban Mészöly 
Jenő, 1877-ben pedig Gyuritza Sándor tulajdonába került.

A z ötödik gyógyszertárat Rókus városrészre a cs. kir. belügymi
nisztérium 1856-ban személyi joggal Bürg Mihály részére engedélyezte, 
ki azt „Szent Rókus"-hoz címezve megnyitotta. Felsőbb engedéllyel 1861. 
évi szeptember 8-án a jogot Meák Gyulára ruházta át, kit egyúttal biz
tosítottak, hogy a kórházi gyógyszerszükségletek nála rendelendők meg.

A két legnépesebb városrész, felső- és alsóváros, még mindig nél
külözte a gyógyszertárat, noha az újon keletkezett gyógytárakat mindig 
ezen városrészek igényeire tekintettel engedélyezték. Az 1868. évi októ
ber 19-én tartott közgyűlésen szóba is jött, hogy a harmadik és negyedik 
gyógytárak felső- és alsóvárosra kitelepíttessenek. Utóbb azonban a 
közgyűlés akként határozott, hogy a két külváros központján 1—1 új 
gyógyszertár engedélyeztessék. A belügyminisztérium e határozat ellen 
kifogást nem emelt s a közgyűlés kijelölése alapján a Szent György- 
térre felállítandó gyógytárat Szuló Bélának, az Alexi-, illetőleg Rákóczi- 
utca vonalán alul megnyitandó másik gyógytárat pedig, mindkettőt sze
mélyes joggal, Ambrózy Ferencnek adományozta.

Az előbbi 1869. évi október 14-én „Szent Györgyhöz" címezve 
nyittatott meg. A tulajdonosnak 1873. évben történt elhúnyta után a jog 
özvegyére szállt, ki felsőbb engedéllyel 1877-ben azt Bauer Józsefre ru 
házta.

A hetedik gyógyszertárat pedig Ambrózy ugyancsak az 1869. év 
végén „Szent Istvánhoz“ címezve, a mostani Mátyás király-tér alsó vé
gén nyitotta meg.

A  nyolcadik gyógyszertárat a közgyűlés 1875. évben engedélyezte 
s azt a népiskolai ügyek szolgálata körül tanúsított buzgalmáért Kovács 
Albertnek adományozta. A gyógytár „Kígyóhoz“ címezve, gazdagon be
rendezve, még ugyanazon évben megnyílt.

A  kilencedik gyógyszertár engedélyezése iránt Harcz János még 
az 1878. évben tett lépéseket, de azt az árvíz után Götz János nyerte el 
és a „Kálváriához“ címezve, a Kálvária-sugárúton állította fel.“

A szegedi árvízkárosultak segélyezése m utatta meg legjobban, 
hogy milyen nagy szükség lehet a nemrégen alapított segélyegyesületre 
és arra, hogy ez az alap minél jobban megerősödjön. A nagy katasztró
fák ugyan megmozdítják az egész társadalmat is, a kisebb bajok enyhí
tésénél azonban arra van szükség, hogy állandóan rendelkezésre állja
nak azok az összegek, amelyek ezt a nemes célt szolgálhatják. Kisebb 
bajoknál nem lehet esetenként megmozdítani még ugyanannak a pályá
nak a tagjait sem, hanem csak a céltudatos munkának állandó tőke
gyűjtése képezheti alapját a segítés lehetőségének. Ezért örvendetes, 
hogy a segélyalap állandóan gyarapodott. Igen sokan küldték be 3—10 
forint között mozgó adományaikat és már 1877-ben az eddig kimutatott 
összegeken felül alapítványt is tettek Placsintás Dávid és Hrobony Pál 
szamosújvári gyógyszerészek, akik 50—50 forintot és Rubint Károly 
salgótarjáni gyógyszerész, aki 100 forintot adományozott e célra. Azzal 
a 485 forint 42 krajcárral tehát, ami közben a már említett Yégh István 
segédgyógyszerész hagyatékából befolyt, tekintélyes összeg állott a se
gélyalap rendelkezésére, amivel az egyesületnek módjában volt sok jót 
tenni.



örvendetes, hogy ugyanekkor a gyógyszerészhallgatók segélyegy
lete is nagyon szépen fejlődött. Több mint 11.000 forint volt már ekkor 
a törzsvagyona és a vezetőség ekkor határozta el azt, hogy ezt a pénzt 
Magyar Földhitelintézeti zálogpapirokba helyezi, mert így a pénznek 
51/ 2 % - o s  kamatozását lehetett biztosítani. Hogy milyen örvendetes fej
lődésen ment keresztül a budapesti gyógyszerészhallgatók segélyegye
sülete, azt legjobban az a kimutatás bizonyítja, amit a vezetőség 1877 
május 19-én tett közzé. Nem lenne teljes ez a könyv, ha ez egyesület 14 
éves fennállásának anyagi eredményeire és a fokozatos fejlődésre rá 
nem m utatnánk s ezért leghelyesebbnek tartjuk, ha teljes egészében kö
zöljük az elnökség által rendelkezésre bocsátott kimutatást.
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Az egylet 14 évi fennállásának általános pénztári kimutatása.

i
Évfolyam

Bevétel Segély-
összeg

Vegyes
kiadás

Összes
kiadás

Pénztári
maradvány

frt. kr. frt. kr. frt. kr. frt. kr. frt. kr.

1863/64 1014 15 nem volt 55 55 55 55 958 60

1864/65 321 70 n  h 13 48 10 48 308 22

1865/66 1135 14 200 — 52 69 259 69 882 45

1866/67 445 90 200 — 5 05 205 05 850 85

1867/68 737 03 360 — 27 25 387 25 349 78

1868/69 714 20 390 — 125 50 515 50 198 70

1869 70 719 99 411 - 108 53 516 53 200 46

1870/71 64 05 390 — 123 71 432 71 331 34

1871/72 2154 75 276 75 245 06 532 06 1632 67

1872/73 1345 — 504 79 128 98 632 98 712 02
1873/74 847 41 300 — 264 94 564 94 287 47

1874/75 1229 38 369 20 101 28 470 28 759 10

1875/76 1234 — 501 50 77 75 578 75 656 75

1876/77 2076 12 659 42 149 64 818 64 1257 38

Bár állandóan szőnyegen volt, állandó vita tárgyát képezte a 
kézigyógyszertárak ügye nem akart nyugvópontra kerülni.

Nemcsak nálunk, hanem a külföldi szakirodalomban is élénk vita 
volt ebben az időben még afelett is, hogy mi a különbség a fiók- és házi- 
gyógyszertárak között s hogy mi azoknak a jelentősége. A magyar 
gyógyszerészi kar igen fegyelmezetten viselkedett ebben a kérdésben 
és mint a közegészségügynek hűséges szolgája, nyíltan hangoztatta, 
hogy elismeri a kézi gyógyszertárak szükségességét, tekintettel arra, 
hogy némely vidékek távol esnek a gyógyszertártól s így szükség lehet 
arra, hogy az orvos rendelkezzen a gyógyításnak bizonyos eszközeivel. 
Csupán azt a kérdést akarták kétséget kizáró módon tisztázni, hogy az



orvosnak csak az első segélynyújtáshoz szabad a kézigyógyszertárat fel
használnia s éppen ezért akarták pontosan megállapítani, hogy a kézi
gyógyszertár milyen szereket tarthat. Az orvosok ugyanis sok helyen 
valósággal teljesen felszerelt patikát hordtak össze és előállott az a fura 
helyzet is, hogy a kézigyógyszertárral bíró körorvosnak önmagát kel
lett, hogy ellenőrizze, mert ő volt a hatósági orvos. Az ilyen önvizsgálat
nak a komolysága pedig körülbelül annyira taksálható, mint az a Ber
linben 1587-ben megejtett két gyógyszertárvizsgálat, amelyről a bran
denburgi levéltárban a következő feljegyzés van: „1587. Estomini szom
batján mindkét gyógyszertár meg van vizsgálva. A vizsgálat 3 hétig, 
Reminiscere szombatjáig tartott. Költségei étel, bor, sör és muzsikusok 
(Kunstpfeifer) fejében tesznek 165 tallér és 4 garast."

A fontos kérdést végre tisztázta a belügyminisztériumnak 1878 
március 26-ról kelt 11.924. sz. alatti és Nyitramegye hatóságához kuF  
dött rendelete, amely kimondja, hogy a kézigyógyszertárak tartására 
jogosított orvosok és sebészek csak a következő gyógyszerek tartására 
vannak jogosítva: Morph. hydrochl., aether acetic. és sulfuric, solut. 
sesquichlor. ferri., pulv. et rád. ipecacuanhae, magnesia usta, acid. tan- 
nicum, chloroformium, sulf. cupri, tart. emeticus, argent. nitric. fusum, 
káli causticum, acid. nitricum conc. pur. (ez utóbbi kettő a gyanús eb- 
marási sebek kiégetésére), chloralum, acid. carbolic., secale cornutum, 
ammon. púra; minden más gyógyszer tartása tilos és annak ellenőrzésé
vel, hogy a kézigyógyszertár tulajdonosok ezt a rendeletet nem játsszák 
ki, a járási orvosok lettek megbízva.

Megtörtént tehát a rendezés terén az első lépés, amit bizony csak 
nagy erőfeszítéssel lehetett kiverekedni. Pedig a minisztériumnak nem 
kellett járatlan utakra tévednie, mert 1848-ban megjelent már egy ma
gyar miniszteri rendelet 873/92. szám alatt, amely világosan a következő- 
kép intézkedik: „Minthogy a gyógytárak céljával a fiókgyógyszertárak 
meg nem egyeztethetők, ilyenek felállítása meg nem engedhető. A kö
zönségre nézve célszerű, ha oly helyeken, melyeken nyilvános önálló 
gyógyszertár meg nem állhat, az elkerülhetetlenül szükséges, lehetőleg 
már elkészített gyógyszereket a helybeli orvos szerzi meg, egyik vagy 
másik közeleső nyilvános gyógytárból, hogy szükség esetében tetemes 
veszélykor a kellő gyógyszereket kiszolgálhassa. Azon gyógyszereket 
azonban, melyek nem sürgősek, a legközelebbi gyógytárból rendeli. 
Ekép egyrészt a már fennálló gyógyszertárak jövedelme nem csökken
tetik, másrészt pedig a gyógyszertárak ellenőrzése gyarapíttatik."

Ez a rendelet sokkal emelkedettebb szellemet árul el, mint azok 
az intézkedések, amelyek közegészségügyi téren 1867 óta láttak nap
világot. Eltekintve attól, hogy az orvosok bizonyos gyógyszer tartását az 
1848. évi rendelet kimondottan csak az első segély enyhítésére engedi 
meg, leszögezi azt a gondolatot is, hogy a kormánynak gondoskodnia 
kell arról, hogy a gyógyszertárak jövedelme ne csökkenjen s végül azzal 
az utasítással, hogy az orvos lehetőleg elkészített gyógyszereket tartson, 
elismeri, hogy joggal kelthet aggodalmat az, ha orvosok állítják össze 
ezeket a gyógyszereket s hogy csak az okozhat teljes megnyugvást, ha 
azok elkészítését illetékes szakértő gyógyszerész teljesíti.

Ez a 48-as rendelet nagyon jól és előre látta már azt, ami később 
be is következett. Az 1878—79-es években ugyanis az orvosok először 
nyakra-főre kértek ilyen kézi gyógyszertárakat, valószínűleg azzal az 
utógondolattal, hogy ezek üzletnek is jóknak fognak bizonyulni. Egye



sek jól fel is voltak szerelve s rendesen voltak tartva, de hogy általános
ságban milyen állapotok alakultak ki, arra élénk világot vet Keiler 
Emil vágújhelyi gyógyszerésznek a Gyógyszerészi Hetilap 1879. év
folyamának 42. számában közölt levele, amely megdöbbentő képét ra j
zolja a viszonyoknak s amelyet elrettentő például közlünk azok számára, 
akik sokszor még ma is pártolják a kézigyógyszertárak szaporításának 
gondolatát. Keiler a levelében azt írja:

„Vágújhely Nyitramegye északnyugati határvárosát képezi, 
melytől délnyugatra, félórajárásnyira, Csátén az első, Bosácfaluban, 
Vágújhelytől háromnegyedórányi távolságra a második, Ó-Turán a har
madik, végre Beckón a negyedik kézigyógyszertárral vagyok megáldva.

A bosáci községi orvos, számításaiban tévedvén, reményeiben 
csalódván, nyakába kötötte, illetőleg nagylelkűségére bízza gyógyszer
tári összes vagyonát arra, akit eddig került és ócsárlott (tehát engem, 
a gyógyszerészt), hogy kézigyógyszertára szer készleteinek árán jobb 
napjai alapját vethesse meg.

De minek nevezzem a beváltásra ajánlott szereket, mit foglaltak 
magukban ezen a gyógyszerek eltartására nézve minden emberi kép- 
zelmet felülmúló ócska és rongyos zsákok, piszkos és jelvénynélküli 
papírdarabokban tartott, összevissza hányt aloes, amylummal kevere
dett tannin, rheum austriacum, ipecacuanha, melyben pulvis foeniculi 
és liquirita por is foglaltatott. Az bizonyos, hogy gyógyszerként ily sze
rek gyógyszerész kezében nem szerepelhetnének. A felajánlott szerek 
között volt még ál-lycopodium, cremor tartari kevert állapotban, undok 
bűzt terjesztő semen papaveris, 200 gramm súlyú rothadásba átment, a 
szó teljes értelmében szálakba fonható secale cornutum, papírzacskóba 
csomagolt morphium muriaticum és aceticum, melyek közelében hevert 
a pulvis gummosus és calomel és papírfoszlánnyal bedugaszolt aqua 
laurocerasi. Mindez a legrettenetesebb rendetlenségben és piszokban.

Mind e szerek lemérése két régi, rozsdás s nehezen ingó, egykoron 
a selyem leméréséhez használt mérlegen s egy piszkos, a legszegényebb 
szatócsnál is fellelhető mérlegen történt. Kisebb súlyok használatára 
szolgáló mérleg egyáltalában nem volt. Természetes, hogy az ott talált 
szerek nagyrészét fel kellett fűteni, más részét pedig lőpor készítésére 
használtam fel.“

Tekintettel arra, hogy a kézigyógyszertár helyének pontos meg
nevezésével és úgy hozza a nyilvánosság elé Keiler ez adatokat, hogy 
mindezt hatósági személlyel is konstatáltatta, semmi kétség az iránt, 
hogy az itt közöltek a valóságnak a maguk teljes egészében megfelelnek. 
Nincs is ezen különösebb csodálkozni való. Bár az orvosi hivatás együtt 
jár a fokozottabb tisztaság iránt való érzékkel, a gyógyszerek kellő el
tartása csak megfelelő helyiségben, tartályokban s egy kialakult rend
szerben lehetséges, amihez hozzá kell még járulnia annak, hogy olyan 
valaki kezelje azokat, akiben szinte gyermekkora óta és évek hosszú 
tanulása és gyakorlata alatt fejlődött ki a rendszeretet és a gyógysze
részi érzék. Az orvosban mindez nem fejlődhetett ki s így teljesen ért
hető, ha egy az íróasztal fiókjában, vagy egy-egy polcon és asztalon el
szórt gyógy szer félék a végén ilyen állapotba kerülnek.

Nagyon jól átérezte a dolgok ilyen állását dr. Nagy József, Nyitra 
vármegye főorvosa is, aki 1878-ban a Gyógyászat 46. számában elméi-



kedik a gyógyszerészeiről és a kézigyógyszertárakról és azt írja, hogy a 
szabályszerű és biztos bel-gyógykezelés egyik főbiztosítéka mégis csak 
a nyilvános gyógyszertárakba helyezendő, először azért, mert ezek leg
biztosabban ellenőrizhetők, másodszor, mert a gyógyszerek és orvossá
gok kellő elkészítéséhez bizonyos kézi jártasság, ügyesség, kezelés, me
chanikus gyakorlat, helyiségi kellő berendezés szükségeltetik, melyek
nek elsajátításához és beszerzéséhez a puszta tudás, vagy tudomány nem 
elegendő. De szükséges ez szerinte azért is, mert az orvostudomány foly
tonos haladásával lépést haladni óhajtó orvosnak, aki betegeit híven 
akarja megvizsgálni és gyógykezelni, kevés, vagy semmi ideje sem ma
rad fenn még orvosságok készítésére is és ezek készítésével való foglal
kozás őt hasznosabb tanulmányaitól és működéseitől elvonja, míg vég
tére is a gyógyszerkereskedésre tereli, mely jutányosabbá is válik néme
lyek kezeiben, mint a kényelmetlen, nehezebb fáradságot igénylő or- 
vosi működés. Az ilyen kisiklás pedig végül a gyógyszertárak fennállá
sát is komolyan veszélyztetné. Ilyen panasz — írja  — a gyógyszerészek 
részéről állandóan fel is merül s elismerésre méltó, hogy dacára ennek, 
az eddigi gyógyszertárvizsgálatok a gyógyszertárakban mindenütt a 
legteljesebb rendről tettek tanúbizonyságot.

Ha gyógyszerészek hangoztatják mindezeket, úgy felmerülhet az 
az ellenvetés, hogy elfogultak. Nyitra vármegye főorvosáról ezt mon
dani azonban nem lehet. De hogy azokkal szemben, akik szeretik a 
gyógyszerészi hivatás fontosságát lekicsinyíteni és a fenti megállapítá
sokat tagadásba venni, még tovább menjünk a bizonyítás terén, ismer
tetjük két kiváló külföldi egyetemi tanárnak a gyógyszerészekről ek
kor hangoztatott véleményét.

Dr. Mohr Frigyes, a bonni egyetem híres tanára, akinek tudomá
nyos művei mindenütt feltűnést keltettek, 1878-ban Koblenzben előadást 
tartott, melynek tárgya a gyógyszerészet és a vegytan egymáshoz való 
viszonya volt. Ő a kémia fejlődésvonalát rajzolta meg és előadásának 
zárópasszusában a következőket mondja: „Azt fogják Önök kérdezni, 
hogy mi köze mindennek a gyógyszerészeihez? Azt felelem, hogy na
gyon is sok. Előbbi időkben a vegytan tanára vegyi kémszereit és ké
szítményeit a gyógyszerészi laboratóriumból kapta, hacsak a sósavat, 
a légenysavat, a chlorbaryumot, stb. nem akarta maga készíteni, mint 
ezt Berzelius tette. Vegyészeti folyóiratok csak úgy tudtak fennállani, 
ha a gyógyszerészek pártolták, hisz oly országban, melyben 1509 gyógy
szerész volt, alig találtatott 10 vegyész.

Ezek egy szakfolyóiratot bizony nem tudtak volna fenntartani, 
így történt, hogy a gyógyszerészi szaklapok a vegytan egész körzetét 
felölelték. A. Trommsdorfí-féle régi és az ú j „Journal dér Pharmacie“ 
elégségesek voltak annakidején a vegyészet tanulmányozására.

A vegyészet azután a gyógyszerészet irányában a kakuk szerepét 
játszotta. Miután általunk nagyra neveltetett, kidobta a fészekből, mint 
a kakuk a kis barázdabillegetőt.

A folyton haladó munkafelosztás folytán fejlődött ki a gyógy
szerészi laboratórium mai állapota. A gyógyszerészeiben a munkameg
osztás akként lett foganatosítva, hogy nagyszámú vegykészítmény a 
gyógyszerészi laboratóriumból a vegygyárakba ment át. Maguk a gyá
rosok majd mindig a gyógyszerészekből kerültek ki, így Merck, Tromms- 
dorff, Marquart, Scheering és mások. A gyógyszerészeti laboratórium 
számára csakis oly készítmények maradtak, melyek jóságuk és tiszta
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ságukra könnyűszerrel nem vizsgálhatók meg, milyenek a vonatok, lél- 
oldatok, ergotin s több hasonlók.

Sokan sajnálkoznak azon, hogy ezáltal a gyógyszerészi laborató
riumból a tudományos érték elvétetett, nemkülönben az a külső fény, 
mellyel az hajdanában bírt. Ez tévedés. Ebből nem következik a gyógy
szerészet hanyatlása, mert az nagyobb tárgyismeret és pontos üzletve
zetés mellett magas állását mindig meg fogja tartani."

Dr. Reichardt E. jénai egyetemi tanár „A közegészségügy és a 
gyógyszerészet" címen tartott csaknem ugyanebben az időben, tehát az 
1878. év végén előadást, amelyben azt mondja, hogy egyesek a gyógv- 
szerészetet egyszerű kereskedői üzletnek szeretik tekinteni. Ez helyte
len. Amint nem lehet minden szatócsot képzett kereskedőnek tekinteni, 
ép úgy a csak kereskedői szempont által vezetett gyógyszerész sohasem 
fog magas hivatásának megfelelni tudni.

Igaz, hogy a vegyi gyárak a gyógy vegyészeti cikkeket kellő tisz
tasággal állítják most már elő s hogy a nagy tömegekkel való laboráció 
kereskedelmi szempontból igen hasznos, mert kevesebb anyagveszteség
gel s így olcsóbb árak lehetőségével jár. De a beszerzésnek ez a meg
könnyebbülése egyúttal alkalmas arra, hogy kifejlesszen egy a csalásra 
irányuló kerskedői forgalmat, amit bizonyít az, hogy az újabb időben 
az egyszer már eltűnt gyógyszerszatócsok itt-ott ú jra  felbukkannak s a 
közönséget titkos és egyéb szerekkel a szó szoros értelemben eláraszt
ják. A gyógyszerészekre hárul tehát az a fontos feladat, hogy szokásos 
éleseszüségükkel, nyíltságukkal és becsületességükkel a közönség egész
ségügyi érdekeit annyira károsító üzelmekkel szemben fellépjenek.

Miként a régi időben, úgy most is a tudományosan művelt gyógy
szerész az alkalmazott vegytanon és botanikán alapszik. Éppen ezért 
a  gyógyszerészetet kereskedői foglalkozásnak tartani nem lehet. Az 
ő soraikban is vannak ugyan olyanok, akik a  tudományt csak fejős
tehénnek tekintik, de ilyenek vannak minden más életkörben is s ez 
a főcélon nem változtat. A főcél pedig a gyógyszerészeknek tudományos 
képzettsége marad, mint eszköz s csakis ennek segélyével teljesíthetők 
a közegészségügyi feladatok.

Gyógyászat és gyógyszerészet legrégibb idő óta ágai a közegészség 
ápolásának. Előbbi a gyógyszerek racionális fölhasználására van hi
vatva, az utóbbi azok beszerzésére. A gyógyszerész felelős azok valódi
ságáért és tisztaságáért, az orvos pedig hasznosítja azokat. Ha már most 
a különböző gyógyszerek száma s ezzel együtt azok készítési és hamisí
tási módja állandóan növekszik, mi sem természetesebb, mint hogy 
ezzel együtt növekednek ez ágakban a tudományos szakismeretre vo
natkozó követelmények is.

A gyógyszerészet sohasem volt ellenlábasa semmiféle tudo
mányág fejlődésének, sőt inkább sarkkövét képezte az összes termé
szetvizsgálatnak. A tulajdonképpeni gyógyszerészi fejlődés az egész
ségügy ápolásán alapszik, nyilvánuljon az akár gyógyszer, akár táp
szerkészítés, akár pedig károsnak felismert viszonyok eltávolítása 
alakjában.

Az orvosnak a kötelessége itt kezdeményezőleg fellépni s a fel
adatot a gyógyszerésszel közösen megállapítani és elvégezni.

Ha szabad itt szemrehányást tenni, akkor ez abban áll, hogy a 
hatóságok s az orvosok nem ismerték fel rögtön, kire hárul természet
szerűleg az orvos mellett ez a feladat. Egyszer azt akarták, hogy az
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•orvos maga legyen a vizsgáló személy is, majd azt a nézetet hangoz
tatták, hogy e célra külön vegyészek szükségesek. E téves nézetek 
szolgáltattak alapot a téves következtetésekre és intézkedésekre is. A 
gyógyszerész azután jogos neheztelése miatt ez elhamarkodott intéz
kedésektől távoltartotta magát.

Ezek mindenesetre bajok, de csak olyanok, amelyek minden át
alakulásnál a kezdeti időben találhatók meg. Mindenesetre nagy baj, 
hogy az ilyen kérdések tisztázására az egyetemeken kevés súlyt 
helyeznek.

A gyógyszerészet mindig büszke lehet m últjára s e múlt talp
köve a jövőnek. A feladat ugyanaz, a közegészségügy ápolása. Különb
ség csak az eszközökben van, melyekhez a tudomány manapság na
gyobb követelményeket fűz. Ezeknek megfelelni célja a mostani gyógy
szerészetnek.

E nyilatkozatok talán elegendő és újabb bizonyítékot szolgál
tatnak amellett, hogy élesen ketté kell határolni az orvosi és a gyógy
szerészi működést s mindkettő számára biztosítani kell azt, hogy az 
egyik hivatásába a másik bele ne kontárkodjék. A gyógyszerészi kar
nak szinte évtizedeken keresztül elkészített beadványai bizonyítékai 
annak, hogy mindig élesen állást foglalt a kuruzslókkal szemben, sőt 
a közegészségügyi törvényjavaslat elkészítésénél ő maga kért olyan 
szövegezést, amely világosan tisztázza azt, hogy a gyógyszerésznek 
semmiféle formában se legyen joga kezelésszerű gyógyszerárulásra.

Sohasem elég azonban az, ha jó törvényeket csinálnak. Soha
sem idomul az élet a törvényekhez, hanem a törvényalkotás alapgon
dolata mindig az kell, hogy legyen, hogy az élet változó körülményei
hez és a haladás üteméhez alkalmazkodjék a törvényhozó munkája. 
A gazdasági kérdésekkel kapcsolatos törvények szigorú megtartását 
pedig csak úgy és akkor lehet biztosítani, ha ugyanakkor más kor
mányintézkedések és alkotások megteremtik annak a lehetőségét, hogy 
a megélhetés alapjainak biztosításával mindenkinek módja is legyen a 
törvények korrekt betartására.

Emberektől csak emberi teljesítményeket lehet elvárni. A re
ménytelen küszködés, az egyik napról a másikra való élás, a ma nyo
mora és a holnap bizonytalansága a legbecsületesebb embert is rá tudja 
kényszeríteni bizonyos kisiklásokra. A  nyomor legnagyobb kerítője a 
bűnnek s így bűnös az a társadalom s az a kormány is, amely még 
akkor sem siet polgárainak segítségére, amikor ez az állam háztartásá
nak semmiféle megterhelésével nem jár.

Ezt a mulasztást bizonyos fokig meg lehet állapítani a kiegye
zés utáni kormányok részéről. Az egyik oldalon a legnagyobb követel: 
ménnyel léptek fel a gyógyszerésszel szemben. Ők állapították meg 
annak taksáját, a gyógyszertárak berendezésének és felszerelésének mi
kéntjét, ők írták elő azt, hogy csak a legjobb minőségű gyógyszereket 
szabad tartani s ők kodifikálták azokat a törvényeket, amelyek a leg
kisebb gyógyszerészi mulasztást is súlyosan megtorolták. Látni fogjuk, 
hogy a rendőri büntetőkódex milyen súlyos, egészen az elzárásig ter
jedhető büntetéseket állapít meg aránylag kis mulasztásért is. Ezzel 
szemben és ugyanekkor egyre-másra adományozzák az ú j gyógyszer- 
tárakat, százával adnak kézigyógyszertári jogokat, szűkkeblűek a 
taksa ártételének megállapításánál, de bőkezűek, amikor adókat kell
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kiróni. Ezt mindennek lehet nevezni, csak nagyvonalú közegészségügyi 
politikának nem.

Nem légbőlkapott megállapítások azok, amelyeket itt az akkori 
kormány ellen szegezünk. Nem beszélünk az olyan kisebb jelentőségű 
ügyekről, hogy még a vonatok mentén is felállítottak bizonyos gyógy
szerraktárakat, azzal az indokolással, hogy a legtöbb állomási és őr
házépület a rendes gyógyszertáraktól távol esik s így a gyógyszerek 
beszerzésére szükséges hosszú idő a betegre nézve végzetessé válhatik. 
Megengedi tehát az idevágó belügyminiszteri rendelet, hogy a pálya
orvosok a leggyakrabban előforduló betegséget, nevezetesen veszélyes 
váltóláz, gyomor- és bélhurut, sérülések, leforrázások és a roncsoló 
toroklob gyógyításához szükséges és az igazgatóság által beszerzendő 
gyógyszereket készletben tarthassák és kizárólag a vasúti személyzet 
beteg tagjainak kiszolgáltathassák. Elvileg nem igen lehet ez ellen ki
fogás, csak önkéntelenül is az a kérdés vetődik fel, hogy részben 
hogyan fogja az orvos a leforrázott beteget gyógyszerrel ellátni, ami
kor ide esetleg literszám kell a linimentum, vagy pedig kenőcs, amit 
még sem hordhat magával. Ezenkívül, ha már e szerekért a vasút rak- 
rátába kell elmenni, akkor mi a különbség idő dolgában e közt és akö
zött, ha a gyógyszert a legközelebbi gyógyszertárakban szerzik be.

Ismételjük, az ilyen kisebb jelentőségű ügyekkel behatóan nem 
is foglalkozunk. Egyszerűen azzal a gyógyszertár-erigálási lázzal ma
gyarázzuk meg ezt is, ami az 1876-os törvénnyel kapcsolatban úgy lát
szik országos betegség lett. Sokkal fontosabb ennél az, hogy szinte min
den reális megfontolás nélkül adományozták a nyilvános gyógyszer- 
tárak felállítására vonatkozó engedélyeket is. Ez a jelenség már olyan 
veszélyes méreteket öltött, hogy közgyűlési határozat folytán az O r
szágos Egyesület szükségesnek látta, hogy megint csak beadvánnyal 
forduljon a belügyminiszterhez. A meglévő gyógyszertárak felállítását 
veszélyeztető és túlságig menő jogadományozásra vonatkozó kérelmet 
Katona Zsigmond kecskeméti gyógyszerész vezetésével 1878 július 24-én 
adták át Tiszának, aki — most már Isten tudja hányadszor — jelen
tette ki, hogy a hazai gyógyszerészet iránt, mert ez a közegészségügy 
egyik részét képezi, mindig kellő érdekkel és figyelemmel viseltetett 
s így a kérvényben lefektetett méltányos kívánságokat, amennyire azt 
törvényes hatáskörében megteheti, figyelembe veszi és orvosolni is fogja.

A belügyminiszternek átadott ez elaborátum most már világosan 
mutat rá arra, hogy a gyógyszertárak anyagi felvirágozása és a köz- 
egészségügy jól felfogott érdekei egymástól el nem választható kapcso
latban állanak. Axióma az, hogy a társadalom, a népélet, sőt a nemzet- 
gazdászat, tehát az állami jólét fejlődésének egyik legfontosbb ténye
zője az állampolgárok egészsége s ezért minden művelt államban a köz- 
egészségügy felett maga az államhatalom őrködik. Az államhatalom e 
gondoskodásának egyik követelménye, hogy jó minőségű, szakértelem
mel készített s ami fő, nem elavult, hanem teljes gyógyértékkel bíró, 
friss gyógyszerek legyenek kiszolgálva. Ezt azonban csak a gyors ke
lendőség, tehát a nagyobb üzleti forgalom által lehet elérni, ami viszont 
csak megfelelő fogyasztó biztosítása által remélhető. Mindebből önként 
következik, hogy kerülni kell a gyógyszertárak módfeletti elszaporítá- 
sát s inkább arra kell gondot fordítani, hogy bár kevesebb, de kellő 
pontokon elhelyezett, célszerűen berendezett, felszerelt és lelkiismere
tesen kezelt gyógyszertár legyen. Ezenkívül gondolni kell arra is, hogy
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a gyógyszerész — különösen, a vidéken — éjjel-nappal szakadatlanul 
üzletéhez van láncolva. Ezt a folytonos munkát és rabságot a legerősebb 
idegzetű ember sem bírja  el és így minden más pályánál fontosabb a 
gyógyszerészi pályán az, hogy a tulajdonos szakavatott segédet ta rt
hasson. A gyógyszertárak indokolatlan szaporítása, azok jövedelmének 
erős csökkenésével jár, ennek viszont a segéd-gyógyszerészek elbocsá
tása lesz a következménye, amint ez m ár most is tapasztalható. Mi lesz 
tehát akkor, ha esetleges járvány idején a gyógyszerész is megbetegszik 
s így megbénul az egész közegészségügyi szolgálat?

Bizonyos, hogy az 1848-iki minisztérium a gyógyszertárak ado
mányozásánál is sokkal föMl~1<ttrTrlTékn^éssel iart el. iNfeUflesz ércték- 
telen, ha ennek bizonyítására itt közöljük e minisztérium egyes intéz
kedéseit, amelyekről ugyan röviden már szó volt, de amelyeket itt szó 
szerint is közölni helyesnek tartunk.

A 2210/236. számú 1848. évi miniszteri rendelet azt mondja: „A 
gyógyszertárak mint nyilvános közegészségi intézetek és a gyógyszer- 
tárak igazgatói mint állami tisztviselők tekintendők, kiknek díja szol
gálatainak a státus kormánytól megállapított s megszabott jutalmazása 
a gyógyszerárszabály által pótoltatik; és ezen szempontból fogandó fel 
a gyógyszertárak szaporítása is.“

Az 1387/137. számú rendelet így szól: „A gyógyszertárakat nem 
szabad szükség nélkül szaporítani, mert ezáltal nemcsak a már fennálló 
gyógytárak birtokosainak tulajdonjoga veszélyeztetnék^ hanem a ver
senyzés által a gyógytárak jövedelme is nagyban csonkíttatnék, mi a 
közönségre mindig csak káros eredményt szülne. Egy gyógyszerésznek 
egynél több gyógytárt bírnia nem szabad. Többek bírása által egyfelől 
a figyelem, szorgalom és igyekezet a gyógyszerész idejével megoszlik s 
ő terhes tisztének kellőleg nem felelhet meg; másfelől pedig ezáltal a sar- 
jadzó gyógyszerészek óhajtott önállóságukrai eljuthatástól elüttet- 
nének.“

Nemcsak a gyógyszertárak oktalan szaporítása ellen lép azon
ban sorompóba a 48-as minisztérium, hanem a jogfolyamodások elbírá
lásánál is sok liberálizmust árul el úgy a folyamodókkal, mint a már 
fennálló gyógyszertárak tulajdonosaival szemben is. A 859/86. számú 
rendelete ugyanis azt mondja:

„A gyógyszertárak felállítása s annak birhatási jogának meg
nyerése iránt jövőre nézve elrendelem:

1. Azon esetben, ha a hatóságban akár magánfolyamodók kérel
mei, akár hatósági javaslatnál fogva egy u j gyógyszertár felállítása 
kérdésbe fog jönni, mindenek előtt a főorvos és a törvényhatóság köré
ben létező gyógyszerészek a törvényhatóság által kihallgattatván, adott 
véleményeik felterjesztése mellett mind a törvényhatóságban fennálló 
gyógyszertárak számáról és elhelyeztetéséről, mind a lakosság és gya
korló orvosok számáról s egyéb a gyógytárak felállítására befolyást 
gyakorló helybeli körülményekről a minisztériumnak jelentés fog té
tetni;

2. ha a gyógytár felállítása oly helyen terveztetik, hol már gyógy
tár létez, a törvényhatóság egyszersmind a város azon részét is kijelö
lendő hol az u j gyógyszertár felállítása szándékoltatik;

3. ha az akkép felterjesztett irományok nyomán egy u j gyógytár 
felállitandónak fog találtatni, a minisztérium által a törvényhatóság a 
kijelölt állomásra egy hónapi határidő kitűzése mellett csődöt fog h ir
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detni, s ezen idő elteltével a beadandó folyamodások a tiszti főorvosnak 
oly meghagyással fognak kiadatni, hogy az a lehető legrövidebb idő alatt 
a törvényhatóság körében létező gyógyszerészek s azok segédeinek a fo
lyamodó egyéniségére vonatkozó nyilatkozataikat kivévén, ezek saját vé
leményével együtt a törvényhatóságnak bemutassa. A törvényhatóság a 
folyamodványokat s ezek iránt adott véleményeket megvizsgálván, a 
folyamodók képessége és érdeme szerint sorozatot készít és ezt a minisz
tériumnak a tárgy eldöntése végett felterjeszti."

Ez a rendelet nemcsak nüanszokig menően érdeklődik és akarja 
megállapítani, hogy az ú j gyógyszertárra közérdekből szükség van-e, 
hanem feltétlenül kikéri a gyógyszerészek véleményét nemcsak a 
felállításra vonatkozólag, hanem még arra nézve is, hogy a pályázat 
elrendelése esetén ki lenne arra a legérdemesebb. Ennek eldöntése cél
jából a minisztériumot még a segédgyógyszerészek véleménye is érdekli, 
ami míg egyrészt egészen liberális felfogás, másrészt határozottan arra  
mutat, hogy a jog odaítélésénél a miniszter elsősorban az érdemességet 
akarja figyelembevenni. Ezt bizonyítja különben az 5840—660. számú 
48-as rendelet is, amelynek szövege a következő: „Hogy a csödülők fe
letti véleményezők s az illető hatóságoknak a megítélésben irány adas
sák, rendelem, hogy minden gyógyszerész, ki egy u j gyógytár felállítá
sára vonatkozó jog megnyeréséért folyamodik, tartozik folyamodványá
val teljes életfolyama leírását benyújtani, melyhez az ő gyakornoki és 
segédi ideje alatti magaviseletéről szóló bizonyítványok, egyetemi ok
levelek, s azon körülmények közelebbi felemlitése csatoltassanak, me
lyekre a csödülő különös igényt vél alapíthatni. Több folyamodó közül 
választásnál a következő pontok vétessenek különös figyelembe:

1. A folyamodó viselete, s alkalmaztatása segédi s gyakornoki 
ideje alatt.

2. Az egyetemi bizonyítványok s az oklevél által kimutatott cse
kélyebb vagy magasabb kiképzettsége.

3. Tudományosságának magasabb, vagy alacsonyabb foka.
4. Az oklevél korábbi, vagy későbbi kelte.
5. Az oklevél megnyerése utáni működése; váljon szünet nélkül 

a gyógyszerészettel foglalkozván, szakmájában különösebb kiképzett
ségre tett-e szert, vagy másnemű üzletek felvállalása által egy időre 
saját hivatásától többé-kevésbé elidegenittetett-e.

6. Egyéb körülmények, melyek egyébként ugyanazon gyógysze
részi képzettség mellett egyik, vagy másik folyamodó előnyére vannak, 
mint pld. az államnak tett szolgálatok, irodalmi munkálatok s több 
eféle. Csak mindezen pontoknak részrehajlatlan tekintetbe vételén és 
az egyeseknek egymássali szorgalmas összevetésének eredményén ala
pítandó a választás. Hogy azonban a gyógyszertárak felállításával a 
közjólétre fölötte káros és orvosrendőrségi tekintetből meg nem enged
hető kereskedésnek eleje vétessék, e végre oly gyógyszerész, ki még egy 
gyógyszertárt bir, vagy már bírt, s eladta volt, ne tarthasson igényt egy 
u j gyógyszertár felállítására és ily egyének folyamodványai vissza- 
utasittassanak."

E rendelkezések annyira kiterjednek a kérdés minden részletére, 
s a jognyerésnél is oly világosan a magasabb képzettségre és az ancien- 
nitas elvére helyezkednek, hogy csak a legnagyobb elismeréssel lehet 
ezekről szólani. Szinte alig lehet elhinni, hogy e rendeletek 30 évvel 
megelőzték az 1878-as intézkedéseket, mert a dátumok ismerete nélkül
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inkább azt lehetne föltételezni, hogy jó pár évtizeddel később születtek 
meg, mint a közegészségügyet rendező 1876-os törvény.

A fenti két rendeletben a jogfolyamodási pályázatok elrendelé
sénél a rendelet azt a kifejezést használja, hogy egy hónapi határidővel 
„csődöt14 nyit, a qualifikáció megállapításánál pedig ú jra  azt, hogy 
„csődülők44. Ez a két kifejezés valószínűleg összefüggésben van a „cso
port44 (túrba) fogalmával, tekintettel arra, hogy az ilyen pályázatnál 
többen jelentkeznek, tehát kérvényeiken keresztül csoportosulnak, cső
dülnek. Az 1848-as évek magyarsága ütközik ki tehát ebben a szövege
zésben, s ezért tartottuk szükségesnek, hogy bizonyos magyarázatot 
adjunk.

A gyógyszerész egyesületnek az indokolatlan gyógyszertár szapo
rítási mozgalmakra vonatkozó argumentálásánál az élet maga még sok
kal súlyosabb bizonyítékokat produkált. Ez időben ugyanis a belügy
miniszter Szépvizen és Csikszentmártonba adományozott gyógyszertári 
jogokat, amelyeket forgalom hiánya miatt rövid idő múlva a tulajdono
sok becsuktak. A jogadományozással tehát ahelyett, hogy exisztenciát 
teremtett volna a belügyminiszter egy gyógyszerész számára, tönkre
tette őt, hisz a gyógyszertár berendezésének és felszerelésének csak 
működő gyógyszertárnái van értéke, ellenesetben nincs. A leghivatot- 
tabb fórum nem vette tehát észre azt, amit pedig Őfelsége I. Ferenc Jó
zsef is meglátott akkor, amikor 1863-ban Pozsonyban tartózkodott. A 
nála tisztelgő küldöttség egyik tagja volt ugyanis Heinrich Ferenc po
zsonyi gyógyszerész is, akivel Őfelsége szóbaereszkedett, s amikor meg
tudta, hogy Pozsonyban 8 gyógyszertár van, úgy nyilatkozott, hogy a 
város lakosságához képest nagyon soknak találja a gyógyszertárak 
számát.

Ezzel kapcsolatban nem lesz érdektelen megemlíteni azt, hogy 
Pozsonyban már ekkor ilyen sok gyógyszertár volt, azzal magya
rázható, hogy az első gyógyszertárat, a „Vörös rákhoz44 címűt még 
1500-ban állították fel, amely után sorrendben következett 1525-ben a 
„Megváltó44, 1600-ban a „Szent Háromság'4, 1695-ben a „Szent István44, 
1770-ben az irgalmasrend tulajdonát képező „Gránát alma44, 1790-ben 
a „Szent Márton44, amely később József főherceg udvari szállítója lett, 
1802-ben az „Arany korona44 és 1863-ban az „Angyal44 gyógyszertár. 
Három és fél század alatt szaporodott fel tehát a gyógyszertárak száma 
nyolcra, ami ezt a szokatlan nagy számot valahogy mégis csak érthe
tővé teszi.

A gazdasági viszonyokkal lehet megmagyarázni azt is, hogy a 
gyógyszertári jog elnyerése után sokszor nem nagyon siettek a jognyer
tesek azt felállítani. Ebből az időből való tehát az a belügyminiszteri 
intézkedés, amely ezt a kérdést szabályozza. Az 1879. évi október hó 
8-án kelt 45.651. számú rendelet ugyanis reámutat arra, hogy egyes jog
nyertesek a gyógyszertárat hosszú ideig sem állítják fel s ezzel az el
járással sértik a gyógyszerre szoruló közönség érdekeit. Elrendelte tehát 
a miniszter, hogy minden jognyertes tartozik gyógyszertárát az enge
délyezés napjától számított egy esztendő alatt felállítani, tökéletesen 
felszerelni és hivatalosan megvizsgálva a közforgalomnak átadni, mert 
ellenkező esetben a gyógyszertári személyes üzleti jogáról lemondott- 
nak fog tekintetni. Ez a rendelkezés ma is fennáll, de méltányos esetben 
a miniszter a felállítás időpontjának meghosszabbítását rendesen meg
engedi.



Az ismertetett cégbejegyzési harccal kapcsolatban nagyon is 
aktuálissá lett most már a gyógyszerészi könyvvitel kérdésének végle
ges megoldása is. Tudvalevő, hogy e harcot megelőzőleg 6—7 évvel Ka
tona Zsigmond kecskeméti és Trajanovits Ágoston sarkadi gyógyszerész 
tollából több cikk jelent meg a könyvvitelre vonatkozólag, amely cikkek 
nemcsak valóságos tanulmányok voltak, hanem egyúttal pontos adatok 
és rajzok alapján m utatták ki azt, hogy a gyógyszerésznek miképpen 
kell könyvelnie. Mivel a közegészségügyi törvény alapján a gyógysze
részek úgyis kötelezve lettek rendes üzleti könyveknek a vezetésére, az 
egyesület a gyógyszerészi könyvvitel m unkájának elkészítésével egy 
hármas bizottságot bízott meg, amely a már fentebb említett két gyógy
szerészen kívül Yass Jenő gyógyszerészből állott. Az így elkészített 
munkát felülbírálás céljából kiadta azután az egyesület Ghiczy Géza 
műegyetemi tanárnak, aki az egyesület felkérésére, amint azt rögtön 
látni fogjuk, az egyetemen is előadást tartott a könyvvitel tudományá
ból a gyógyszerészhallgatóknak.

Ghiczy véleménye nem mindenben egyezett a három gyógysze
rész véleményével s ezért közösen ú jra  megtárgyalták a kérdést s a tel
jesen kész tervezetet 1879 augusztusában Ghiczy át is adta az Országos 
Egyesületnek.

A központi igazgatóság azt magáévá tette, s egyúttal elhatározta, 
hogy azt magyar és német nyelven kinyomatja és az egyleti tagoknak 
ingyen, a többieknek pedig az előállítási ártól függő méltányos összegért 
fogja rendelkezésre bocsátani. Érintkezésbe is lépett a Franklin-Társu- 
lattal, aki hajlandó volt azt 1000 példányban 441 forintért kinyomatni. 
Az igazgatóság ennek alapján 1000 példányra meg is tette a megrende
lését, a szerkesztő-bizottságnak és Ghiczynek pedig köszönetét szava
zott s egyúttal az elnökre bízta a műegyetemi tanár tiszteletdíjának 
megállapítását.

Ezt megelőzően egy évvel ugyancsak központi igazgatósági ülé
sen került szóba Ghiczy jelentése a könyvvitelre vonatkozó előadásai
val kapcsolatban is. A professzor arról értesítette az igazgatóságot, 
hogy kb. hatvanan hallgatták előadását, 26-an íratták alá leckeköny
vüket, de kénytelen megállapítani, hogy csak két hallgató volt olyan, 
aki az előadásokat állandóan hallgatta. E jelentés után az igazgatóság 
akkor úgy határozott, hogy bár az elért eredmény nem áll arányban az 
egyesület által hozott áldozattal, ennek dacára az 1877—78-iki évben 
megrendezi még az előadásokat, de elvárja a hallgatóktól, hogy azokat 
pontosan látogassák.

E felhívásnak azonban semmi eredménye sem lett. 1879-ben 
Ghiczy jelentésében reámutatott erre a teljes részvétlenségre, amely őt 
magát is annyira lehangolta, hogy a gyógyszerészhallgatók további 
tanításáról lemondott. Ennek alapján az igazgatóság is arra az elhatá
rozásra jutott, hogy a tanfolyamot beszünteti, annál is inkább, mert 
azok számára, akik a könyvvitelt magánszorgalomból meg akarják ta
nulni, meg van adva ez a lehetőség a most kiadásra kerülő könyv révén. 
Hogy azonban a nyilvános előadáshallgatás lehetővé váljon azok szá
mára, akik e tantárgy iránt különös érdeklődéssel viseltetnek, az igaz
gatóság úgy határozott, hogy a kereskedelmi akadémiában a könyv
vitelből tartott előadások látogatási d íját 5 egyetemi gyógyszerész hall
gató számára megfizeti, ama becsületbeli ígéret mellett, hogy az elő
adásokat szorgalmasan fogjág látogatni.
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Közben hét esztendő telt már el az Országos Egyesület meg
alapítása óta s az elfogulatlan kritikusnak meg kell állapítania azt, 
hogy az egyesület lankadatlan energiával és nem mindennapi tehetség
gel m unkálta a gyógyszerészi ügyeket. Még azoknak is, akik szeretnek 
mindenben valami hibát találni, tudomásul kellett venni, hogy a m últ
ban szétszórt s így magárahagyott gyógyszerészi karnak van most már 
védelmezője, aki, ha nem is tudott minden téren eredményt elérni, de 
azért egy pár fontos kérdésben tekintélyes sikerre mutathat rá, nem is 
beszélve azokról a részletkérdésekről, amelyeknek sikeres elintézése tö
megesen szegélyezi az egyesület útját. S hogy milyen hiányt pótló volt 
az egyesület, talán elég lesz rámutatni arra, hogy a szegedi árvízkáro
sultak érdekében semmiképpen sem lehetett volna a hazai gyógyszerészi 
kart megmozdítani, ha nem áll fenn a gyógyszerészeket legalább rész
ben magába tömörítő egyesület, az pedig kétségtelen, hogy a külföld 
gyógyszerészeitől egy fillér sem folyt volna be, ha nincs egy olyan 
szerv, aki hozzájuk mint egy nagy társadalmi osztály hivatalos repre
zentánsa fordulhatott.

Dacára ennek, hét év múlva is a gyógyszerészeknek csak 40%-a 
volt tagja az egyesületnek. Érdekes például, hogy a 8 árvízkárosult sze
gedi gyógyszerész közül is csak egy volt egyesületi tag, s csak a nagy 
katasztrófa és az ezzel kapcsolatos támogatás bírta őket jobb belátásra. 
Az ő esetük m utatta meg ugyanis a maga teljes meztelenségében azt, 
hogy milyen erő van a tömörülésben és a gyógyszerészeket egy kissé 
mindig jellemző közöny szolgál némi magyarázatául annak, hogy ten
ger bajuk és állandóan tapasztalható védtelenségük dacára sem siettek 
mindannyian az egyesület zászlaja alá.

Az azonban megtörtént, hogy 1878-ban az egyik járás bizalmat
lansági indítványt tett Járm ay Gusztáv ellen azért, mert állítólag a 
chinin árának emelése ügyében nem a Közegészségügyi Tanácshoz, ha
nem a Kereskedelmi és Iparkamarához fordult. Mert volt ugyan egy a 
miniszter által összehívott és a chinin árának megállapításával kapcso
latos ankét, amelyen a miniszter egyenes meghívása folytán ott voltak 
a kereskedelmi kam ara küldöttei is, Járm ay azonban véletlenül nem 
volt ott. Ismételjük azonban, hogy ez maga lényegtelen momentum, 
mert nem a vád valósága, vagy valótlansága fontos ebben a kérdésben. 
Fontos az, hogy az évek óta páratlan agilitással végzett munka és annyi 
tisztes eredmény után az első részletsikertelenség már elég volt arra, 
hogy Járm ay ellen bizalmatlansági indítványt tegyenek. Mint kórtü- 
netre m utatunk csak erre rá, mert végeredményben a közgyűlés maga 
volt az, amely erélyesen utasította vissza ezt a járási indítványt, amit 
később maguk a járás tagjai is dezavuáltak.

Az ilyenfajta támadásnak annál kevésbé volt jogosultsága, mert 
az Országos Egyesület, eltekintve a nagy kérdések intézésétől, állandóan 
szem előtt tartotta azt is, hogy a tagok számára bizonyos kedvezménye
ket is nyújtson. Minden közérdekű kérdésről ha kellett még posta ú tján  
is értesítette a tagokat, még a nem-tagokat is, sőt amint láttuk, a könyv
vitelre vonatkozó m unkát is ingyen óhajtotta a tagoknak megküldeni. 
Eddigi programmját az 1878-as közgyűlésen megtoldotta azután még az
zal, hogy Katona Zsigmond indítványára elhatározta gyógyszerészi 
s z a k m u n k á k n a k  kiadását is és dr. Hintz kolozsvári gyógyszerész fel
szólalása alapján úgy döntött, hogy az egyesület évi jövedelmének 
10%-át fogja a jövőben erre a célra felhasználni. Ez a 10% már az első
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évben is tekintélyes összeget, 278 forintot tett ki, ami alapossá tette azt 
a reményt, hogy Katona Zsigmondnak ez a terve, amit Kátay Gáborral 
együtt már 1863-ban pendített meg, lassankint mégis csak valóra fog 
válni.

3 1 4

A rendőri kihágásokról szóló törvény. — Tömeges jogadományozás.

A törvényalkotások természetesen nem állottak meg a belügy
minisztériumnál, hanem beléptek a többi minisztérium kapuján is. Ezek 
közül a gyógyszerészi kart közelről érintette az igazságügyminiszter
nek a rendőri kihágásokról szóló törvényjavaslattervezete, amelyet 
1879 január 20-án terjesztett a képviselőház elé. E törvénytervezetnek 
a gyógyszerészeket érdeklő része a 88. §., amely kimondja, hogy 100 fo
rintig terjedhető pénzbüntetéssel büntethető az, aki szabályszerű jogo
sítvány nélkül gyógyszert betegek számára árul, vagy elad, vagy bizo
nyos gyógyszert hatósági tilalom ellenére, habár ingyen osztogat, vagy 
ad. Visszaesés esetében, ha az utolsó büntetéstől két év még nem telt el, 
egy hónapig terjedhető elzárás és 300 forintig terjedhető pénzbüntetés 
állapítandó meg. A 89. § szerint 100 forinttal büntethető az a gyógy
szerész, aki az orvosilag rendelt gyógyszer kiszolgáltatását alapos ok 
nélkül megtagadja, míg a 91. § szerint két hónapig terjedhető elzárás
sal és 300 forintig terjedhető pénzbüntetéssel lehet büntetni azt a gyógy
szerészt, aki járvány idején helyét elhagyja. Végül a 104. § alapján egy 
hónapig terjedhető elzárással és 300 forintig terjedhető pénzbüntetéssel 
büntetendő a gyógyszerész, ha:

1. A készítésnél, vagy elárusításnál nem használ kizárólag e célra 
rendelt mérlegeket és eszközöket;

2. ha a mérget vagy mérges szert nem tartja  eléggé szilárd anyag
ból készült és elzárt külön tartályban vagy készülékben;

3. ha az ilyen szert tartalmazó tartályon vagy készüléken ezen 
szó, „Méreg" nagy betűkkel feljegyezve nincs.

Az 1878. V. te. kiegészítő részét képező eme törvényjavaslatot az 
igazságügyminisztérium a közegészségügyi tanáccsal egyáltalában nem 
tárgyalta meg. E szépséghibától eltekintve, a gyógyszerészek azt általá
nosságban kielégítőnek tartották, csak a 104. § 3-ik pontja ellen tettek 
észrevételeket. Az az aggály merült ugyanis fel, hogy ha az orvos erős 
hatású szert rendel s a beteg a tartályon meglátja nagy betűkkel felírva, 
hogy az méreg, meg fog döbbenni s ezenfelül is állandó kellemetlensé
gek kútforrása lesz ez a rendelkezés. Az Országos Egyesület központi 
igazgatóságának közbenjárására azután a képviselőház igazságügyi bi
zottságának előadója ezt a pontot el is ejtette, úgy hogy az a képviselő
ház plénuma elé már nem is került. A törvényjavaslatot a Ház 1879 
júniusában elfogadta s azt Őfelsége még abban a hónapban szentesí
tette is.

E törvény a gyógyszerészi kar összességét örömmel töltötte el, 
mert ennek alapján joggal lehetett remélni azt, hogy az illetéktelen 
gyógyszerárul ások meg fognak szűnni. Természetes, hogy megint min
den attól függött, hogy a törvényt mikép fogják végrehajtani, s hogy a 
törvény alapján a helyi hatóságok kellő ellenőrzést fognak-e gyako
rolni. Azzal a ténnyel, hogy a gyógyszerészekre vonatkozó súlyos bün
tetések is bevétettek a törvénybe, a gyógyszerészi kar összessége teljes



lelki harmóniában volt. Az a magas etikai nézőpont, amely a gyógysze
részi kart a kamara megteremtésére is ösztökélte, megnyugvással vette 
tudomásul, hogy azok a kevesen, akikben esetleg meg lenne a hajlan
dóság arra, hogy a gyógyszerészi hivatással meg nem férő cselekménye
ket kövessenek el, a törvény szigorú intézkedései miatt ettől el fognak 
riadni. Ez pedig megnyugtató volt annál is inkább, mert tapasztalásból 
tudta már a gyógyszerészi kar, hogy ügyeinek elbírálása seholsem ta
lálkozik valami nagy jóindulattal s hogy a múltban is többször kellett 
egy-két megtévelyedett gyógyszerész miatt szenvednie a nemcsak hiva
tásához, hanem esküjéhez is mindig hű gyógyszerésztársadalomnak.

Az 1876-os közegészségügyi törvénnyel szemben már annak meg
alkotásakor felmerült az az aggodalom, hogy a gyógyszertári ügyet sza
bályozó részében az egyik rendkívül fontos kérdésre vonatkozó szöve
gezés tág teret nyit az egyéni elgondolásoknak. Ahelyett ugyanis, hogy 
világosan meghatározta volna, sőt taxatíve felsorolta volna azokat az 
előfeltételeket, amelyek mellett ú j gyógyszertári jogot adományozni le
het, nagy általánosságokban mozgott, aminek következménye nem le
hetett más, mint ami később be is következett. Az ugyanis, hogy minden 
város és község, minden egészségügyi és törvényhatósági bizottság más 
mértékkel mért annak a kérdésnek az eldöntésénél, hogy új gyógyszer- 
tár felállítása szükséges-e.

Ez teljesen érthető is. Azt már láttuk, hogy a hatóságoknak sem 
volt különös érzékük a közegészségügyi kérdésekkel szemben, annál 
kevésbé lehetett tehát meglepő, hogy a községek és városok ama szá
mottevő emberei, akik úgy a közegészségügyi, mint a törvényhatósági 
bizottságban helyet foglaltak, de akik soha közegészségi problémákkal 
nem foglalkoztak, a gyógyszertárak felállításának szükségességét nem 
voltak képesek közegészségügyi szempontból kellőképen elbírálni. A 
községek vezetői rendesen úgy gondolkoztak, hogy a község nívóját 
emeli a gyógyszertár, amely szép kiállítású üzlet, a lakosság számára 
bizonyos kényelmet, a köznek újabb adót és újabb forgalmat jelent s 
egyúttal azt is, hogy a helyi intelligenciának száma is szaporodik a 
gyógyszerésszel. A községek tehát nagyon szívesen helyezkedtek arra az 
álláspontra, hogy a gyógyszertárra szükség van és vajmi kevéssé bírál
ták el azt, hogy az így felállított gyógyszertár életképes lesz-e s így be 
tudja-e m ajd tölteni azt a hivatását, amiért tulajdonképpen életre hiva
tott. A nagyobb városokban pedig ugyanekkor el kezdett már dolgozni 
a protekció, mert az ottani jognyerés rendesen tekintélyes anyagi előnyt 
jelentett, amiért érdemes volt erős agitációt indítani s megmozdítani a 
rokonságot, a jóbarátokat és a közigazgatás egész gépezetét.

így történt meg azután, hogy az 1876-ik évet követő időkben az 
ország egész területén rengeteg gyógyszertárat állítottak fel, nem is be
szélve a kézi gyógyszertárak százairól, amelyek igen sokszor teljesen a 
nyilvános jellegű gyógyszertárakhoz voltak hasonlók.

A sok jogadományozás azután rendkívül érdekes helyzetet te
remtett. A törvény ugyanis a gyógyszertárakra vonatkozólag a kon- 
cesszionált rendszer alapján állott, ezzel szemben a valóság majdnem a 
szabad iparnak a helyzetét m utatta, azzal a megszorítással, hogy az 
állam szigorúan őrködött a taksának a betartása fölött és vigyázott 
arra, hogy a gyógyszerészek a legjobb gyógyszereket tartsák. A szabad 
ipar minden szimptomáját lá tjuk  tehát, hisz elvégre csaknem teljesen 
mindegy, hogy engedély nélkül, tehát a saját elhatározásukból állíta
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nak-e fel a gyógyszerészek tömegesen gyógyszertárakat, avagy pedig, 
bár a minisztérium engedélyével, de úgy születnek meg ezek, hogy a 
közegészségügyi szükséget messze túlhaladóan szaporodnak. Hogy 
mennyire elfajultak már akkor a jogadományozások, s a jogadományo
zások formalitásai is, bizonyítja pl. az, hogy bár Kassa városának 
egészségügyi bizottsága és közgyűlése is egy jogfolyamodással kapcso
latban a leghatározottabban arra az álláspontra helyezkedett, hogy 
Kassa város 22.000 lakosa négy gyógyszertárat el nem bír, a miniszter 
újra meg újra visszaküldte a kérvényt a városhoz, végül minden fórum 
határozott tiltakozása ellenére a gyógyszertár felállítására az engedélyt 
mégis megadta.

E tapasztalatokkal kapcsolatban mutassunk reá egy kissé a 
gyógyszerészet koncesszionált rendszerének történelmi előzményeire.

Ezzel a kérdéssel a legnevesebb külföldi szakírók, így Dorvald, 
Nolde, Buchner, Reichard, Phöbus, stb. sokszor foglalkoztak és világí
tották meg legelsősorban a divergáló irányzatot, tehát a szabad ipar és 
a koncesszionált rendszer közötti különbséget. Főleg Németországban 
van ennek a kérdésnek erős irodalma és Phöbus: „Beitrage zűr Ge
schichte dér Pharmacie" és Brefeld: „Die Apotheke, Schutz oder Frei- 
heit“ című könyvében foglalkozott ezzel behatóan.

Németország ugyanis sok apró fejedelemségből állott, amelyek a 
gyógyszertárak felállításánál teljesen ellentétesen jártak  el. Az egyik 
helyen a gyógyszertári üzletet nagy felelősséggel járónak tartották s 
így nagyon megrostálták azokat, akiknek felállítási engedélyt adtak; 
más helyen a gyógyszerészek igen gyakran változtak s így azt a gyógy
szerészt, aki már anyagi körülményei miatt is állandó maradt egy he
lyen, különféle intézkedésekkel és szabadalmakkal védték meg az 
egyre változó s így állandóan idegen gyógyszerészek ellen; viszont vol
tak olyan helyek, ahol a legnagyobb nehézséggel találtak valaki olyat, 
aki hajlandó volt gyógyszertárat nyitni, amikor is a tartományi kor
mányzat rendesen egyezségre lépett egy kiszemelt egyénnel, osztozott 
vele a költségekben és a jogokban is, amelyeket azután különböző pri
vilégiumokkal, beneficiumokkal és más mindenféle előnnyel erősítettek 
meg és vettek körül. Az ilyen helyzet természetesen mindjobban kimé
lyítette az érdekközösséget az államhatalom és a gyógyszerészek között 
és fejlesztette ki azt a meggyőződést is, hogy a gyógyszertárak számá
nak arányban kell állani a gyógyszerfogyasztással. íme a koncesszio
nált rendszer alapja, amely ekkor még nem annyira közegészségügyi, 
mint inkább gazdasági tapasztalatokon nyugodott.

A régi időben a szigorúan vett kereskedelemnek is meg voltak a 
maga kötött keretei. A céhrendszer alapján kereskedelemmel is csak az 
foglalkozhatott, aki valamilyen céhnek a tagja volt. Később mind
inkább megerősödött az a felfogás, hogy igazi kereskedelmi forgalom 
csak a kereskedelem szabadsága mellett fejlődhet ki s ez azután lassan
ként teljesen megváltoztatta a kereskedelmi élet egész struktúráját, 
amelyben a céhrendszer is megszűnt, de dacára ennek, a gyógyszerészet 
megmaradt koncesszionált foglalkozásnak. Ennek egyik magyarázata a 
már fentebb említett szoros közösség az államhatalommal, a másik pe
dig az, hogy a gyógyszerészet tudományos nívója a többi kereskedelmi 
jellegű ágakhoz képest igen magas volt s így a gyógyszerészeket nem 
is tarthatták kereskedőknek. A természettudományok sok nagy tudósa 
tartozott akkor a gyógyszerészi karhoz és ez olyan nagy tekintélyt adott
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a pályának, amely önkéntelenül is megerősítette a gyógyszerészek pri
vilegizált helyzetét.

A természettudományok rohamos fejlődésével a gyógymódok is 
mind racionabilisak és így egyszerűbbek is lettek. A gyógyszerész mű
ködésébe mindig több és több kereskedelmi vonás is került, ami őket 
megfosztotta bizonyos nimbusztól s ezzel együtt sok olyan privilégium
tól, amire a múltban támaszkodhattak. A megélhetésük tehát napról- 
napra nehezebb lett s ez ellen az egyetlen védelem számukra az volt, ha 
mindent elkövettek, hogy a koncesszionált rendszer fenntartásával lehe
tetlenné tegyék a gyógyszertárak fölösleges szaporítását. E küzdelmük
ben a kultúra is segítségükre sietett, mert ennek emelkedésével mind 
jobban átment a köztudatba a közegészségügy fontossága. Ennek lo
gikus következménye pedig nem lehetett más, minthogy a hatóságok 
maguk is a koncessziók fennmaradása mellett törtek lándzsát, mert át- 
érezték, hogy a gyógyszerész a maga közegészségügyi hivatását csak 
akkor töltheti be, ha tisztességes megélhetése biztosítva van.

Ebből azután az is nyilvánvaló, hogy a gyógyszerészek a kon
cesszionált rendszert csak addig tudják a maguk számára fenntartani, 
míg működésük közegészségügyi jellege teljesen kidomborodik. Nem 
az a fontos tehát, hogy a gyógyszerész más tudományágakat műveljen, 
hanem az, hogy gyógyszerészi működésének jelentőségét domborítsa ki 
minél erősebben. Tudományos működésével legfeljebb elismerést, sőt 
bizonyos hírnevet szerezhet magának, de egyedül gyógyszerészi műkö
dése lehet az, amely számára a mai rendszer folytonosságát bizto
síthatja.

Csodálatos, hogy sok helyen éppen a gyógyszerészek azok, akik 
alapos megfontolás nélkül a gyógyszerészet koncesszionált rendszere 
ellen harcolnak, pedig köztudomású, hogy a szabad ipar mindig le
süllyeszti a gyógyszerészet nívóját s hogy éppen az arra érdemesek szá
mára szinte lehetetlenné teszi a gyógyszerészi pályán való érvényesü
lést. A szabad ipar mindig a nagytőke számára biztosítja az előnyöket, 
különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a gyógyszertári forgalom mégis 
csak szűk körre terjed ki, ahol nem lehet olyan üzleti eredményeket el
érni, mint a kereskedelem egyéb ágaiban. Az ilyen kötött forgalom tehát 
egyáltalában nem bírja  a nagytőke versenyét s amellett feltétlenül el 
kell sorvadnia.

Hazánkban kezdettől fogva a koncesszionált rendszer volt az 
alap s bár sokszor^intéztek ellene támadastTaz állámhatalom mindig 
Óvakodott, attól, hogy annak nyíltan h ad aflizcn jen . ösztonszerűTeg 
érezte azt, hogy amely p 111 a jíálb a fi ír  győgy s zeríarT konc e s s z i ó t nyíltan 
megtámadja, egyrészt elveszti jogcímét arra, hogy megkövetelhesse a 
gyógyszerészektől mindazokat az áldozatokat, amelyeket ma megköve
tel, másrészt, hogy ez feltétlenül a közegészségügy dekadenciájára ve
zetne. Éppen ezért teljesen érthetetlen, hogy ugyanekkor a gyógyszer
tári jogok meggondolatlan szaporításával mindjobban aláásta a gyógy
szerészek megélhetési lehetőségeit. Nem gondolt arra, hogy míg más ke
reskedelmi ágaknál az egyéni rátermettség, ügyesség és kereskedői szel
lem szinte korlátlan lehetőségeket nyújt s hogy amint ezt sokszor látjuk, 
egy ügyes kereskedő számára vevőkör az egész ország, addig a kon
cesszionált jog mellett minden egyénnek csak az jut, amit a szakma 
összessége vív ki magának. Az egyik oldalon tehát az árakat megszabni, 
a forgalmi kört megállapítani, az ellenőrzést a legteljesebb módon gya



korolni és a gyógyszerészi etikát minden vonatkozásában megkövetelni, 
a másik oldalon pedig a szakadatlan jogadományozással a gyógyszeré
szek megélhetését bizonytalanná tenni nem okos közegészségügyi poli
tika és egyszerű illuzóriussá tevése annak a koncessziónak, amelyen a 
gyógyszerészet maga felépült.

Éppen ezért kell megállapítani, hogy az 1876-os törvény, bár igen 
nagy haladást jelent a múlthoz képest, sok részében hibás alkotás. Leg
nagyobb baja az, hogy az előkészítő munka volt nagyon primitív. Egy
általában nem történt például ,1876 előtt statisztikai kutatás olyan 
irányban, hogy a fennálló gyógyszertárak anyagi viszonyai milyenek. 
Nem lett tehát feltárva az, hogy a népesség különböző kultúrfokát is 
tekintetbe véve, hány ezer ember képes fenntartani egy gyógyszertárat, 
hanem a törvény ehelyett egyszerűen a „szükséges" szót használja, ami
— amint látjuk — az egyéni elbírálás s így sok hibás intézkedés alapját 
képezi.

Nagy hibája ezenkívül a törvénynek az, hogy egyáltalában nem 
gondolt arra, hogy a k ö z e g é s z s é g ü g y i  működés t u la jd o n k é p p e n  k é t  részre 
oszlik. Az egyik a folyamatos napi" muuka^~a másik_jiz a prevenció, 
amely abban nyilvánul-meg7hogy az ivóvíz vizsgálata, aTíélyes lakás- 
politika, a tisztaság fokozása, a levegő megtisztításán keresztül előzze 
meg a felmerülhető bajokat. E z  pedig rendkívüli jelentőségű, hiszen a 
tüdővész pusztítása is  szoros összefüggésben van pld. azzal, hogy éppen 
a magyar parasztság lakásai mindig dohosak, levegőtlenek s így nagyon 
egészségtelenek voltak.

A közegészségügynek olyan szerve, amely e téren tudna kellő fel
ügyeletet gyakorolni, nincs. A törvény maga igen sok terhet és hatalmat 
is ad pld. a szolgabírónak, aki azonban rendkívüli elfoglaltsága mellett 
nem igen tud e kérdésekkel törődni, de ezenfelül még a szakértelem 
hiánya miatt sem érhet el kellő eredményeket.

Az 1876-os törvénynek módja lett volna szerepet ju ttatni itt a 
gyógyszerésznek, aki bizonyára a leghivatottabb e kis helyeken arra, 
hogy az ivóvizet és a tápszereket megvizsgálja, a népet a  közegészség- 
ügy legfontosabb kérdéseiben kioktassa s hogy általában véve őre le
gyen azoknak a fontos közegészségügyi szempontoknak, amelyek éppen 
a vidéken rendesen teljesen el vannak hanyagolva.

Ha az államhatalom megállapítja a közegészségügy nagy nemzeti 
jelentőségét, akkor érdeke, hogy a tömegek előtt emelje azoknak tekin
télyét, akikre a közegészségügyi szolgálatot rábízta. Ebből a szempont
ból is fontos lett volna tehát, hogy a közegészségügyet évtizedekre ren
dező törvény a gyógyszerészi kar közegészségügyi ténykedését kiszéle
sítse, de fontos lett volna ez már csak azért is, mert ilymódon a kormány 
megadhatta volna a lehetőségét annak is, hogy különösen a kisebb for
galmú gyógyszertárak tulajdonosai számára újabb jövedelmi források 
létesüljenek.

Sajnos, az előrelátásnak ez a foka teljesen hiányzik a törvény
ből, sőt azt is csak nagynehezen lehetett elérni, hogy legalább a törvény 
meglevő rendelkezései legyenek megnyugtató módon végrehajtva és 
hogy megtörténjenek azok az intézkedések, amelyek a bizonytalan 
helyzetek megszüntetéséhez vezethettek. így csak 1880 júniusában, 
tehát csaknem 4 évvel a közegészségügyi törvény életbeléptetése u tán  
tett javaslatot a Közegészségügyi Tanács a belügyminiszter felszólítása 
alapján abban a kérdésben, hogy mely szereket lehet a kézi gyógyszer
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tárakban tartani. A tanács javaslata 23 szerre vonatkozott, de úgy volt 
szövegezve, hogy esetleges inkorrektségek számára nyitvahagyta a le
hetőséget. Azt mondja ugyanis, hogy járványok esetén az orvosok be
látásuk szerint más szereket is tarthatnak, sőt még azt is megállapítja 
a tanács, hogy a tartani köteles szereknek csak a minimumát és nem a 
maximumát állapította meg. Ez pedig magyarul annyit jelent, hogy a 
kézi gyógyszertártulajdonos orvosnak a javaslatba hozott 23 szert ok
vetlenül kell tartani, azonban, ha jónak látja, tarthat ennél többet is.

Végre azután Tisza rendezte ezt a kérdést. Nagyon érdekes, hogy 
egyenesen a Gyógyszerészi Hetilaphoz címezve küldötte meg 50.929. 
számú belügyminiszteri rendeletét 1880. november hó 4-én, amely sze
rin t ott, ahol gyógyszertár nem létezik, orvosok a törvény alapján kézi 
gyógyszertár tartására jogosíthatok. Kiemeli ázóhbah~ázt7^hogy e ren
delkezésnek nem lehet célja a gyógyszerek kiszolgáltatását az erre első
sorban jogosított s ennek fontos teljesítéséért felelős gyógyszertáraktól 
szükség nélkül elvonni. E szempontból kiindulva szükségesnek látja 
figyelmeztetni a törvényhatóságok első tisztviselőit, hogy kézi gyógy
szertárak tartására engedélyt csakis a valódi szükség esetén adják meg. 
Rámutat Tisza arra, hogy fordulhat elő olyan eset, hogy körorvosok, 
kiknek lakhelyén rendes gyógyszertár van, kézi gyógyszertár tartására 
jogosíttatnak fel. Ez engedély azonban csakis arra szolgál, hogy a kör- 
orvos kőrútjában magával hordozván kézi gyógyszertárát, a közegész
ségi köréhez tartozó azon községekben lévő betegeket, mely községek
ben gyógyszertár nem létezik, a megkivántató gyógyszerekkel ellát
hassa. Éppen ezért az ilyen körorvosokat figyelmeztetni kell, hogy oly 
helyeken, hol nyilvános gyógyszertár létezik, saját kézi gyógyszertá
rukból sem helybeli, sem közegészségi körükhöz tartozó többi község
beli egyének, sem pedig idegenek számára gyógyszereket ki nem szol
gáltathatnak s hogy ott a gyógyszereket a nyilvános gyógyszertárból 
tartoznak megrendelni. E tilalom áthágása esetén az illető orvosokra 
azok a szabályok lesznek alkalmazva, melyek a gyógyszereknek jogo
sulatlan árulására vonatkozólag fennállanak.

Ez a rendelet e vonatkozásban tehát tisztázta a kérdést, míg az 
ugyanakkor kiadott 44.703. szám alatti körrendelet kimondja azt is, 
hogy a fentebb említett 23 szeren kívül rendes viszonyok között bár
milyen más gyógyszernek a kézi gyógyszertárban való tartása szigo
rúan tilos.

A belügyminiszteri rendeletnek az a része, amely a Közegészség- 
ügyi Tanács javaslata alapján határozta meg azokat a szereket, ame
lyek a kézi gyógyszertárban tarthatók, nem elégítette ki a gyógysze
részi kart. E szerek között ugyanis több olyan van, amely nem az első 
segélynyújtáshoz szükséges, hanem amelyet a Közegészségügyi Tanács 
úgylátszik, azért vett fel, hogy az orvos számára a gyógyítás lehetősé
gét minél szélesebb keretek között biztosíthassa. Ilyenek pld. a cuprum 
sulfuricum, a nátrium  hydrocarbonicum, nátrium salicylicum, pulvis 
opii, pulvis doveri és radix rei. E javaslat ellen annakidején az Orszá
gos Egyesület meg is tette a maga észrevételeit, hivatkozással arra is, hogy 
a Közegészségügyi Tanácsnak e kérdést tárgyaló ülésére az egyesü
let elnökét, aki pedig tagja is a tanácsnak, meg sem hívták. Sajnos, a 
felterjesztésnek eredménye nem lett, mert a miniszter teljes egészében 
a Közegészségügyi Tanács javaslatát tette magáévá. A rendelettel egy
előre tehát lezáródott a kézigyógyszertárak vajúdó ügye, anélkül azon-



bán, hogy gyógyszerészi körökben ez az elintézés megnyugvást keltett 
volna. * *

*
Könyvünkben rám utattunk már arra, hogy dr. Haynald Lajos 

kalocsai és bácsi érsek, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, nem is 
egyszer vett részt olyan vitákban, amelyeknek tárgya a gyógyszerészet- 
tel, vagy bizonyos gyógyanyagokkal volt kapcsolatos. Még 1869-ben 
népszerű előadást tartott a Magyar Tudományos Akadémiában: „A 
szentírási mézgák és gyanták termő növényei" címen, amit azután köz
lés céljából 1880-ban adott át a Gyógyszerészi Hetilapnak a következő 
levél kíséretében:

„A tisztelt szerkesztőségnek ismételt nagybecsű felhívása bírha
tott csak arra, hogy a szentírási gyanták és mézgák termő növényeiről 
írt akadémiai székfoglaló értekezésemnek eme népszerű kivonatát, me
lyet akadémiai felszólítás folytán készítvén, az 1869. évben tartott köz
gyűlésen felolvastam, de azóta halmozott s naponkint újabb meg újabb 
egyházügyi, országgyűlési, delegátioi stb. foglalkozások miatt a sajtó 
alá készíteni reá nem értem, most 10 évi sírjából kiemelve, ismét elő
vegyem, amennyire az utolsó hetek számos egyéb teendői s kalocsai 
könyvtári segédforrásaim távolléte megengedték, aculo critico átnézzem 
s némi újabb adatokkal kiegészítve, kitűnő érdemességű lapja számára 
átengedjem. Értekezésem népszerű természete elegendőképpen kimagya
rázza annak okát, hogy a székfoglalómba felvett philologiai, növény
tani és kritikus érveléseket csak messziről érintvén, a szövegbe terjedel
mesen be nem írtam."

E rendkívül érdekes és értékes közleményt csak egészen kivona
tosan ismertetjük itt, tekintettel arra, hogy részletes ismertetésre terünk 
nincs. Ismertetjük pedig nemcsak ama rendkívüli érdekessége miatt, 
hogy annak szerzője a legnagyobb egyházi méltóságok egyikét viselő 
kalocsai érsek, hanem azért is, mert gyógyszerészeti szempontból rend
kívül érdekes, eddig fel nem tárt adatokat találunk benne.

Könyvünk más helyén rám utattunk már arra, hogy milyen érté
kes munkát végezne az, aki megírná a gyógyszerek eredetének és elne
vezésének történetét. Kazay Endre nagynéha foglalkozott ezzel a kér
déssel is, de inkább csak mutatót adott belőle. Ilyen kutatómunkának 
lehet tekinteni Haynald közleményét is, azzal a különbséggel, hogy ő 
az összes szentírási mézgák és gyanták termő növényeivel foglalkozik. 
Az érdekes közlemény egyes anyagok szerint a következő:

1. Ladamim.

Mózes első könyvének 37-ik és 43-ik részében s csakis e két he
lyen fordul elő a héber lót szó, egy tárgyat jelölvén, melyet midinai ke
reskedők szállítottak a Szentföld J ordán balparti tartományából, Gi- 
leadból árucikk gyanánt Egyiptomba. A lót szócskát a régi írásfordítók 
egymástól teljesen eltérőleg m ajd gesztenye, majd storax, m ajd terpen
tin, majd balzsam, majd pistacdio, majd mastix gyanta, m ajd mirra 
mézga szóval értelmezték. Általában véve a különböző írásfordítók na



gyón megrendítik a liitet az emberben e fordítások hűsége iránt, amire 
Haynald is reámutat, amikor megemlíti, hogy az 1840. évben, amikor 
egy khartagói feliratot kellett megmagyarázni, Duvivier tábornok azt a 
következőképen fordította: „Itt nyugszik Hamilcar, Hannibal apja; 
valamint ezt, úgy kedvelte őt is a haza, rettegtek tőle az ellenségek." De 
Saulcey ellenben ugyanezt a következőkép értelmezte: „Izisz papnője 
emelte ezen emléket a tavasznak, a Gráciáknak s a rózsáknak, melyek 
gyönyörködtetik és termékenyítik a világot." Tekintettel a két fordítás 
óriási különbségére, a vita eldöntésére az „Academie des Inscritions et 
belles-lettres“ egy szakférfiút jelölt ki, aki azután a következő szöve
get állapította meg: „Ezen oltár a szelek és szélvészek istenének haragja 
megengesztelésére vagyon szentelve."

Nyelvhasonlítás ú tján  fordították azután a lót szót lótusznak. A 
klasszikus ókorból jóhangzású ez a szó s az emberi tápnövények közül 
hármat ismerünk e név alatt. Az egyik a Nilus kiöntéseiben máig is bő
ven tenyésző s a víz színét fölséges vízi rózsáival ellepő lótosz virág 
Nymhaea Lotusz L., amely előttünk sem ismeretlen, mert tulajdon
képpeni hazáján, Keletindián és Egyiptomon kívül csak Magyarország
ban, a nagyváradi Pece patak meleg vizében találjuk meg egy válfaját, 
a Nymphaea Thermalist. A lótusz virágnak úgy a feketehéjú alma 
nagyságú gumója, mint pedig porrátört és kenyérré gyúrt sokmagú 
gyümölcsei kellemes eledelül szolgáltak és szolgálnak még ma is az 
egyiptomiaknak. A másik lotos nevű tápnövény a Diospyros Lotus L., 
a harmadik pedig a szilvaalakú gyümölcsű, Zizyfus Lotus Lám., amely 
a méznél is édesebb s amelytől a monda szerint a trójai hősnek, Ulisses- 
nek emberei annyira elvesztették honvágyukat is, hogy erőszakkal kel
lett őket a hajóra hurcolni s az evező padokhoz kötözve, hazavinni.

E három tápnövény azonban minden névhasonlatossága mellett 
sem lehet azonos a lót nevű növénnyel, mert ezek mindegyike Afriká
ban honos, Kanaánban és Gileadban egyik sem terem s így e tartomá
nyokból amoda sem árucikk, sem ajándékképpen nem lehetett szállítani.

Szerencsére nyelvhasonlítási kísérlettel oda lehet állítani a héber 
lót mellé az arabs ladan, a latin ladanumnak lad gyökét és így fordít
hatjuk ladan-gyantának, mely a Cístusok növényneme több fajának s 
különösen pedig a Cistus creticusnak gyantanedve. Erős illata és gyógy- 
erejéért híres fűszere volt a régieknek és napjainkban is a keletieknek. 
Nálunk azonban legtöbb esetben illatszerekbe használják. A görö
göknél azonban a nőknek kedvelt játékszere, kik a belőle vagy tisztán, 
vagy ambrával gyúrt labdacskákat kezükben tartani, forgatni és sza
golgatni szeretik.

A tudósok a lót szónak ily értelmezése ellen felhozták, hogy nem 
tudni, terem-e vájjon ladan-gyanta Palesztinában. Ez ma már nem vi
tás. Az utazók legújabb jelentései szerint a Közép-tengerből kiemelkedő 
Karmel-hegynek magaslatai el vannak lepve Cistus-bokrokkal, amelyek 
első látásra rózsabokorhoz hasonlóak s egy méter magasságra emelkedő 
ágaikon fodros és szöszös levelei közt csíkos rózsaszínű nagy virágokat 
teremnek. Különösen május havában adja ki értékes gyanta nedvét, 
mely napfelkelte előtt harmatcseppként gyöngyözik fiatal ágain s a 
bokrok közt legelő kecskék szakállára és combjaira tapadva, ott meg
keményedik. A gyűjtők innen azután vagy kifésülik vagy a szakállal 
és lábszőrökkel együtt lemetszve, kiszedik.
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A ladan-gyantával együtt még egy gyantát vittek a kereskedők 
és Jákob fiai Egyiptomba, azt, amit a héber szentíró nekothnak nevez. 
A rokon arab nakaaton szóval való hasonlatossága folytán, tragantnak, 
azaz bóka mézgának fordíttatik. A mézga a pillangós virágúak család
jához tartozik, oda, ahová a mi fehér és vörös akácunk is. Ausztráliát 
és a jóreményfoki Afrikát kivéve, mindenütt terem és izzadja ki magá
ból az általánosan ismert tragant gummit. Theophrastus, Dioscorides és 
Plinius szerint a régieknél keresett gyógyszer volt. Egyes tudósok itt is 
felvetették a kérdést, hogy vájjon van-e tragant termő Astragalus Pa
lesztinában. A felelet egyszerű, mert Juda hegyeiben, hol Jákob fiai 
legeltették nyájaikat, bőven terem az a szép bibor virágú Astragalus, 
melynek a genfi fűvész Boissier 1849-ben a következő nevet adta: 
„Astragalus bethlehemiticus“, ami eléggé m utatja annak termő vidékét.

11. Tragant.

111. Myrrha.
A szentírási gyanták némelyike az ókor kenőcseinek alkatrészét 

képezte s így nagyjelentőségű volt. Mert ami eleinte az egészség fenn
tartására vagy visszaszerzésére, a test izmainak ruganyossá tételére 
használtatott, az később a piperének és fényűzésnek, de egyúttal a tár
sadalmi udvariaskodásnak, sőt magasabb jelentőségű megtiszteltetés
nek s a vallásos kegyeletnek is eszköze lett.

Az illatos kenetek az öltözködés díszének kiegészítéséhez tartoz
tak, amivel kellemessé akarták tenni illatos légkörben a társalgást is és 
úgy bizonyították be mások iránt való jóakaratukat és tiszteletüket is, 
hogy drága kénetekkel meghintették ruhájukat, fejüket, s különös hódo
lat jeléül lábaikat. így alakult ki a királyoknak és istentiszteleti szol
gáknak, helyeknek, tehát a templomoknak felkenése is.

A görögöktől került e fényűzési cikk a rómaiakhoz s bámulatos, 
mily számú és mily nagyszerűen finomított illatos porok s festőanyagok 
lettek piperére felhasználva. Seneca panaszkodik, hogy kétszer-három- 
szor kenték magukat napjában az illatkedvelők és drága arany szek
rénykéből öntötték le illatos írral a fejeket és ruhákat. De megkenték 
a fürdők falait és zsöllyeszékeit is.

E kenetek alkatrészei között találkozunk több szentírási gyantá
val s ezek között a legelső helyen a myrrhával.

A myrrha nemcsak régi nagy jelentőségéért, hanem azért is fog
lalkoztatja az emberiség művelődéstörténetének kutatóját, mert negyed- 
félezerévi folytonos használata mellett a bizonytalanság felhői födték 
eredetét amaz illatos erdőkben, melyekben senkitől fel nem ismert nö
vényei évezredeken keresztül szorgalmasan izzadták ki csodanedveiket, 
hogy illatukkal betöltsék az ájtatosság szent csarnokait éppen úgy, 
mint az ókori szibaritizmus élvezetünnepeit és ezenfelül gyógyerejükkel 
betegségekben enyhítsék az emberiség szenvedéseit.

A  sinai hegyi törvényhozás már szent kenetet parancsol becses 
fűszerekből s ezek között volt a myrrha is a szent sátor edényeinek, 
szolgáinak felszentelésére. Az újszülött gyermek Jézus imádására jö tt 
napkeleti bölcsek arannyal és tömjénnel myrrhát is hoznak ajándékul, 
és a keresztrefeszítés után Jézus szent testét myrrha- és aloevegyitekkel 
meghintett lepelbe burkolták.



Ismertette illatát, de ismerteti fájdalomcsillapító erejét is a szent- 
írás a Golgothán megérkezett Jézusnak nyújtott myrrhás borban, szo
kása lévén a régieknek bódítószerekkel eltompítani a fájdalom ellen a 
kivégzendőnek érzékeit.

A myrrha szentírási jelentősége tehát igen nagy. A régi írók Theo- 
phrast és Plinius sokat beszélnek myrrhatermő fákról de úgy látszik, 
összecserélik leírásukban a fogalmakat, mert a myrrhacserjét sokszor 
keverik össze a tömjénfával. Plinius kifejezést is ad írásában e tévedé
sének, amikor megírja, hogy a m yrrhát és a tömjént ugyanaz a fa adja. 
H azáját azonban úgy Plinius, mint Dioscorides helyesen Arábiába teszi. 
Sck tévedés vonul végig a m yrrhát illetőleg egészen a XIX. századnak 
csaknem közepéig, amikor végre pontosan meghatározták eredetét is.

IV. Tömjén.

A myrrhánál nem csekélyebb szerep jutott a tömjénnek az em
beriség testi, lelki és társadalmi életében.

Negyedfélezer éve annak, hogy Mózes a sínai szikla csúcsain pa
rancsot von az istentiszteleti füstölőbe egyéb fűszereken kívül átlátszó, 
tehát semmi keverékkel el nem homályosított tömjént, olibanumot (azaz 
oleum libani =  thuris) venni s annak használatát részletes törvényho
zással rendezni. Azóta történetileg bizonyos a tömjénnek ismerete és 
használata. A karaván utak, melyeken phöniciai és arab kalmárok Ará- 
bia és India fűszerkincseinek és aranyának terhe alatt görnyedő tevéken 
hordták a tömjént is az óvilág piacaira, még most is több ezer éves chan- 
romok által jelezve felismerhetők. A nyert illatszer nemcsak az igaz 
Isten és a pogány bálványok templomait, a vagyonosok magánhajlékait 
lepte el kedves illatával, hanem a szent és profán énekesek képzelődését 
is magasztos költői képekkel. Tömjént hozva tisztelték meg egymást 
Ázsia fejedelmei; évi ezer talentom áru tömjén ajándékkal hódoltak 
Herodot szerint Arábia népei Perzsia hatalmas urainak. Róma lakói 
kedves elhunytaiknak a végtiszteletet megadandó, a halotti máglyákon 
bíborba takart testeiket tömjénnel égették el, Mohamed követői pedig, 
mivel a szeszes italoktól el voltak tiltva, tömjénfüsttel részegítették meg 
érzékeiket társas találkozásaikkor. De nemcsak az élvezetvágy, hanem 
az önfenntartási ösztön is megragadta e cikket. Dioscorides szerint az 
emberi szenvedések gyászos serege állott a gyógytudomány eJé, hogy a 
tömjén használatában keresse enyhülését.

íme évezredek óta használja az ember a tömjént. Átvitt értelme is 
igen régi, amikor azt mondják, hogy tömjénezi magát minden emberben 
a hiúság. Dacára ennek, a növényország azon forrásai, melyekből az 
ember a tömjént nyerte, a legújabb időkig mintegy ismeretlen maradt. 
Senki bizonyos feleletet adni nem tudott arra a kérdésre, hogy mely ha
zának gyermeke s mi fán termett légyen.

Ma m ár azonban több tömjénfát ismerünk. Közép- és Kelet-Afri
kában, Arábiában vannak tömjéntermő földek. Az indiai kereskedők ha
jón szállítják ezeket Bombaiba, onnan pedig Angolországon keresztül 
Európa piacaira. Ezért közönségesen indiai tömjénnek nevezték, nem 
azért, mert ott termett, hanem mert India szállítmánya.

A tömjénnek legrégibb klasszikus hazája Arábia. Már a zsidó nép 
szent könyvei emlegetik Szabát (a Sabeusok hónát), valószínűleg Ará-
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biának egy déli tartományát, honnan a tömjént egyéb fűszerekkel, tevé
ken szállíták a kereskedők. Theophrast, Herodot, Ptolemaeus, Strabo, 
Vírgilius, Dioscorides, Plinius mind e tartományra mutatnak, mint a 
tömjén hazájára s a Krisztus utáni második században írt Periplus 
Maris Erythraei sokat utazott szerzője (valószínűleg Kappadociának 
tudós kormányzója, Arrianus) úgy ecseteli a mostani délkeleti Arábia 
tengermelléki Mahrah tartományát tömjéntermő hegyeivel, tömjén 
áruló kikötőivel, indiai hajókon űzött tömjénkereskedelmével, mintha 
inkább a mai viszonyoknak élő képét nyújtotta volna látnoki ösztönnel, 
mint az akkoriak elbeszélését. Nagy Sándor is éppen azért kívánta 
meghódítani Arábiát, mert ott a „Kasszia posványos helyeken a 
myrrha és tömjén a fákon teremnek". Maga Humboldt az arab tömjén
termés iránt támadható kétségeket azzal akarja eloszlatni, hogy felem
líti a tömjénnek Lassen által jelzett hindu nevét „Yavana", mely indus 
szó arábiait jelent s így tanúsítja India lakóinak azon hitét is, hogy a 
tömjén Arábiában terem.

V. Balzsam.

Csak egyszer említi a szentírás az Énekek énekében (5. 1.), hol az 
Isten előtt kedves lélek az erényeit jelképező balzsamot és m yrrhát 
termő illatos kertnek képében dicsőittetik. A balzsam sárgaszínű és híg 
folyású nedve egy nagyságára és galyas termésére nézve a mi Lycium 
cserjénkhez hasonló fácskának, ágai lóhere alakú hármas levelekkel és 
illatos kis fehér virágokkal behintvék. Hazája a boldog Arábia, külö
nösen Mekka tája. A keresztény élet köréből is kötődik e növényhez 
Jézus gyermeksége, Apokryph evangéliuma szerint egy legenda, az t. i., 
hogy a szent családnak Egyiptomba menekülésekor a gyermek Jézus le
folyt izzadtsága termékenyítette volna balzsamfa termésre Matareah 
földjét.

A héber szöveg ceri, vagy corinak nevezi. Gyógyszerjelentőségét 
kiemeli Jeremiás, midőn a zsidó népnek romlását és szerencsétlenségét 
egy betegség képében ecsetelvén, feljajdul, hogy a beteg nem talál or
vosszert s kérdi: „Nincs többé ceri gyógyszer Gileadban?" Majd a zsidó 
nép ellenségeire bekövetkező orvosolhatlan bajokat említve, gúnyosan 
mondja: „Menj Gileadba és végy ceri gyógyszert Egyiptom leánya, 
hiába szeded az orvosságot, nem lész egészséges."

Mi volt tehát tulajdonképpen a balzsam és mi a Gilead balzsama?
Mindazon gyógyszerek között, melyeket a Szenföld növényeiből 

nyert a szenvedő emberiség, egyetlenegy van, melyre ama termőhelyi 
körvonalazás ráillik s ez a sebek és zúzások ellen mai napiglan keresz
tény és héber zarándokok s mozlemek által egyaránt használt mandula
olajszínű, de sűrűbb állományú, ú. n. zakkum-olaj, vagy az újkori 
gileadi balzsam; származik egy Palesztinára nézve kizáróan Gileadban 
és a szomszéd jerichói völgyben termőül felismert Balanites Aegyptiaca 
Delile nevű fácskából, melynek az olajfáéhoz hasonló gyümölcseit meg- 
érésük előtt leszedetik, megtörik és lassú tűzön főzik. így adja ki gyógy - 
erejű olaját.

Valamint a gileadi balzsam névvel a mondottak szerint a valódi 
Mekka-balzsamot helytelenül ruházták fel, mert Gileadban nem ter
mett, úgy ezen valódi gileadi terméket pedig helytelenül mondották bal
zsamnak, mert olaj és nem balzsam s így nem is lévén sem gyanta, sem



rnézga természetű, eme dolgozatban csak annyiban lett figyelembe véve, 
amennyiben az ő nevével igen gyakran a valódi mekkai balzsamot, en
nek nevével pedig a zakkum olajat jelölték meg s így a két termék kö
zötti különbség felemlítése feltétlenül szükséges volt.

Értekezésében tárgyalja Haynald még a mastixot, amelyet a ke
letiek mint rágni valót használták, mert kellemes illatot ad a leheletnek, 
a fogakat szép fehéren tartja, az ínyt és a gyomort erősíti s a görögök 
véleménye szerint a hajnövésre is jótékonyan hat. Yégül a mastixfa az 
erkölcsi világban is magasabb jelentőséggel bir s lombjait a tisztaság és 
szűziesség jelképe gyanánt használták a leányok testük ékesítésére. A 
fenyőfagyanta és a négyezeréves galbanum szerepe is megtalálható a 
szentírásban. Ez utóbbihoz mint hathatós gyógyszerhez folyamodtak az 
ókor szenvedői s még ma is használják az európai és ázsiai keletnek 
orvosai. Mememlékezik ezenken kívül Haynald még a storaxról, a pan- 
nagról, a borostyánkőről és asphaltról, mint amelyeknek megvan a kap
csolatuk a szentírással és a gyógyszerészettel is.

E rövid kitéréssel csak az volt a célunk, hogy rámutassunk arra, 
hogy a kutató számára mennyi munka várna e kérdések tisztázásánál 
is. De nemcsak bizonyos gyógyszerek eredete, hanem annak széleskör
ben való felkutatása is érdekes lenne, hogy az egyes gyógyszerek mi
képpen kapták elnevezésüket. Csak egyetlen közismert példára muta
tunk rá, arra, hogy a dover por létezése teljesen átment a köztudatba, 
dacára ennek, még a szakértők közül sem tudja mindenki, hogy az egy 
Dower nevű angol orvostól kapta a nevét. A gyógyszernevek származá
sának felkutatása, megállapítása és közlése rendkívül fontos lenne te
hát e munka elvégzésére, pedig senki sem hivatottabb a gyógyszerészi 
kar tagjainál.
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Than Károly kritikája. — Csurgay pályanyertes gyakornoki tankönyve.
— A cliemia szó eredete s a chemia fejlődése hazánkban. — Régi gyógy

szerészek irodalmi működése.

Az eminens jelentőségű gyógyszerészi kérdésekkel együtt termé
szetesen mindig az érdeklődés előterében állottak azok a kérdések is, 
amelyeknek helyes megoldása feltétlenül szükséges volt akkor, ha a 
gyógyszerészi pálya tekintélyét maguk a gyógyszerészek emelni akar
ták. Ilyen volt a kiképzés kérdése is. Az orvosok részéről állandóan azzal 
a váddal találkozott ekkor már a gyógyszerészi kar, hogy a kiképzés 
szempontjából el van maradva. Ez ellen védekezni nem igen lehetett, 
mert a vád a valóságnak megfelelt s a tényleges helyzetet nem lehetett 
ellensúlyozni azzal sem, hogy a gyógyszerészi karból igen sok kitűnő 
ember került ki s hogy általában véve későbbi önképzéssel a gyógysze
részek legnagyobb része igen sok tudásra tett szert. E kérdés lényege 
azonban nem ez, hanem az volt, hogy az orvosok sokkal magasabb elő
képzettséggel kerültek az egyetemre, mint a gyógyszerészek s hogy míg 
az orvosok az egyetemen kitűnő orvostanárok vezetése mellett főleg 
csak orvostudományokkal foglalkoztak, addig a gyógyszerész a számára 
idegen professzoroktól sok mindent tanult, csak éppen szorosan vett 
gyógyszerészetet nem.



Eddigi fejtegetésünkből is láttuk, hogy maguk a gyógyszerészek 
is átérezték e ferde helyzetnek minden súlyát és kellemetlenségét és 
állandó törekvésük volt, hogy a pálya számára a magasabb kiképzés le
hetőségét biztosítsák. Ennek a szolgálatában állott a minisztériumokhoz 
benyújtott sok kérvény s ennek érdekében indította meg Járm ay Gusz
táv azt a magasnívójú vitát is, amelyben — amint láttuk — a művelt 
nemzetek sok kiváló tudósa is résztvett.

Az bizonyos, hogy e téren történnie kellett akkor már valaminek. 
Olyan súlyos helyről jö tt ez irányban figyelmeztetés, hogy ennek meg- 
szívlelése elől sem a gyógyszerészi közvélemény nem térhetett ki, sem 
a kultuszkormány nem helyezkedhetett eddigi közönyös álláspontjára. 
Ugyanis Than Károly egyetemi tanár, a Gyógyszerész-Egyesület tiszte
letbeli tagja, az Országos Egyesületnek 1881. évi közgyűlésén rend
kívül komoly szavakban mutatott rá arra, hogy a gyógyszerészgyakor
nokok felületes, sőt sokszor lelkiismeretlen készültségének szomorú 
példáival találkozik az egyetemen. A gyógyszerészi kar érdekében tehát 
azzal a nyomatékos kérésével fordult a gyakornokot tartó gyógyszerész 
főnökökhöz, hogy tartsák lelkiismeretbeli kötelességüknek azt, hogy a 
gyakornokokat az eddiginél sokkal rendszeresebb és komolyabb oktatás
ban részesítsék.

Than megállapításai érthető módon nagy megdöbbenést keltettek 
és ennek Járm ay adott a közgyűlés előtt kifejezést. De ugyanakkor rá
mutatott arra is, hogy nem a gyógyszerészi kar a leghibásabb, mert en
nek a legjobb akarat mellett is alig volt meg a lehetősége arra, hogy az 
egyetem számára teljesen előkészítse az ifjúságot.

Tagadhatatlan, hogy nemcsak Thannak, hanem Járm aynak is 
igaza volt. Az egyetemen a legnagyobb súlyt a gyógyszerész-növendé
kek kémiai tudására fektették, ennek labirintusait feltárni pedig na
gyon nehéz volt az ifjúság előtt részben azért, mert négy osztályú gim
náziumi tanulmányai alatt alig valami kémiai tudásra tett szert s mert 
a gyakornokok kiképzésére vonatkozólag nem volt meg az a rendszer 
sem, amely ennek egyöntetűségét biztosíthatta volna.

A gimnáziumok harmadik vagy negyedik osztályában foglalkoz
tak ekkor a vegytannal. Ebből azonban csak ép a legfontosabb alapfo
galmakkal ismerkedett meg a tanuló, sőt sokszor még ezzel sem. A fele
kezeti iskolákban egészen rossz volt a helyzet, némelyhol még tanköny
vek sem voltak, hanem a tanár a maga apró jegyzeteiből tanította meg 
őket úgy, ahogy, arra a kevésre, amely azután semmikép sem szolgál
hatott alapul egy olyan ifjú későbbi tanulmányaihoz, akinél éppen a 
kémiai tudás lett volna a fontos.

Ezt a hiányt a gyakornoki idő alatt igen nehéz volt pótolni. ]Nem 
is beszélve arról, hogy a gyakornoki idő elsősorban arra való lett volna, 
hogy a gyógyszerész-növendék mindazokat a gyakorlati tapasztalato
kat szerezze meg, amelyek pályája későbbi folyamán szükségesek, a 
tanító főnök még akkor sem készíthette őt elő megfelelően, ha lelkiisme
retes oktató volt.

A gyakornoknak ugyanis nemcsak kémiát, hanem növénytant, 
ásványtant és fizikát is kellett, hogy tanuljon, azonkívül otthon kellett, 
hogy legyen a laboratóriumban, ismernie kellett a gyógyszerkönyvet 
és a gyógyszerészeire vonatkozó fontos törvényeket és rendeleteket. 
Mindezek tanítására nemcsak, hogy nem volt elég ideje a főnököknek, 
de mivel az ő számukra sem állott rendelkezésre sem megfelelő segéd



könyv, sem pontosan kidolgozott tanterv, mindenki a saját egyéni el
gondolása alapján tanította a gyakornokot, ami érthető módon a legtel
jesebb kaoszra vezetett.

Rendkívüli jelentősége lett volna tehát annak, ha egyrészt a gya
kornoki kiképzés kérdése végre törvény kodifikálásával lett volna ren
dezve, másrészt ha rendelkezésre állott volna olyan gyógyszerész-gya
kornoki tankönyv, amely lehetővé tette volna a komoly tanulást és ta 
nítást s biztosította volna a kiképzés egyöntetűségét is.

Igaz, hogy volt már egy ilyen gyakornoki tankönyv, a Kátay Gá
bor és Felletár Emil által írt „Gyógyszerészi tudományok alapvonalai", 
ez azonban 15 évvel azelőtt íródott és így — a haladás gyors ütemét 
nézve — kissé már elavult. Ezenfelül, mivel ez a könyv az első ilyen
fajta  próbálkozás volt, érthető, hogy minden nagy értéke mellett sem 
felelt meg egészen a célnak. A kémiai rész pld. sokkal nagyobb terje
delmű volt, mint amire szükség lett volna és így a csaknem minden ké
miai előismeret nélküli gyakornok számára nem igen volt megemészt
hető és feldolgozható.

Az Országos Egyesület teljesen tisztában volt a tennivalókkal és 
mind a két irányban meg is tette a szükséges lépéseket. Újra kérvénnyel 
fordult a kultuszminiszterhez, amelyben hivatkozással az 1876. évi tör
vényre, amely kilátásba helyezte az egész gyógyszerészi ügynek sza
bályrendeleti úton való rendezését, felkérte a minisztert, hogy ezzel 
kapcsolatban a kiképzés ügyét is feltétlenül vigye dűlőre.

Történt is e téren egy-két biztató lépés. 1880 július hó 18-án a 
gyakornok-kiképzés ügyében hivatalos értekezlet is volt, amelyen részt- 
vett többek között Markusowszky kultuszminiszteri osztálytanácsos, 
Than Károly, és az Országos Egyesület részéről dr. Müller Bernát és a 
titkár: Rohrbach Antal. Ez az értekezlet azzal az eredménnyel végző
dött, hogy a kultuszminiszter kilátásba helyezte, miszerint a gyakorno
kok felvétele és a vizsgáztatásukra való felügyelet joga az Országos 
Egyesület járásigazgatóira lesz ruházva.

Látni való, hogy ez megint csak jelentéktelen és részletkérdést 
érintő biztatás volt, anélkül, hogy a kiképzés egész komplexumát fel
ölelte volna. így azután érthető, ha a járásokból egyre-másra érkeztek 
a sürgető indítványok az Országos Egyesülethez. Ezek közül a IY. kerü
let 3-ik járása feltétlenül azt óhajtotta, hogy csak 8 gimnáziális osztály- 
lyal lehessen a pályára lépni. Than Károly véleménye szerint ez az in
dítvány — ismerve a minisztérium hangulatát — túllőtt a célon s így 
az egyesület közgyűlése arra az álláspontra helyezkedett, hogy egyelőre 
csak a 6 gimnázium elvégzése legyen a pályára lépés előfeltétele. Mivel 
azonban az egyesület addig is, míg e kérdés eldől, feltétlenül eredmé
nyes m unkát akart végezni, a Járm ay Gusztáv, Járm ay Gyula, Egressy 
Rezső és Molnár Jánosból álló bizottság megtette azt a propozicióját, 
amely a gyógyszerész-gyakornoki tankönyv kidolgozására vonatkozik. 
A bizottság alapul a Schlickum O.-nak Lipcsében megjelent „Die 
Wissenschaftliche Ausbildung des Apotheke-Lehrlings“ című m unkáját 
vette alapul és 1881 április 1-én pályázatot hirdetett e tankönyv meg
írására. Ebben a következő próbatételek kidolgozását követelte meg:

1. Irassék le a gyógyszerészet fogalma, a gyógyszerészet fontos
sága közegészségi és társadalmi szempontból.

2. Schlickum fentjelzett munkája egy meghatározott részének 
kidolgozása.
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3. Az atom, molekula és az egyenérték magyarázata.
E pályázatra két munka érkezett be s a pályadíjat Csurgay Kál

mán okleveles gyógyszerész nyerte el, aki ez időben kezdett a Gyógy
szerészi Hetilapban cikkeket írni és ezzel a pályaművével kezdte el azt 
a nagyszerű munkásságot, amely előkelő helyet biztosít számára a ma
gyar gyógyszerészek között. Pályam unkája annak idején nagy feltűnést 
keltett és az 1881. évi egyesületi közgyűlés után tartott Hungária szálló
beli vacsorán Rozsnyay Mátyás volt az, aki a fiatal pályadíjnyertes 
gyógyszerészt meleg szavakkal köszöntötte fel.

A Csurgay-féle gyakornoki tankönyv 1884 januárjában jelent 
meg, úgyhogy annak szerzői tiszteletdíját, 1000 forintot, az egyesület 
pénztára fizette, a kéziratot pedig ingyen adta át az Eggenberger cég
nek, amely azt nagyon szép kiállításban hozta forgalomba. A könyv 
720 oldal terjedelmű, a szöveg közé nyomott 318 ábrával. Ára 4 forint 
volt azzal a kikötéssel, hogy a cég köteles volt a könyvet az egyleti ta 
goknak 20%-kal olcsóbban szállítani.

A gyakornoki kiképzés szempontjából e könyv megjelenésének 
igen nagy volt a jelentősége. Anyagát illetőleg foglalkozik a gyakorlati 
gyógyszerészettel, a természettannal, a gyógyszerészi vegytannal, a nö
vénytannal, különös tekintettel a gyógyszerészeire és a gyógyszeris
mére, míg alárendeltebb részei az ásványtan s az állatrendszertan, külö
nös tekintettel a gyógyszeranyagokat szolgáltató állatokra. A könyv 
legnagyobb részét, cca 270 oldalt, a gyógyszerészeti vegytan, mint a 
gyógyszerészet legfőbb segédtudománya foglalja el, a függelékül fel
vett minőleges elemzéssel együtt.

Mielőtt a könyv ismertetését tovább folytatnék, helyes lesz ta
lán, ha itt rám utatunk arra a sok vitát provokáló kérdésre, hogy mi is 
a kémia szónak az eredete. Eredetileg e szót az „olvasztok" „vegyitek" 
fogalmak rokonhangzású görög elnevezéséből származtatták, bár a 
chemia, vagy helyesebben chimia szó egészen más eredetre mutat. A 
görögök a chemizmus alatt természetbölcseleti fogalmat kötöttek össze, 
még pedig a testek legkisebb részecskéinek találkozásakor történő tellu- 
rikus irányú kiegyenlítődést. Érdekes lenne annak megállapítása, hogy 
vájjon az abderai Demokritos és Leukippos által rendszerbe foglalt pa- 
rány elmélet megelőzte-e vagy követte-e ezt a megállapítást. Az bizo
nyos, hogy az atomra már az ind filozófiában is ráakadunk.

Mégis azt lehet bizonyosságnak elfogadni, hogy a szónak az ere
dete Egyiptomba vezet vissza. Chemnis vagy Khem a földet személye
sítő Isten volt Egyiptomban. Humboldt is Egyiptomból származtatja a 
szót, hivatkozással rlu tarchra, ki az országot „De Isidé et Oriside" című 
művében így nevezte el. Duncker „Az ókor története" című munkájá
ban megírja, hogy az egyiptomi imákban a chemia szó, mint az ország 
neve, igen sokszor fordul elő.

A görög származás nézete mégis sokáig fenntartotta magát, még 
akkor is, amikor a szó arab származására történt utalás. Dacára ugyanis 
annak, hogy a chemia és alchemia arab hangzásúak, azért tulajdonítot
tak nekik görög származást, mert az arab a syr nyelvekkel szoros rokon
ságban van, ezek pedig igen sok görög szót asszimiláltak. Kézenfekvő
nek látszott tehát, hogy ez is így került az arab nyelv használatába.

A szó egyiptomi eredetét bizonyítja az is, hogy az egyiptomiak 
voltak a chemiának legrégibb művelői. Ezenkívül óegyiptomi nyelven



az országot Kemi országának, vagyis a fekete föld országának nevezték, 
ami szintén a chemia szó egyiptomi eredetére mutat.

A chemia szó eredetének megállapításával kapcsolatban ismer
tetjük  egy kissé azokat is, akik a chemiának hazánkban való fejlődését 
elősegítették. A chemiai kutatások kezdete éppúgy mint máshol, ná
lunk is az alchimia homályában vész el. Már az Árpád-királyok kor
szakából vannak rendeletek, amelyek az alchimiának a gyakorlását 
tiltják, így a Domonkosok 1273. évi gyűlése ily végzést hozott: „Item, 
magister ordinis, de voluntate et consiiio definitorum, praecipit districte 
in virtute obediencie fratribus universis, quod in alchimia non studeant, 
nec doceant." Dacára ennek, alchimiával még 1769-ben is sokan foglal
koztak nálunk, így Gömöri Dávid, Csuzi Cseh János, Wallaskai János, 
Tóth Pápai Mihály stb.-ek. Benkő József is adott ki egy kis könyvecs
két: „Olcsó érceket arannyá változtató erdélyi magyar alchimista, vagy 
fogarasi Pap József élete, Kolozsvár, 1785.“

Hazánkban főleg a bányászat már az Árpád-királyok alatt virág
zott s így az ezzel kapcsolatos chemia erősen fejlődött. így híres bánya- 
chemikus volt Luzinszky Imre, kiről külföldi szakértők is azt írták, 
hogy: „Qui multos magnosque in varios labores chymicos sumtus 
impendit."

A legnagyobb chemikus azonban a XVIII. században nálunk 
Born Ignác volt, aki 1742-ben Kapnikbányán született. 1770-ben nagy 
utazást tett Magyar- és Erdélyországon keresztül és ezzel lényegesen 
előmozdította az ásványtannak hazánkban ekkor még meglehetősen 
elhanyagolt tudományát. Az amalgálás az ő találmánya, ugyanúgy, 
mint a viaszfehérítés is. Mindkettő korszakot képez az ipar történe
tében.

Magyar ember, Müller Ferenc kincstári tanácsos nevéhez fűződik 
a tellur felfedezése, amelyet Kitaibel a Tudományos Akadémiában 
1798-ban ismertetett s amelyről a világhírű gyógyszerész, Klaproth is 
elismeri, hogy az teljesen új, minden ismert fénytől különböző.

1760 körül lép fel Winterl Jakab, aki 1770-ben a budai fűvész- 
kert felügyelője és 1809-ben a chemia, növénytan és gyógytan tanára 
volt a pesti egyetemen. Kutatásaival rövidesen magára vonta Európa 
tudósainak figyelmét, bár az elemekre vonatkozó felfogása határozottan 
téves volt. Állítása, mely szerint több, addig elemnek tartott anyagot 
szétbontania sikerült, kísérletileg nem volt bebizonyítható, sőt az a két 
anyag, amelyekkel annak idején oly nagy feltűnést okozott, az androina 
és a thelice szintén nem volt mások által konstatálható. Az elsőt Winterl 
még az elemeknél is egyszerűbb anyagnak mondotta, míg a thelice már- 
ATányból előállítható elem lett volna. Őt kivéve azonban, ezt sem tudta 
előállítani senki sem. E tévedésen azonban csak az ütközhet meg, aki 
nem ismeri a vegytan történetét és nem tudja magát beleélni abba a 
korszakba, amelyben ő kísérleteit elvégezte. Másokon is megestek ez 
időben súlyos botlások. így Bergmann a gyémántot 1777-ben különös 
földnek, terra nobilisnak nevezte; Klaproth 1785-ben gyémántpátban 
talált állítólag egy különös földet, Trommsdorff a szászországi Beryll- 
ben úgynevezett Ágost-földet, a világhírű Berzelius bizonyos védásvá- 
nyokban 1815-ben „kapuföldet“ fedezett fel s ezek később mind téve
désnek bizonyultak.

Nagy érdeme Winterlnek, hogy ő állapította meg azt, miszerint 
a  kovaföld inkább a savnak, mint a lúgnak tulajdonságaival bir. Érdé
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kesek e vegyrokonságot illető kutatásai. Dacára annak, hogy a vegy- 
rokonság elméletével már Albertus Magnus is foglalkozott, hogy azt 
Geoffroy már táblázatban illusztrálta s hogy Berthollet is foglalkozott 
ezzel, Winterlnek ilyirányú kutatásai nyomot hagytak a chemia tör
ténetében.

Főérdeme pedig, hogy első volt, aki a vegytanban a dulasztikus 
rendszert egész teljességében alkalmazta. Lavoisier csak érintette e kér
dést, Berthollet pedig csak a lúgokra nézve dolgozta ki. Berthollet téte
lei: 1, A savak általános tulajdonságai, aciditas lúgok elleni reakció. 2. 
Lúgok tulajdonságai alcaliditas savak elleni reakció. Ezt Berthollet for- 
mulázta így meg, de Winterl után, aki ezt a tételt a szervi vegytanban 
is keresztülvitte. Ily irányú kísérletei az egész világ tudományos köreit 
foglalkoztatták és műve után számos más ily irányú vegytani munka 
jelent meg.

Megemlítendő ezenfelül, hogy az ásványvizek elemzésénél külön 
módszere volt, amelyet a monarchiában hosszú ideig használtak s ame
lyet Oesterreicher József budai egyetemi tanár ismertet a következő 
munkájában: „Analysis aquarum Budensium item aquae Sarisapinsis 
et acidulae Fürediensis, Praemissa methodo professoris Winterl, cum 
tabellis; Wiene 1781.“

Érdeme még Winterlnek, hogy kapcsolatot teremtett a magyar 
tudományos élet és a külföld tudományos körei között és hogy az akkori 
heves vitákba a magyar tudományos világot is bekapcsolta. Igaz, hogy 
ő nagyobb bölcselő, mint chemikus, de azért chemiai munkássága is 
nyomot hagyott a tudományos világban, amit bizonyít az a kb. 30 
könyvből álló munkássága, amit e téren is kifejtett.

Hazai történelmünk nevezetes alakja, Martinovits Ignác, aki a 
lembergi egyetemen a kísérleti természettan és erőműtan tanára volt, a 
chemia terén is működött és 1790—94 között több könyve jelent meg. 
Igen nevezetes dátum az 1807. esztendő, amikor megjelent magyarul a 
chemia kézikönyve is, amelynek címe volt: Chemia vagy természet titka 
Green szerint." A munka 4 kötetes volt, Budán jelent meg, de rettenetes 
erőszakolt műnyelven, amelynek jellemzésére talán elég lesz megemlí
teni annyit, hogy a chemikust tikácsnak nevezte. Kb. ebben az időben, 
1800-ban jelent meg Nyúlás Ferencnek az erdélyországi orvosvizek 
bontásáról szóló könyve, amelyben az elöljáró beszéd után a vizek vegy- 
elemzését írja  le, majd pedig a radnai vasas borvizek vegy elemzését. 
Schuster János Szilárd, a gyógytan segédtanára a pesti egyetemen, adta 
ki a „Gyógyszeres értekezések" első és második kötetét Pesten az 
1829—1830-as években. E két kötet 55 értekezést foglal magában, me
lyeket Schuster József vezetése alatt a magyar gyógyszerész növendé
kek kijelölt készítményeik előállításakor mondottak el. Ekkor, tehát 
1829-ben jelent meg a „Gyógyszerek árszabása" című könyv is, amely
3 nyelvű gyógyszer-műszótár, de amely már nem sokkal azután is 
hasznavehetetlen volt, főleg azért, mert nyelvezete egyáltalában nem 
állott a megkívánt magaslaton.

Ezekután nézzük meg, mi volt a Csurgay-féle pályanyertes 
munka nagy előnye.

Itt rögtön szemünkbe ötlik, hogy a Csurgay-féle gyakornoki tan 
könyv arra is alkalmas volt, hogy a tanító főnököt útbaigazítsa a tanítás 
menetét illetőleg. Már említettük, hogy nemcsak az volt a baj, hogy 
tankönyv híjján  teljesen egyéni megállapítások döntötték el, hogy mire



készüljön a gyakornok, hanem az is, hogy a tanítás teljesen rendszer
telenül történt, aminek következménye az volt, hogy egyes tárgyak 
teljesen el lettek hanyagolva, vagy olyan sorrendben lettek felvéve, ami 
az elérhető eredményt erősen kockáztatta. Éppen ezért az Országos 
Egyesülettel való előzetes tanácskozás után Csurgay pontosan megha
tározta azt, hogy milyen sorrendet kövessen a tanításban az oktató 
főnök.

Itt két részre választotta az anyagot, még pedig a gyakorlati és 
az elméleti részre. A gyakorlati részből a gyakornoki idő első évében 
meg kellett ismerkednie a gyakornoknak a gyógyszertár különböző ré
szeivel, a szerek elhelyezésének ismeretével, a mérlegek és súlyok keze
lésének elsajátításával, a vényolvasással, az egyszerűbb laboratóriumi 
munkálatokkal, az egyszerű készítményeknek, tehát a desztillált vizek, 
szeszek, festvények, kenőcsök, főzetek, forrázatok és emulsiók előállí
tásával. Ekkor kellett őt bevezetni a kézi eladásba és a vele kapcsolatos 
teendőkbe. A második évben a nehezebb laboratóriumi m unkálatokat 
kellett elsajátítania, míg a harmadik évben az előbbiek fokozatos gya
korlása mellett el kell sajátítania a vénykészítési műtant, a recepturánál 
való működést és a taksálást.

Az elméleti tudást illetőleg az első félévben a fizikai oktatás ál
lott elsősorban, mint amelynek ismeretére a gyakornoki munkálkodásnál 
mindjárt kezdetben szükség volt. Tehát meg kellett ismerkednie a tes
tek általános tulajdonságaival, azok mérésével, az általános és a fa j
súllyal és a mérlegekről szóló résszel; meg kellett tanulnia a fajsúly- 
meghatározást, meg kellett ismernie a sűrűségmérőket, a barométert és 
gőzgépet. A hőtanból a tüzelés, lepárlás, szublimálásra vonatkozó tudni
valókat és a hőmérőt. Ugyanekkor a chemia általános részét kellett, 
hogy megismerje, még pedig az elemeket és az egyszerű szervetlen 
vegyületeket.

A második félév főtantárgya volt a növénytan általános része, a 
növényszövettan és növényleírástan gyakorlatokkal, az élő növényeken 
a gyökérszál, levelek és virágok ismertetése, növények gyűjtése, tehát a 
herbárium készítésének megkezdése.

A harmadik félév volt a fizika folytatása és bevégzése, lehetőleg 
azoknak a kísérleteknek elvégzésével, amelyek a tankönyvbe fel lettek 
véve. A chemiából az összes szervetlen vegyületek ismertetése, néhány 
nehezebb készítmény előállítása és a gyógyszerkönyv megfelelő pont
jainak tanulása. A minőleges elemzés általános részének ismertetése és 
az egyszerű minőleges elemzés. Növénytanból a szövettani gyakorlatok 
mikroszkóp segélyével, továbbá a morphologiai gyakorlatok és a növény
rendszerek ismertetése. Végül a gyógyszerisméből droguákon végzett 
mikroszkopiái vizsgálatok, a mikroszkopiái vizsgálat általános ismer
tetésével.

A negyedik félév tananyaga volt a részletes növénytan, tehát a 
növényrendszertan bővebb tanulmányozása s a növények meghatáro
zása Linné és a tankönyvben követett rendszer alapján. A gyógyszer
isme folytatása és bevégzése.

Az ötödik félév tananyagául lett felvéve a szerves vegytan elemi 
ismereteinek elsajátítása, összetett minőleges elemzés és anaíytikai gya
korlatok, majd az állattan.

A hatodik félév az ismétlésre volt szánva, hogy az egész tan
anyag átvételével a gyakornok készülhessen a segédi vizsgára. A könyv



rámutat arra, hogy a gyógyszerészi törvényeket és rendeleteket, to
vábbá a gyógyszerészi könyvvitelt is meg kell tanulnia a gyakornoknak. 
Ezek a könyvbe azért nem lettek felvéve, mert a rendeletek állandóan 
változnak, a könyvvitelre pedig meg volt már az egyesület által kiadott 
külön könyv.

E könyv kiadásából is látható, hogy az Országos Egyesületet nem 
lehet felelőssé tenni azért, mert nem tudta már ekkor kiküzdeni a 
gyógyszerészi kiképzés biztosabb lehetőségeit. Nem rajta, hanem a vál
takozó kormányokon múlott ez, akik úgy viselkedtek, mintha nem is 
nekik lett volna a kötelességük, hogy a kiképzés s ezen keresztül a tu 
domány ügyét is szolgálják.

Mindenesetre csodálatos jelensége az életnek, hogy milyen heroi
kus küzdelmet kellett vívnia a gyógyszerészi karnak azért, hogy több 
tanulással fokozottabb mértékben tegye alkalmassá magát a közegész
ségügy szolgálatára.

A logikával ez a tapasztalat alig összeegyeztethető. Azt nem egy
szer látjuk ugyan, hogy bizonyos társadalmi rétegek, sőt néha egy 
nemzet többsége is szembehelyezkedik azokkal az intézkedésekkel, ame
lyeket a kormányok éppen a haladás érdekében hoznak. Talán elég lesz 
rámutatnunk arra, hogy milyen nehézségekbe ütközött, míg a magyar 
falvak népét rá lehetett kényszeríteni arra, hogy betegség esetén feltét
lenül orvost vegyen igénybe. Szinte évtizedekre menő passzív reziszten
ciát találunk itt, amely csak akkor szűnt meg, amikor olyan büntető 
rendelkezések léptek életbe, amelyek lesújtottak azokra, akiknél orvosi 
kezelés nélkül történt haláleset. Nem egy olyan esetről tudunk, ahol 
nagy deputációk vonultak fel a kultuszminiszterhez, amikor a négy
osztályú gimnáziumot nyolcosztályúvá akarták emelni. Szinte egész 
vármegyék mozdultak meg annak idején azért, mert a vasútvonalat 
rajtuk keresztül akarták elvezetni és primitív elgondolásuk féltette az 
addig fuvarozással foglalkozók kenyerét. De olyan esetet alig látunk a 
XIX. század derekán túl, ahol éppen az államhatalom akadályozta volna 
meg egy-egy társadalmi osztálynak azt a próbálkozását, hogy a köz 
érdekében a maga tudományos nívóját emelhesse. A gyógyszerészi 
pálya sok meddő kísérlete szinte egyedülálló példa erre s annál inkább 
igazságtalan az a különböző helyről jövő sok támadás, amely a gyógy
szerészi karnak bizonyos törekvései elé éppen azzal az argumentummal 
gördített akadályt, hogy tudományos kiképeztetése nem mozog az álta
luk megkívánt nívón.

De azért is meglepő a gyógyszerészi kívánságok ilyen irányú 
semmibevevése, mert ugyanakkor azt látjuk, hogy más vonatkozásban 
nagyon is törődtek az ország tudományos nívójának emelésével s hogy 
minden alkalmat megragadtak arra, hogy akár a tudomány, akár a taní
tás hajlékai előtt meghajtsák az elismerés zászlaját. így pl. a budapesti 
egyetem újjáalakításának századik évfordulóját nagy ünnepségek kö
zött ülték meg 1880 május 13-án. Az egyetemi templomban maga Simor 
hercegprímás celebrálta az ünnepi misét, majd a kormány, a notabili- 
tások és az ifjúság átvonult a Magyar Tudományos Akadémiára, ahol 
Markó Tivadar tartotta az ünnepi beszédet, míg egy egyetemi hallgató 
elszavalta Ányos Pálnak azt a dicsénekét, amely az egyetemnek 1780- 
ban történt újjáalakításának ünnepélyes beiktatása alkalmával jelent 
meg. Gregus Ágoston pedig bemutatta az egyetem százéves történetét



tárgyaló m unkának első füzetét, amelyet az akkori igazságügyminisz
ter, Pauler Tivadar írt.

Alig egy évvel később ő császári és kir. apostoli Felsége a vallás 
és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére megengedte, hogy a kolozs
vári tudományegyetem részére a bemutatott tervezet alapján kiállít- 
tassék az alapítólevél. Ez hivatkozással az 1872. évi 19. tc.-re, a felállí
tott és az 1872—73. évben megnyílt kolozsvári magy. kir. tudomány- 
egyetem ideiglenes szervezetét, a törvény által biztosított jogait és k i
váltságait erősítette meg és megengedte, hogy az egyetem a jövőben a 
„Ferenc József m. k. Tudományegyetem" címet viselhesse.

Ugyanez időben igen sokszor szóbakerült már a harmadik egye
tem felállításának szüksége is. Ezzel a kérdéssel nemcsak a tudományos 
faktorok, hanem a politikai világ és a napilapok is igen sokat foglal
koztak s ez érthető módon a gyógyszerészi kart is erősen érdekelte. Az 
ugyanis nem volt kétséges, hogy Magyarország népességéhez képest a 
két egyetem nem elegendő, amit legjobban bizonyít az is, hogy 1881-ben 
a bécsi egyetem 4572 hallgatója közül 899 volt magyar. Az is tisztázott 
kérdés volt, hogy az egyetemre, mint a legfőbb műveltség kútforrására 
és terjesztőjére, a nemzetnek általános művelődési szempontból is szük
sége volt. A gyógyszerészi közvélemény is a felállítás mellett foglalt 
tehát állást, természetesen annak leszögezésével, hogy azon különálló 
gyógyszerészi fakultás legyen felállítva gyógyszerész-tanárok vezetése 
mellett. Lehetetlen állapot volt ugyanis, hogy a gyógyszerész mint rend
kívüli hallgató, csaknem a megtűrt szerepét játszotta a hazai egyete
meken ugyanakkor, amikor Franciaországban már 300 esztendeje volt 
gyógyszerészi szakiskola, s amikor még a kis dorpati egyetemen is tu 
dott a gyógyszerész-tanár, Dragendorf, olyan működési teret biztosítani 
magának, amely a gyógyszerészek céltudatos oktatásán kívül a termé
szettudományok fejlesztésére is igen erős hatással volt.

íme, általánosságban igenis állandóan foglalkoztak azzal a gon
dolattal, hogy minden téren megteremtsék a tanítás fokozottabb lehe
tőségeit. Csak a gyógyszerészi kiképzéssel nem törődött senki és a 
gyógyszerészek voltak azok, akiknek a saját erejükre kellett támasz- 
kodniok, ha bár lépésről-lépésre, de mégis előbbre akarták venni a 
gyógyszerészi pályának kulturális ügyeit.

A gyakornoki tankönyvre kiírt pályázat is mutatja, hogy az Or
szágos Egyesület megtette azt, amit megtennie módjában volt, sőt, hogy 
pleonazmussal éljünk, még ennél is tovább ment. Ekkor jelent meg 
ugyanis a „Gyógyszerészi Könyvvitel" című munka, amelyet az egye
sület ingyen küldött meg az egyesületi tagoknak s amellyel kapcsolat
ban Grossinger Károly gyógyszerész azt az indítványt tette, hogy h a j
landó azt saját költségére németre lefordíttatni és a kiadási költségeket 
is viselni azért, hogy a németajkú gyógyszerészek is mielőbb használ
hassák azt. Az  egyesület ezt a javaslatot el is fogadta azzal, hogy az 
engedélyt megadja akkor, ha a német munkából Grossinger 200 pél
dányt átad az Országos Egyesület németnyelvű tagjai számára, hogy ezt 
így azok is díjtalanul kaphassák meg.

Ezenkívül ebben az időben jelent meg a „Gyógyszerészi üzlet és 
házszabályzat" című füzet is, amely a gyógyszertári személyzet köte
lességeit és teendőit, továbbá a főnökök és a segédgyógyszerészek egy
máshoz való viszonyát szabályozta. Az egyesület ezt is díjtalanul küldte 
meg tagjainak. Mivel pedig az egylet alapszabályai szerint a központi

3 3 3



igazgatóságnak az is feladata volt, hogy a gyógyszerészet körébe vágó 
rendeleteket összegyűjtse, az igazgatóság ennek is eleget tett s az 1881. 
évi közgyűlésen bejelentette, hogy az 1862-től 1880 december végéig az 
összes gyógyszerészeket érdeklő rendeleteket összegyűjtötte s törekedni 
fog arra, hogy részben Linzbauer, részben pedig Macher nyomán össze
gyűjtse még azokat a rendeleteket is, amelyek — bár régibb keletűek —, 
de még ma is érvényben vannak. Ugyanekkor lett bejelentve az is, hogy 
a vezetőség intézkedni fog. miszerint ez a gyűjtemény minél előbb nyom
dába kerülhessen.

A rosszhiszeműség sem tagadhatja tehát, hogy az Országos Egye
sület mindenre kiterjedő működést fejtett ki és mindent elkövetett, 
hogy a kari érdekeket nagy áldozatkészséggel szolgálja. E törekvésében 
nemes versenytársa volt a Debrecen-Biharmegyei Gyógyszerész Testü
let is, amely 1880 május 29-én Debrecenben tartott közgyűlésén úgy 
határozott, hogy a magyar orvosok és természetvizsgálóknak 1882. év
ben Debrecenben tartandó 21-ik nagygyűlése alkalmából megíratja a 
Debreceni Gyógyszerész Testület, a Debrecen-Biharmegyei Gyógysze
rész Testület és az Általános Magyarországi Gyógyszerész Egylet III. 
kér. 4. járásának történetét s ezenkívül az ottani gyógyszertárak törté
netét is azoknak felállítása óta. A közgyűlés úgy határozott, hogy a 
munka 1000 példányban fog megjelenni s azt — bár ez nagy költséggel 
já r — ingyen fogják osztogatni a vándorgyűlésen megjelent tagok 
között.

E m unkának megírásával dr. Rothschnek V. Emil, a két testület 
titkára lett megbízva s az 1882-ben 328 oldal terjedelemben meg is je
lent. A kitűnő munka örök dicsősége lesz a Debrecen-Biharmegyei 
Gyógyszerész Testületnek. A könyv első részében a mithológiai, majd a 
fejlődési korszak gyógyszerészeiével foglalkozik s azután a történeti 
korszaknak azzal a részével, amely Debrecent, Nagyváradot és ezek 
vidékét különösképpen érdekli. Második része megismertet a Debreceni 
Gyógyszerész Testületnek 1861. március hó 13-án tartott alakuló köz
gyűlésének s az utána következő üléseknek jegyzőkönyveivel mind
addig, míg a Debreceni Gyógyszerész Testület 1866. október hó 6-án át 
nem alakult Debrecen-Biharmegyei Gyógyszerész Testületté. A követ
kező fejezet azután e két testületnek mint „Az általános magyarországi 
gyógyszerészek egylete III. kerülete 4. járása" munkásságát ismerteti 
egészen az 1881. május 16-án megtartott közgyűlésig.

A budapesti gyógyszertárak történetén kívül ez a könyv az egyet
len, amely a Debrecen város, Bihar- és Hajdúmegyében létező gyógy
szertárak történetét azoknak felállítása óta felderíti és egyúttal közli 
minden egyes gyógyszertár tulajdonosának névsorát a gyógyszertárak 
helyével és címével együtt a felállítási évek sorrendjében. E monográ
fiából tudjuk meg azt, hogy Debrecen legrégibb gyógyszertára az 
„Arany angyalhoz" című, amelyet az 1670. vagy 1680. év körül még 
valószínűleg a városi tanács állított fel. Ebben működött a híres Landik 
János, továbbá Kazay Sámuel, akinek könyv-, érem- és ritkasággyüjte- 
ménye a debreceni kollégiumnak még ma is díszét képezi.

1772-ben nyert újabb gyógyszertár felállítására engedélyt itt 
Zeininger Antal, aki még a Nagyszombatban levő egyetemen nyerte ok
levelét. Ez a gyógyszertár az „Arany egyszarvúhoz" nevet kapta s azt 
35 évig, tehát 1807-ig b írta Zeininger, amikor is a nála hosszú ideig se- 
gédeskedő Kafka József vette azt meg 20.587 forint és 59 krajcár váltó
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pénzben, leendő apósa, Fáber Vencel szücsmester jótállása mellett, aki 
a következő folyamodványt nyújtotta be a tanácshoz:

„Tekintetes Nemes Tanács! A patikárusi hivatalra adván maga
mat, azt miképen tanultam légyen meg s futásomat mikép végeztem 
legyen, az adnectált bizonyság levelekből megtetszik; megtetszik az is, 
hogy a királyi pesti universitásnál az exament subeálván, arról diplo
mát is nyertem. Minthogy pedig nagyobb részint ezen nemes városban 
patikárius s esküdt Zeininger Antal urnái voltam kondícióban s itt 
esmérkedtem legjobban meg s annál fogva való biztomba ezen nemes 
város kebelében kívánnék megtelepedni s tanult hivatalomat folytatni: 
az arra való engedelemért a t. n. Tanácsnak alázatosan instálok; szentül 
ígérvén magamat arra, hogy erántam való reménységében a nemes 
publicum nem fog megcsalattatni. A t. n. Tanácsnak Debrecen 20. Julii 
1807. Alázatos szolgája Kafka József,"

Mire a nemes város azután úgy döntött, hogy: megengedtetik az 
instánsnak, hogy ebben a városban patikát nyithasson. Debr. in Sen. 
20-a Juli 1807. per jur. ord. notar. joan. Kaszonyi.

Később ezt a gyógyszertárat vette meg Rothschnek Károly, aki 
azt még életében fiának, a Bécsben tudori oklevelet nyert dr. Rothsch
nek V. Emilnek adta át, kikötvén magának élete fogytáig a 24.000 forint 
értékben meghatározott vételár 5%-os kam atját, azaz 1200 forintnak 
élvezetét.

1801 vagy 1802-ben állította fel Nagy Mihály debreceni szüle
tésű és a bécsi egyetemen végzett gyógyszerész a „Nap" című gyógy
szertárat. Az adományozásról okmány nincsen, egyedül a debreceni 
levéltárban lehet 357—1803. szám alatt a gyógyszertár megvizsgálásáról 
szóló főorvosi jelentést megtalálni, amelyben a többek között a követ
kező olvasható: „die verő 18. novembris 1803. peracta est visitatio re- 
centis apothecae ad insigne „solis" ante annum per generosum dominum 
Michaelem Nagy pharmacopolum diplomate celeberrimae ac antiquissi- 
mae universiíatis vindobonensis praeditum istructa etc."

Nagy Mihály 1823-ban egyenes örökösök nélkül elhalt, amikor is 
a hatóság a gyógyszertárat az oldalági rokonok javára eladta. Érdekes, 
hogy az ekkor már hatra szaporodott gyógyszerészek a legidősebb 
Kafka József kivételével ezt a gyógyszertárat el akarták töröltetni s 
egyikük, Barcs Dániel, folyamodott is a tanácshoz a gyógyszertár olyan 
értelmű megsemmisítéséért, hogy ő a gyógyanyagok értékét kifizeti, ha 
neki még négy évig a gyógyszertár nyitva tartása és kezelése — míg a 
szereket kiárulja — megengedtetik. Minthogy azonban arra vevő volt, 
eladták azt Beör László gyógyszerésznek, aki azt háborítlanul hosszú 
ideig birtokolta, amikor egyszer csak felszólítást kapott az abszolutiz
mus ideje alatt, hogy mutassa be az eredeti engedélyezési okmányt. 
Mint már említettük, ilyent nem lehetett találni sem a debreceni, sem 
a budai helytartósági levéltárban. A nagyváradi helytartóság tehát nem 
nyilvánította ezt eladható jognak, míg végre Beör felségfolyamodványt 
adott be és Őfelsége kegyelemből meg is engedte, hogy e gyógyszertárat 
„gyökös jogúnak", tehát eladhatónak tekinthessék.

így állították fel egymásután a „Magyar koronához", m ajd a 
„Kígyóhoz" címzett gyógyszertárat is, melynek Bacsó Bálint pesti 
egyetemen végzett gyógyszerész, majd később ugyancsak Debrecenben 
orvos volt a tulajdonosa. Vele könyvünkben már foglalkoztunk, kap
csolatban a nagy magyar színésznővel, Dérynével. Itt csak azt az apró



ságot írjuk meg még róla, hogy 1849-ben, a debreceni csata alkalmával, 
Cuprianow orosz tábornoknak egy szétpattanó gránáttól leszakított 
lábát sikeresen amputálta, amiért is az orosz kormány kitüntető elisme
rés mellett értékes gyémánt melltűvel ajándékozta meg. Az abszolutiz
mus idejében pedig, amikor állandóan forradalom után szimatoltak, 
történt vele az, hogy kérdőre vonták, hogy vájjon milyen öldöklő fegy
vert rejtett a botjába. Bacsó ugyanis egy olyan botot hordott, amelybe 
tintát és pennát lehetett tenni s ez így a járáskor némi zörejt okozott. 
A kérdésre Bacsó azt felelte, hogy életet és halált, ami jelképesen igaz 
is volt, mert azzal a tollal írta receptjeit a betegeknek.

Ezt a gyógyszertárat vette meg később Mihalovits István, Miha- 
lovits Jenőnek, a Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület társelnökének 
az édesapja. Ezek a legrégibb gyógyszertárak Debrecenben, míg Nagy
váradon legelőször az „Arany kereszthez14 címzett gyógyszertárat állí
tották fel, valószínűleg az 1670—80-as években. Sajnos, a felállítás évé
nek a biharmegyei levéltárban nyoma nincs. Csak az 1742. évről van 
egy okmány, melyben Stacho János, úgy látszik, nagyon régi tulajdo
nosa e patikának, nemesi oklevélért folyamodik, a patikája által a 
közönség részére tett számtalan szolgálatának elismeréséül. Később ezt 
a gyógyszertárat 1790 körül Brands Mihály vette meg, aki azonban nem 
jól gazdálkodott, adósságba keveredett, amiért is Biharmegye a gyógy
szertárat zár alá vette s azt Schmidt J ózsef gyógyszerész által adminisz- 
tráltatta. Az erről szóló 1804 február 25-én Yárad-Olasziban tartott 
Biharmegye rendkívüli gyűlésének érdekes, a latin nyelvvel kevert régi 
magyarsággal fogalmazott jegyzőkönyve a következőképpen szól:

„Schmidt József m int a Brands pa tiká jának  eddig volt adm inisz
trátora esedezik, hogy mivel m ár azon patika  licitáció által m ár elada
tott s annálfogva az ő provizorátusa is megszűnt, küldessen ki depu- 
táció, am ely az ő szám adását megvizsgálja és ez által minden számadás 
alól abszolváltathasson.

Táblabíró Szerdahelyi Ignác, H atvani István vicefiskális, Zaffiry 
László és Y. szolgabíró, Palugyai M ihály u rak  kiküldetnek, hogy dr. 
Lonovich és Müller váradi és Brands székelyhídi patikáriusoknak jelen
létében az instans szám adását vizsgálják meg s tegyenek jelentést.

Ezen deputáció jelentéséből kitűnik és amint a kombinatorium 
instrumentumaiból kitetszik, melyet bead ezen provizor, összességgel 
supererogált 444 forint 38^2 krajcár, mellyel neki Brands tartozik, no
vember óta pedig már maga b írja  a patikát.

Brands pedig m iután nem jelent meg, ex publico intetik a járási 
főszolgabíró úr által, hogyha provizor Schmidt József pretensiója ellen 
valamely reflexiója volna, adja írásban a deputációnak, mely igyekez
zen ezen dolgot a két fél között complanálni, minden esetre pedig refe
ráljon.44

1805-ben Schmidt József vette meg e gyógyszertárat, aki éppen 
úgy, mint 100 évvel ezelőtti elődje, szintén nemességért folyamodott a 
vármegyéhez, amely Bihermegye közgyűlése irományaiból 122. VIII. 
1835. 117. alatt tűnik ki. A nemességet meg is kapta, mert kimutatta, 
hogy apja, Kovács Ferenc, székely nemes volt, aki annakidején, mert 
német ezredben teljesített szolgálatot, volt kénytelen nevét Schmidtre 
átváltoztatni. E gyógyszertárat vette meg 1845-ben Bertsinszky Károly, 
aki a Debrecen—Biharmegyei Gyógyszerész Testületnek egész haláláig 
másodelnöke volt s akinek az itt ismertetett könyv arcképét is közli



Tamássy Károlynak, a Debrecen—Biharmegyei Gyógyszerész Testület 
elnökének arcképével együtt.

A második gyógyszertár Nagyváradon a „Gránát almához" cím
zett irgalmasrendi gyógyszertár volt, amit 1760-ban Gyöngyösi György 
nagyváradi kanonok állított fel.

Ezzel kapcsolatban is szükség volt arra, hogy megismerkedjünk 
az irgalmasrenddel s annak gyógyszertáraival.

Az irgalmasrend kórházai, gyógyszertárai, ingyenes orvosi segé
lyei olyan időben terjesztettek már áldást a beteg emberiségre, amikor 
a szociális reformok még gyermekcipőkben sem jártak. Amikor a XVIII. 
században az általános háborúskodás miatt a járványok legjobban dü
höngtek, amikor egész Európa Magyarországot tartotta a pestis (Hun- 
garica pestis) főfészkének, a legnagyobb veszedelmek közepette ekkor, 
1672-ben, telepedett le hazánkban az irgalmasrend.

De nemcsak a járványos betegségek terén volt a rend m unkás
sága a legnagyobb elismerésre méltó, hanem  ők voltak hazánkban az 
elsők, akik  elmebetegek ápolásával és gyógyításával először foglalkoz
tak. A ntal J ános egyetemi m agántanár, ak i az irgalm asrendre vonatkozó 
adatok gyűjtői között az első helyen áll, írta  meg, hogy II. József 
császár 1783-ban kiadott rendeletében az irgalmasok kórházaiba u ta lta  
az elmebetegeket, valószínűleg nemcsak azért, m ert ezek ápolásával ők 
foglalkoztak először, hanem  azért is, m ert ez önm agukkal tehetetlen be
tegek ápolása, gyógyítása különös nagy türelm et és olyan krisztusi sze- 
retetet követelt meg, am it sehol jobban m egtalálni nem lehetett, m int 
az emberszeretet igaz apostolainál, az irgalm asrend tagjainál.

Sajnos, 13 kórházából és ugyanannyi gyógyszertárából a világ
háború utáni megcsonkításunkkal kapcsolatban az irgalmasrend is el
veszítette nyolc kórházát és gyógyszertárát. Él bennünk a remény, hogy 
ezek is visszakerülnek még Csonka-Magyarországhoz s ezért ismerteté
sünkben ezekkel is foglalkoztunk.

A Debrecen—Biharmegyei Gyógyszerész Testület által kiadott 
monográfiát lapozva, érdekes megállapítás, hogy sem Hajdú, sem Bihar 
vármegyében — Nagyváradon és Debrecenen kívül — nem találni olyan 
gyógyszertárat, amelynek adományozási levele 1800 előttről szólana. 
Bizonysága ez annak, hogy a gyógyszerészek a nagyobb városokba gra- 
vitáltak, ami egyúttal alátámasztja azt a meggyőződést is, hogy szabad 
ipar esetén ugyancsak ez lenne a helyzet. Már csak ebből a szempont
ból is elsőrangú érdek a koncessziós rendszernek további fenntartása.

A monográfiának hetedik része méltatja a könyv megjelenéséig 
elhúnyt tagjait a Debrecen—Biharmegyei Gyógyszerész Testületnek. 
E könyvből ismerkedünk meg Jellakovits Károly irgalmasrendi gyógy
szerésszel, akit 1870-ben érdemei elismeréséül a házfőnöki díszes állás
sal tüntettek ki és Rotschnek Károllyal, akinek a tudományok iránti 
szeretete magyarázza meg azt a gondos és a természettudományok mű
velésére nagy súlyt helyező nevelést, amit fiának, az itt ismertetett 
monográfia szerzőjének adott. Megtudjuk még e könyvből, hogy a tes
tületnek 246 kötetre rúgó tudományos könyvtára volt és végül meg
ismerkedünk úgy a debreceni, mint a Debrecen—Biharmegyei Gyógy
szerész Testület, továbbá az Országos Egyesület alapszabályaival is. 
Tekintettel azonban arra, hogy az 1879. évi közgyűlés alapszabály
módosítása alapján az eddig viselt „Általános Magyarországi Gyógy
szerészek Egylete" cím helyett az Országos Egyesület a „Magyarországi
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Gyógyszerész-Egylet" címet vette fel, a könyv azt az új alapszabályt 
ismerteti, amelyet a belügyminiszter 1815. számú rendeletével 1882. évi 
január hó 12-én vett tudomásul.

Ez a monográfia méltó betetőzése annak a kitűnő munkásságnak, 
amit a Debrecen—Biharmegyei Gyógyszerész Testület immár 21 esz
tendő óta folytatott. Nemcsak alkotóképességüknek adták ezzel az 
ottani gyógyszerészek újabb tanujelét, hanem igen érdekes adatokkal 
gyarapították azt a gyógyszerésztörténelmi irodalmat is, amely amúgy 
sem bővelkedett eddig nagyobb számú munkával. Elszórtan találunk 
ugyan történelmi jellegű kutatásokat is, ezek azonban csak nagyon 
rövid lélekzetűek és csak halvány képét adják annak a kornak, amelyet 
tulajdonképpen ismertetni akartak volna.

Feltűnő ez különösen azért, mert nem lehet azt állítani, mintha a 
gyógyszerészek nem foglalkoztak volna a múltban a gyógyszerészet 
körébe vágó irodalomnak a fejlesztésével. Anélkül, hogy bővebben 
akarnánk belemerülni e munkálatok ismertetésébe, nem lesz érdekte
len, ha rám utatunk legalább arra, hogy 1800-tól 1875-ig kik azok a 
magyar gyógyszerészek, akiknek neve alatt tudományos munkálatok 
jelentek meg. Leghelyesebb lesz, ha alfabetikus sorrendben fogjuk őket 
itt felemlíteni. Ilyen munkálatok tehát:

Angyalosy György szabolcsnyiregyházi növendék gyógyszerész: 
Gyógyszeres értekezés a tiszta faecetről. Pest, 1855.

A ry György okleveles gyógyszerész, a közoktatásügyi minisz
térium számvevőségi levéltárnoka: Gyógyszeres értekezés a tiszta hán- 
tatódékról (emetina púra). Pest, 1830.

Bacsó Bálint gyógyszerész, orvos-sebész és vegytudor: Historis- 
chemische Betrachtung über die Wurzel des manlichen Farnkrauts. 
Wien, 1826.

Bajnok Antal gyógyszerész: Nomenclatura pharmaceutico-che- 
mica continens nomina praeparatorum chemicorum officinalium lám 
nova, pure chemica, tam synonyma antiqua et trivialia. Medicorum et 
pharmacopolorum usui. Pestini, 1850.

Balogh Kálmán egyetemi tanár, a Királyi Magyar Természet- 
tudományi Társulat első alelnöke, aki 3 hónapig gyógyszerész volt, két 
nagy m unkát írt: Gyógyszertan, a szöveg között nyomott 74 fametszet
tel, Pest, 1866 és a Magyar gyógyszerkönyv kommentárja.

Bernáth József rimaszombati származású gyógyszerész: Gyógy
szeres értekezések, 1829.

Boschek József gyógyszerész Kassán: Gyógyszeres értekezés a 
jegesített fojtósavas ezüstagról. Pest, 1837.

Bún János: Gyógyszeres értekezés a fojtósavas hamagról (nitras 
lixiviae) és a rhabarbaradékról (rhebarbarin). Pest, 1841.

Csanádi Gusztáv: A must és bor főbb alkatrészeinek meghatáro
zási módszerei. Budapest, 1876. A M. T. Akadémia által Vitéz-jutalom
mal koszorúzott pályamunka.

Csillag Károly volt óbecsei gyógyszerész: Rövid értekezések a 
tiszta kömény kénsavról (acidum sulfuricum concentratum purum) és a 
víz nélküli lángról (alkohol Richteri). Pest, 1834.

Cirbusz István: De chlorido zinci et pasta Canquoin. Dissertaiio 
inaug. medico pharm. Buda, 1839.

Degrély Ignác csanádmakói növendék gyógyszerész: Gyógy



szeres értekezés a poro savról (acidum poracicum) és borkősavról. Pest, 
1829.

Dorner József okleveles gyógyszerész, a pesti evangélikus főgim
názium tanára s a Magyar Tudományos Akadémia levelezőtagja, szül. 
1808-ban Győrött s meghalt 1873-ban. Sok természettudományi műve 
mellett két kémiai munkája jelent meg, amelyek közül az egyik az ecet, 
a  másik pedig az alkohol gyártásával foglalkozik. Mindkét könyv címe 
több mint 10 sor s ezért csak azt jegyezzük meg, hogy Hartleben kiadá
sában jelentek meg Pesten az 1841. és 1843. években.

Eibel János szombathelyi növendék gyógyszerész: Gyógyszeres 
értekezés a borkősavról és mészkenetről (sulfuretum calcii). Pest, 1830.

Eismann József károlyfehérvári növendék gyógyszerész: Gyógy
szeres értekezések a zöldlő-gyulatsavas sulyagról (murias barytae) és 
szunyasztdékról (morphina). Pest, 1830.

Eiíel Frigyes brassói növendék gyógyszerész: Gy. értekezés a  ja- 
lappadékról (jalappina) és ham any zöldiéiről (chloridum kalii). Pest, 
Í 8 2 9 .

Eilmayer Antal máramarosszigeti növendék gyógyszerész: Gy. ér
tekezés a nehéz any. zöldletről (chloridum piatini) és a villosavas szikag- 
ról (phosphas sodae). Pest, 1834.

Engel József gyógyszerész és szülészmester Szepeslőcse: Gy. érte
kezés a lángról (aicohol) és az égető hamagról (lixiva púra). Pest, 1829.

Fáklya András gömörrahói növendék gyógyszerész: Gy. érte
kezés az alszénsavas hugyagról (subcarbonas ammoniae). Pest, 1843.

Feigel Zsigmond újvidéki növendék gyógyszerész: Gy. értekezés 
a fojtósavas ezüst-agról (nitras argentici) és a szénsavas rézagos hamag
ról (sulfas cuprici ammoniacalis). Pest, 1829.

Fekete Ignác csengeri növendék gyógyszerész: Gy. értekezés a 
csucsordékról (solanina). Pest, 1842.

Felletár Emil gyógyszerésztudor, a m. kir. Tudományegyetemen 
a törvényszéki és rendőrségi vegytan magántanára, országos vegyész:

A parádi kénes gyógyvizek vegybontása, Pest, 1861;
A gyógyszerészi tudomány alapvonalai, 1866;
Tapasztalatok törvényszéki vegyészeti gyakorlatomból, 1874;
szerkesztette a „Fürdői Lapok“ 1868 és 69-iki évfolyamát és 

1863-ban kiadta a „Vegyészet és Gyógyszerészet" című lapot. Van neki 
természetesen még több mindenféle munkája, de mi e helyen csak az 
1875-ig megjelent és gyógyszerészek által írt munkákkal foglalkozunk.

Fleischer Antal okleveles gyógyszerész és vegytudor, a vegytan 
nyilvános rendes tanára a kolozsvári m. kir. Tudományegyetemen, aki 
a Kolozsvári Gyógyszerészhallgatók Segélyegyesületének is díszelnöke 
volt. Született: 1845 július 19-én Kecskeméten és 1877 november 2-án 
halt meg Kolozsváron. Munkái:

Közlemények a magyar kir. egyetem vegytani intézetéből. Elő
terjeszti Than Károly. Pest, 1872.

Vizsgálatok a kolozsvári tud. egyetem vegytani intézetéből. Buda
pest, 1875. Ezenkívül német nyelven igen sok munkája jelent meg 
1871-től 1875-ig a Liebig-féle „Annáién dér Chemie“ köteteiben.

Frantz György veszprémi n. gyógyszerész: Rövid kémiai érte
kezés a hamany ibolatról és fojtósavnak tisztáltatásáról.

Gallik Sámuel rozsnyói n. gyógyszerész: A hamany ibolatról (jo- 
duretum kalii) és a tömény sósavról. Pest, 1829.
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Gaudi Vilmos Károly gyógyszerész;: Pharmaceutisch-chemische 
Abhandlung über das Morphin und die Weinstein saeure (acid. tartari- 
cum). Pest, 1839.

Gorgiás János n. gyógyszerész: Pharm. chem. Abhandlungen über 
die Bernsteinsáure. Pest, 1834.

Gotzy Károly bácsbajai n. gyógyszerész: Az arany szikany zöld
iéiről (chloridum auri natronatum) és a ketted férjagsavas hamagról 
(biarsenias kalii). Pest, 1830.

Göldner Károly marosvásárhelyi n. gyógyszerész: Gy. értekezés 
a horgagról (flores zinci) és a jegecedett ecetsavas rézagról (acetas 
cupricus crystalisatus). Pest, 1836.

Götz Károly szegedi n. gyógyszerész: Gy. értekezés a színarany
ról (aurum  regulinum) és a szabad lángról (alcohol absolutus). Buda, 
1841.

Grüner Frigyes Zsigmond gyógyszerész: Kurze Abhandlung über 
Urán und dessen Yerbindungen. Ofen, 1842.

Hackenberger C. M. gyógyszerész: Chemisch-Pharmaceutische 
Abhandlung über die vorzüglichsten Pflanzen-Sáuren und Pflanzen- 
Alkaloide. Ofen, 1841.

Herőid Imre abrudbányai n. gyógyszerész: Gy. értekezés az ecet
savas ezüstagról (acetas argentici) és a higgany ketted ibolatról (per- 
joduretum hydralgiri). Pest, 1836.

Hofbauer Ignác bajai n. gyógyszerész: Gy. értekezés az ércker- 
mesről (kermes minerale). Pest, 1829.

llosvay Lajos gyógyszerész és bölcsészettudor, 1882-ben a királyi 
József Műegyetemen az általános kémia helyettes tanára, majd rendes 
tanára. 1891-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező-, majd 
1905-ben rendes tagja s 1914 január 2-án a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium államtitkára. Született Deésen 1851-ben. 1875-ig csak a 
tudori értekezése jelent meg, melynek címe: Adatok az Oxysulfocarba- 
minsavas ammonium sajátságaihoz és az Oxisulfocarminsavas kálium 
előállítási módja. Később igen sok kémiai munkája és értekezése jelent 
meg, amelynek egy részét a Gyógyszerészi Hetilap közölte 1879. és 
1884-es évfolyamaiban.

Jüttner Viktor n. gyógyszerész: Pharm. chem. Abhandlung über 
das Schwefelsáure Silber und das Jód. Pest.

Kafka Károly gyógyszerész: Gyógyszeres értekezés a faecetről (de 
aciod pyrolignoso) és a kéngyulatsavas hugyagról (hydrothionas ammo- 
niae). Pest, 1836.

Kátay Gábor oki. gyógyszerész, orvostudor, a Természettudo
mányi Társulat első titkára, jásznagykunszolnokmegyi főorvos. Szül. 
1831-ben Karcagon, meghalt 1878 február 28-án Kunszentmártonban. 
1875-ig megjelent munkái a következők:

Gyógyszerismei közlemények. Orvosi Hetilap, 1859.
Gyógyszertani közlemények. O. H. 1858 és 1859.
Kamphor. O. H. 1860.
Linzbauer „Codex sanitario medicinális Hungáriáé" ismertetése.

O. H. 1860.
A mákony gyógyszerismei s gyógyszertani tekintetben. Gyógy

szerészi Hetilap 1863.
Mérgezések gyógymódja. Gyógyászat 1864.
K. M. Természettudományi Társulat történetei 1850/51—1866.



A gyógyszerészeti tudom ányok alapvonalai. Pest, 1865—66. Többi 
ez időben megjelent m unkája tisztán orvosi érdekű.

Kauser Gusztáv A. nagyszebeni gyógyszerész: Chemische unter- 
suchung des Jalappenharzes. Heidelberg 1844.

Kertész József gyógyszerész: Gy. értekezés a jalappadékról (Ja- 
lapena) és a hamany vasany kékletről (Cyanuretum káli ferratum). 
Pest, 1833.

Kiss Béla: Gy. értekezés az ecetégenyről (aether aceticus) és a 
levált kénről (sulfur praecipitatum). Pest, 1834.

Koritsánszky Vilmos békéscsabai n. gyógyszerész: Gy. értekezé
sek a kénsavas rézagról (sulfas cuprici) és a tiszta timagról (alumina 
púra). Pest, 1835.

Kováts Lajos: Gy. értekezés a kénsavas rézhugyagról és lepárolt 
Dipep olajról. Pest, 1833.

Krötzer Ágoston tokaji gyógyszerész: Figyelmeztetnek a szülők, 
lelkészek stb. a  gilisztacsokoládéra. Debrecen, 1862. A m unka több k i
adást ért meg és ném etül is megjelent.

K uk András ungvári n. gyógyszerész: A borkősavas szik hamag- 
ról (tartras lixiviae et sodae) és az alfojtósavas batragról (subnitras biz- 
mutici). Pest, 1830.

Lajos Ferenc debreceni n. gyógyszerész: Gy. értekezés a borsa- 
dékról (piperina) és a narancsszínű kéngyuladsav dárdacsról (sulfur 
auratum  antimonii). Pest, 1829.

Lamer Ignác komáromi n. gyógyszerész: Gy. értekezés az olmany 
ibolatról (joduretum plumbi) és az ecetsavas ezüstagról (acetas argen- 
tici). Pest, 1838.

Láncz József pesti n. gyógyszerész: Az ecetsavas szunyasztdékról 
(acetas morphinae) és a szénsavas vasagról (carbonas ferrici). Pest, 1830.

Lukáts Constantin erdélyi n. gyógyszerész: Gy. értekezések a só
savas földagról (murias tellurici) és a száraz szénsavas hugyagról (car
bonas ammoniae siccus). Pest, 1836.

Lukáchy József pestordasi gyakornok-gyógyszerész: Gy. érteke
zés a tiszta kénsavas keseragról (carbonas magnesae pórus) és a sósavas 
kinadékról (murias chininae). Pest, 1836.

M ajovszky János gyógyszerész: Chemisch-Pharmaceutische Ab- 
handlung über die Salpetersaure und Quecksilberbromür. Pest, 1842.

Martinovits József torontálmegyei származású gyógyszerész: Dis- 
sertatio de acido tartarico (weinsteinsáure) et de Naphta vitrioli 
(Schwaefelaether). Pestini, 1835.

Massa Alajos nógrádtarnóci n. gyógyszerész: Gy. értekezés a kén
savas keseragról és az élegedett sóskasavas hamagról (Káli oxalicum 
neutrum). Pest, 1829.

Meisner Pál Traugott gyógyszerészmester, aki Erdélyben Med- 
gyesen született 1778-ban és 1815-től a bécsi műegyetemen a műszaki 
vegytan tanára. Sok m unkája jelent meg, ezek azonban nem gyógysze
részi vonatkozásúak.

Mészáros Ferenc pestpándi n. gyógyszerész: Gy. értekezés a só
savas kinadékról (murias chininae) és az alfojtósavas bátragról (subnit
ras bismuti). Pest, 1835.

Metelka Ferenc hatvani n. gyógyszerész: Gy. értekezés az ecet
savas horgagról (zincum aceticum) és a dárdagról (stibicum). Pest, 1837.

Mike József felsőbányái n. gyógyszerész: Gy. értekezés a ha-
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many, vasany kékletről (cyanuretum kalii ferratum) és a kénsavas 
rézagos hugyagról (sulfas cupri ammoniacalis). Pest, 1835.

Mittermayer Ferenc szombathelyi gyógyszerész és a város bírája, 
szül. 1784-ben, meghalt 1828 március 10-én Szombathelyen: Beschrei- 
bung des im Eisenburger Comitat zu Schultz (Sóskút) befindlichen und 
chemisch untersuchten Mineralwassers. Steinamanger, 1824.

Molnár János budapesti gyógyszerész és Pest város törvényszéki 
vegyésze. Rengeteg m unkája jelent meg az 1846. évtől kezdve az 1883. 
évig. Ezeknek tekintélyes része ásványvizeknek a vizsgálata s ő vizs
gálta meg a Böck-féle budai keserüvizet, az alapi keserűforrást, a bik- 
szádi ásványvizet, a Lukács-fürdőt, a sojvai, hársfalvi és polenai ás
ványvizeket, a komárommegyei nagyigmándi ásványvizet, a Buda kör
nyékén lévő hévizeket, a pesti kútvizet és a vízvezetéket, a borhegyi és 
luchi ásványvizet, elemezte a Hunyadi János és Rákóczi keserűvizet 
s ezenkívül rendkívül sok törvényszéki vegyelemzést hajtott végre. 
Könyveinek jegyzékét meg lehet találni a Matolcsi Miklós dr. egyetemi 
tanár által 1910-ben kiadott „Könyv és irodalmi gyűjtemény a magyar- 
országi gyógyszerészeti munkákról" című könyvben. Itt csak azt említ
jük még meg, hogy szorosan vett gyógyszerészvonatkozású dolgokat is 
írt, mint amilyenek a chinin vizsgálatáról szóló értekezései s hogy bent 
volt abban a bizottságban is, amely a gyógyszerészgyakornoki tan
könyvre vonatkozó előmunkálatokat végezte el.

Möcs Móric borsodmiskolci gyógyszerész: Gy. értekezések a 
sóskasavról (acidum axalicum) és a higanyelőibolatról (protojodidum) 
hydrargiri). Pest, 1833.

Murman Károly gyógyszerész: Pharm. chem. Abhandlung über 
Wauquelins Blausaeure und das Chinaextract. Pest, 1834.

Nöe Vilmos fiumei gyógyszerész. Repertórium: Flóra di Fiume 
e dél suo littorale. (Almanacco Fiumano 1858.) és Seltenheiten aus dér 
Flóra dér Umgegend von Fiume (Flóra 1833.).

N yáry Ferenc hites gyógyszerész, a tarcali m. kir. borászati tan
intézet igazgatója: Minőleges elemző vegytan kezdők számára. Selmec
bánya, 1873.

Patczeh Vilmos: Vegy- és gyógyszertani értekezés az ömlesztett 
fojtósavas ezüstagról s az alecetsavas olmacsról. Pest.

Pentz Ferenc székesfehérvári n. gyógyszerész: Gy. értekezés az 
arany szikany zöldletről (cloridum auri et natrii) és az ecetsavas horgag- 
ról (zincum aceticum). Pest, 1836.

Pillér Károly csongrádi n. gyógyszerész: Gy. értekezés a kén
savas kinadékról (sulfas chininae) és a kéklő gyuladsavról (acidum 
hydrocyanicum). Pest, 1829.

Pillmann Ferenc vizesréti n. gyógyszerész: Gy. értekezés az ecet- 
égenyről (aether aceticum) és az olvadhatatlan zöldelő gyuladsavas 
hugyagos higagról (mercurius praecipitatus albus). 1836.

Pintér József ráckevei n. gyógyszerész: A vasany kékletről (cya
nuretum ferri) és a fojtósavas higacsról (nitras hydrargirosi). Pest, 1829.

Quitmasser Jenő losonci n. gyógyszerész: Gy. értekezés a tiszta 
feleresztett fojtósavról (acid. nitric. dil. purum) és a borkősavas dár- 
dacsos hamagról (tartarus emeticus). Pest, 1836.

Radány Bertalan bajai n. gyógyszerész: Gy. értekezések a  kéklő 
gyuladsavról (acidum hydrocyanicum) és a férjany ibolatról (jodu- 
retum arsenici). Pest, 1833.



Radubszky András pilisszentendrei n. gyógyszerész: A tiszta tö
mén ecetsavról (acid. acet. purum.) és égetett keseragról (magnesia 
usta). Pest, 1830.

Reithammer Emil magyarországi származású pettaui gyógysze
rész: A strassfurti kősótelepek. Pest, 1868.

Remetei József zalatnai gyógyszerész: Gy. értekezések a hamany 
vasany kékletről (cyanurtum kalii ferratum) és a festag savas olmacs- 
ról (chromas plumbosi). Pest, 1836.

Rohrbach Kálmán: Szénélegkének hatása a higany aethylre és 
dr. Ricktől: A borszéki Kossuth-kút és „Uj Lobogó" fürdő vegyelem- 
zése. 1876.

Rokszer Ágoston budai gyógyszerész: Gy. értekezések a ham any 
vasany kékletről (cyanuretum  kalii ferratum ) és a kénsavas rézagos 
hugyagról (sulfas cuprii ammoniacalis). Pestini, 1837.

Ronkovits Pál nagykikindai n. gyógyszerész: A dárdanyról sti- 
bium és a dárdany készítményekről (praeparata stibii). Pest, 1830.

Say Mór gyógyszerész és vegytudor, a budai kir. főreáliskola 
igazgatója, a M agyar Tudom ányos Akadém ia levelezőtagja:

Analyse des Mineralwassers zu Lippa in Ungarn. 1854.
Analyse dér Bitterwasserquelle des Herrn Franz Neuwerth in 

Ofen. Buda, 1855.
A vegytan alapvonalai 1862 óta több kiadást ért el, a szövegbe 

nyomott fametszetekkel és színnyomatú táblával megjelent Budapesten 
1874-ben.

Repertórium: Analyse des Hildegarde-Brunnens zu Ofen 1854. és 
Analyse zweier Bitterwásser bei Ofen.

Scheidenberg Antal nagybányai n. gyógyszerész: Gy. értekezések 
a jegesített fojtósavas ezüstagról (nitras argentici cristalisati) és a ha
many vasany kékletről (cyanuretum kalii ferratum). Pest, 1834.

Scherfel Aurél felkai gyógyszerész, rendkívül értékes irodalmi 
munkássága van, amely 1862-ben kezdődik és 1904-ig szakadatlanul 
folytatódik. Nincs helyünk rám utatni nyomtatásban megjelent sok mun
kájára s így ú jra  utalunk a Matolcsi által összegyűjtött adatokra. Any- 
nyit írunk csak meg, hogy Scherfel egyike volt a Magas Tátra növény
világa legjobb ismerőinek, úgyhogy 1880-ban őt kérte meg a Magyar- 
országi Kárpát-Egyesület, hogy „A Magas Tátra növényzetének phisio- 
gnomiájáról“ tartson előadást. Ez augusztus 1-én meg is történt, amikor 
Scherfel a Tátra legtöbb növényfaját is bemutatta. Növénytani kuta
tásain kívül azonban rendkívül sok forrásvizet is vizsgált meg, úgy
hogy e téren is egyike volt a legelső szakértőknek.

Schimbeck András gyógyszerész: Gy. értekezés a levált kénről 
és a higany ketted ibolatról. Pest, 1833.

Schnell Péter gyógyszerész, később Brassó város alkapitánva: 
Pharm.-Chemische Abhandlung über den Schwefelalcohol und dass ba- 
sisch mangansaure Káli. Pest, 1834.

Schrőder József n. gyógyszerész: A tiszta tömény kénsavról és 
borkősavas hamagról. 1830.

Simon Imre Temesvár, József külvárosi gyógyszerész: Magyar 
gyógyszerészek évkönyve 1862. Temesvár.

Simonidesz Antal hódmezővásárhelyi n. gyógyszerész: Gy. érte
kezés a tiszta kénsavas keseragról (sulfas magnesiae purus) és a langio'l 
(alcohol). Pest, 1834.
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Sinau Dániel debreceni n. gyógyszerész: Gy. értekezés az arany, 
szikany zöldiéiről (chloridum auri et natrii) és a ketted kénsavas ha- 
magról (bisulfas káli). Pest, 1834.

Sipos Károly perlaki gyógyszerész és orvostudor: Orvostudori ér
tekezés a föld színe változásairól. Buda, 1827.

Sipőcz Ferenc révkomáromi n. gyógyszerész: A gyantár savról 
(acidum succinicum) és a kénsavas vasacsról (sulfas ferrosi). Pest, 1830.

Soltész József nógrádmegyei n. gyógyszerész: Gy. értekezés a ja- 
lapadékról (jalappina) és a hamany savany kékletről (cianuretum kalii 
ferratum). Pest, 1833.

Soós (Bádoky) Károly deési n. gyógyszerész: A higany előzöldlet- 
ről (protochloridum hydrargiri) és fojtósavról (acidum nytricum). Pest, 
1839.

Rozsnyay Mátyás előbb zombai, majd aradi gyógyszerész, a chi
ninum tannicum világhírű felfedezője, 1868-ban kezdte meg irodalmi 
működését és 1875-ig a következő értekezések jelentek meg tőle:

A chinin és cinchonitin vegyi és gyógyászati viszonyai feletti ta 
nulmány. Gyógyszerészi Hetilap 1868.

A kínait (chinin) miként lehet úgy elkészíteni, hogy az keserű 
ízét veszítvén, de hatályosságát megtartván, gyermekeknek is könnyen 
adagolható legyen. Gyógyszerészi Hetilap 1869, Gyógyászat 1869.

Vegyvizsgálati jegyzőkönyv. Gyógyszerészi Hetilap 1871.
Egy dús cserenytartalmú növényről. Gyógyszerészi Hetilap 1875.
Adatok a salicylsav alkalmazásához. Gyógyszerészi Hetilap 1875.
A sulfo carbonsavas és xanthogen savas káliról. Gyógyszerészi 

Hetilap 1875.
Későbbi munkásságát a Matolcsy-féle könyv m utatja s ezekben a 

szesz megtisztításáról, a chininnek kémiai úton való előállításáról, a 
gyógyító borokról, a carbolsav oldatának megvizsgálásáról, a mikro
szkópnak a gyógyszerészeiben való használatáról, a koncentrált kenő
csökről, a kolera elleni szerekről stb. írt értekezéseket. Látnivaló, hogy 
széles látókör és tudás jellemezte őt és irodalmi munkássága érthetővé 
teszi azokat a nagy sikereket, amiket gyógykészítményeinek és főleg 
a chininum tannicumnak előállításával elért.

Stauróczky László aradmegyei n. gyógyszerész: Gy. értekezés a 
borsadékról és a borkősavas dárdacsos hamagról (tartarus emeticus). 
Pest, 1835.

Stenner Péter József brassói születésű gyógyszerész: Die Heil- 
quellen von Baaszen. Kronstadt, 1843.

Svirbély József sátoraljaú jhely i n. gyógyszerész: Gy. értekezé
sek a kéklő gyulatsavról (acidum hydrocyanicum ) és az ibolya gyulai- 
savas szikagról (hydrojodas natri). Pest, 1833.

Szarka Nép. János veszprémpápai gyakorló gyógyszerész: Gy. 
értekezés a jegesített fojtósavas ezüstagról (nitras argenti cristalisatus) 
és Moscat fekete higacsról (Mercurius moscati). Pest, 1835.

Szennert Kér. János hites gyógyszerész: Vegytan kezdő orvosok 
és gyógyszerészek számára. Buda, 1847.

Szenthe Károly orvostudor és gyógyszerész: Gy. értekezések a 
tömény ecetsavról (acidum acet. conc.) és a hamany vasany kékletről 
(cyanuretum káli ferratum). Pest, 1837.

Sztupa György budapesti gyógyszerész és később fehértemplomi



országgyűlési képviselő: Rövid értekezések a mészany zöldiéiről és a 
kénsavas horgagról. Pest, 1834.

Sztupa György: A gyógyszerészet tudományi állása hazánkban 
és mik volnának annak e téren legsürgősebb teendői. Orvosi Hetilap 
1857. E cikk tulajdonképpen válasz volt Kátay Gábornak ugyancsak az 
Orvosi Hetilapban megjelent ugyanilyen című cikkére. Sztupa György 
később is sok cikket írt még a különböző szaklapokba, amelyek mind 
gyógyszerészi vonatkozásúak.

Tamassik István erdélyi n. gyógyszerész: A nadragulyadékról 
(atropina) és a higany kettőd zöldiéiről (deutocloridum hydrargiri). 
Pest, 1829.

Tamás Mihály hajdúdorogi gyógyszerész: Keleti nők által hasz
nált hajfestő. Gyógyszerészi Hetilap 1865.

Tamássy Károly debreceni gyógyszerész, a Debrecen—Biharvár- 
megyei Gyógyszerész Testület elnöke: A hazai gyógyszertárak történe
téhez, Gyógyszerészi Hetilap 1875. Az 1883—84-es években ugyancsak 
a Gyógyszerészi Hetilapban még több cikke jelent meg, amelyek mind 
gyógyszerésztörténelmi vonatkozásúak.

Than Károly gyógyszerész, a kémia egyetemi tanára, a Magyar 
Tudományos Akadémia alelnöke, sok nagy kitüntetésnek birtokosa, iro
dalmi működését már 1858-ban kezdte meg és a Gyógyszerészi Hetilap 
megalakulása óta állandóan találunk benne cikkeket. Rengeteg önálló 
tudományos kutatásáról szóló értekezését, könyveit és cikkeit nincs mó
dunk felsorolni s csak a Matolcsy-féle könyv és irodalmi gyűjteményre 
hivatkozunk itt is.

Theodorovits Máté vingai gyógyszerész: Gyógyszeres értekezés a 
sósavas dárdacsról (murias stibii) és a folyó alecetsavas olmacsról, vagy 
ólomecetről (sub acetas plumbi liquidus) Pest, 1836.

Tomcsik Lajos alsókubini n. gyógyszerész: Gy. értekezés a 
kénégenyről (aether sulfuricus) és az égető hamagról (káli causticum) 
Pest, 1830.

Tömösváry László oki. gyógyszerész, magyar fényképész:
Kézikönyv fényképészek és műkedvelők számára. Pest, 1863.
A petróleum ismertetése, Gyógyszerészi Hetilap, 1863.
Az osokerit (földviasz) értékesítése, 1866.
A petróleumgáz tulajdonságai, 1868.
Trajanovits Ágoston sarkadi gyógyszerész: Gyógyszerészeti 

könyvvitel, Békésgyulán, 1868-ban.
Az orvosgyógyszerészet ó- és újkori fejlődése és hanyatlása, te

kintettel különösen a hazai gyógyszerészeire. Budapest, 1874.
Ezek könyvalakban megjelent eredeti munkái. 1862., tehát a 

Gyógyszerészi Hetilap megjelenése óta 1875-ig rendkívül sok cikket írt, 
amelyek a törvényszéki vegyészettel, a talaj- és kútvizekkel, a gyógy
növények gyűjtésével és feldolgozásának hasznosságával, továbbá a 
legtöbb fontos gyógyszerészeti üggyel foglalkoznak, legeslegelsősorban 
a gyógyszerészeti könyvvitelnek a kérdésével.

Terstyánszky Károly gyógyszerész, m. k. igazságügyminiszté
riumi számtiszt: Útmutatás a mérgek kikeresésére és a vérfoltok fel
ismerésére, orvostörvényszéki vegyvizsgálatoknál, vegyészek, gyógy
szerészek, bírák és jogászok számára. Pest, 1871.

Id. Wagner Dániel vegytudor és pesti gyógyszerész, több tudós 
társaság tagja:
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Dissertatio inaug. chemica de radicali potasse. Vindobone 1825. 
Egy tábla rajzzal és német szöveggel is megjelent.

Über dass ealium, die Yerbindungen dér ersten Stufe dér Zu- 
sammensetzung desselben und über das Aetzcali. Als Beitrag zűr Che- 
mischen Theile dér Naturwissenscbaft. Wien, 1825.

Pharmaceutisch-Medicinische Boianik, oder Beschreibung und 
Abbildung aller in dér k. k. őst. Pharmacopoea vöm Jahre 1820. vor- 
kommenden Arzneipflantzen in botanischer, pharmaceutischer medici- 
nischer, historischer und chemischer Beziehung mit besonderer Riick- 
sicht auf die Botanischen Arzneistoffe; mit getreuen genau nach dér 
Natúr gezeichneten und ausgemalten Abbildungen. Wien, 1828.

Die Heilquellen von Szliács in Ungarn in Physicalisch-chemischer 
Beziehung untersucht. Pest, 1834.

Selectus medicaminum recentiori tempore detectorum et nonnul- 
lorum antiquiorum et novo ad-hibitorum. Budae, 1839.

Magyarországnak közgazdaságilag nevezetes termékeiről. Akadé
miai kiadvány. Buda, 1844.

Ifjabb Wagner Dániel vegytudor, hites gyógyszerész és orvos
tudor: Preis Verzeichniss pharmaceutischer Praeparate, Droguen. 
Pest, 1860.

Gyógyszerisme (Pharmacognosia) orvosok, gyógyszerészek, ipa
rosok és kereskedők számára. Pest, 1862—66.

Ujabb kitűnő gyógyszerek jegyzéke, Buda, 1866.
Wagner Ferenc adonyi gyógyszerész: Gy. értekezés a hamany 

ibolatról (joduretum kalii) és a tiszta folyó hugyagról (ammónia púra 
liquida) Pest, 1836.

Wagner János Antal n. gyógyszerész: Chemisch, pharm. Abhand
lung über das Magnesium und Quechsilbercyanid. Ofen, 1843.

Winterlich József selmeci gyógyszerész: Gesunheitskunde. Dér 
mit Kohlensauere inpregnierter W'ein un tér dem Nahmen den inlaen- 
der Champagners bekannt als Praeservativ und Heilmittel dér Cholera. 
Chemnitz, 1831.

Wolf f  Gábor erdélyi n. gyógyszerész: Gy. értekezés az ecetsavas 
ezüstagról (acetas argentici) és a kéngyuladsavas hugyagról (hydrothio- 
nas ammoniae) Pest, 1834.

Wolf f  J.: Chemische Analyse dér Mineralquelle v. Sztojka in 
Siebenbürgen. Wien, 1867.

Zwick Zsigmond okleveles gyógyszerész: Chemische Abhandlung 
über das Salzsáure Eisenoxyd-Ammoniak und die reine kohlensáure 
Bittererde. Pest, 1836.

Mindenesetre nagyon érdekes lenne kim utatást közölni az 1875 
óta gyógyszerészek által írt és esetleg könyvalakban megjelent tudo
mányos munkákról is, már csak azért is, mert a dr. Matolcsy Miklós 
gyógyszerész, egyetemi tanár által összeállított kimutatás, dacára hé
zagpótló voltának, erős kiegészítésre szorulna. Mi 1875-ig — kevés ki
vétellel — csak azokat a gyógyszerészek által írt munkákat közöltük, 
amelyek könyvalakban jelentek meg, mert arra lehetőségünk egyálta
lában nincs, hogy azt a több ezerre menő értekezést is felemlítsük, ame
lyek gyógyszerészek tollából különböző szaklapokban elszórva láttak 
napvilágot.

Az itt felemlített munkák alapján egyik érdekes megfigyelésünk 
az, hogy azok javarésze az 1820. és 1835. év között jelent meg. Ez a kor



szak volt ugyanis annak a nagy fellendülésnek a korszaka, amikor nem
csak Magyarországon, hanem szinte az egész világon óriási tömegekben 
jelentek meg különböző tudományos munkálatok, amelyek mintha 
csak sok száz éves mulasztást akartak volna pótolni. A század legelején 
találunk már olyan botanikai munkákat, amelyek 4—500 oldal terje
delműek és amelyekben az egyes növények leggyönyörűbb rajza van 
meg sokszor kézzel az eredeti színekben kifestve, a kémiai könyvek is 
rengeteg ábrával és táblázattal jelentek meg. Érthető tehát, ha a gyógy
szerészi kart is elfogta a tudományos irodalmi alkotásnak a láza és így 
jelent meg az a sok kisebb-nagyobb könyv és füzet, amelyről fentebb 
megemlékeztünk.

Érdekes megfigyelés az is, hogy rendkívül sok növendék-gyógy
szerész volt olyan, aki a tudományos irodalommal foglalkozott s akinek 
munkáira kiadó is akadt. A Tratner nyomda, Landerer és az Athenaeum 
adták ki ezeket a műveket, de nem egy jelent meg az egyetemi nyom
dának, az akadémiának, a természettudományi társulatnak, vagy a 
Magyarországi Gyógyszerész-Egyesületnek kiadásában. E kor tehát 
mintha felette állana az 1870—-80-as éveknek, amikor éppen a gyógy
szerész-gyakornokok ellen merült fel az a vád, hogy igen kevés tudás
sal rendelkeznek.

Érdekes e kimutatás még abból a szempontból is, hogy meg
ismerkedünk azokkal a furcsa elnevezésekkel, amelyeket a nyelvújí
tásnak ebben a korszakában kreáltak a latin elnevezések helyett. Ez a 
korszak volt az, amikor a nyelvújítás a legjobban tombolt s amikor 
Kazinczy Ferenc is legerősebb harcait vívta a nyelvújítási kérdések
ben. Nemcsak az irodalom, hanem íme a tudomány is belekerült a 
nyelvújítás bűvkörébe, sajnos, nem nagy sikerrel. Az akkori elnevezé
sek ma már a komikumnak bizonyos érzését váltják ki az emberből, de 
arra mindenesetre jók voltak, hogy megindítsák azt a folyamatot, amely 
minden téren a teljes magyarosodást tűzte ki a maga feladatául.

Az árszabvány készítésének új alapjai. — Katonai szervezetek, 
mozgósítás és önkéntességi jog.

Az 1884. év eseménye az ú j gyógyszerárszabvány. Nem azért, 
mert árszabvány jelent meg, hanem mert ebben lett lefektetve az a tel
jesen ú j számítási rendszer, amely a későbbi időkre nézve is lehetővé 
tette azt, hogy az egyes szerek árváltozása nem okozhatott olyan nehéz
séget a taksa kiigazítása szempontjából, mint amilyennel a múltban 
állandóan találkoztunk. ,

A taksára vonatkozó eddigi ismertetéseink világos képét adták 
annak, hogy az is minden időben bizonyos önkényesség alapján lett el
készítve. Amikor tehát az Országos Egyesület 1882. évi közgyűlésén 
egyes szerek áremelkedése miatt szükségesnek mondták ki a taksa- 
reviziót, az egyesület felkérte erre a belügyminisztériumot annál is in
kább, mert hiszen a legutolsó taksa akkor már 7 évvel azelőtt, tehát az
1875. évben jelent meg. A kérés alapján a belügyminiszter el is hatá
rozta a revíziót és felszólította az Országos Közegészségügyi Tanácsot 
arra, hogy az e munkálathoz szükséges alapelveket készítse el és azokat 
hozzá az osztrák árszabvány készítésének kulcsával együtt terjessze fel.



A Közegészségügyi Tanács a taksa-kérdést javaslattétel céljából 
Járm ay Gusztávnak ad.ta ki. A tanács ugyanis élesen kidomborította 
mindig azt, hogy sem a Magyarországi Gyógyszerész-Egyesületet, sem 
a Budapesti Gyógyszerész Testületet nem ismeri el véleményező faktor
nak, hanem mindig a tanács gyógyszerész tagját vette igénybe az ilyen 
kérdések megtárgyalásánál. Viszont természetes, hogy Járm ay a köz
ponti igazgatóság határozata alapján kiküldött gyógyszerészekkel tá r
gyalta meg a kérdést és az így beadott javaslat alapján a Tanács 
1882—170. szám alatt a következő s a jövőre nézve rendkívül fontos 
javaslatot terjesztette fel a belügyminiszterhez:

1. Az alapegységek, melyek szerint a gyógyszerek ára meg lesz 
szabva, a jövőben 500, 250, 100, 50, 10, 5 és 1 gram, továbbá 0.50, 0.10 és 
0.01 centigramm legyen.

2. Nyers árucikkek középárainak kiszám ításánál a droguisták 
árjegyzékei vétessenek alapul. Nyers árücikknek kell tekinteni mind
azt, am it a gyógyszerész a gyógyszerkönyv szerint nem maga készít, 
hanem m ár készen vásárol.

5. Midőn a nyers gyógyszeráruk a kereskedői árjegyzékekben 
különböző ártételekben fordulnak elő, úgy mindig az az ártétel szolgál 
alapul, mely a gyógyszerkönyv értelmében a legjobb minőségűnek 
felel meg.

4. Oly gyógyszeráruk árának megállapításánál, melyek a keres
kedésben a gyógyszerkönyv által kívánt minőségben nem fordulnak 
elő s így azokat a gyógyszerésznek kell megtisztítania, vagy előkészí
tenie, az ezzel járó anyagveszteség s a reáfordított munka díja számí
tásba veendő.

5. Mellékkiadások fejében az árszabvány készítésekor a nyersáru 
10%-a vétetett alapul, úgy mint ahogy az osztrák árszabványban ez a 
tétel „Emballage Entschadigung“ címen van felvéve. A meílékkiadá- 
sok alatt érti a javaslat a megrendelés, vám, fuvar, házhoz szállítás, 
becsomagolás és a szállítás közben előfordulható veszteséget.

6. Az árucikkek után a gyógyszerésznek engedhető nyereséget 
50%-ra lehet számítani, amidőn a vények után rendelt adagok kiseb
bek, míg nagyobb mennyiségnél ez 25% lehet.

7. Azon árucikkek után, melyeknek kémlése megkívántatik, ezen 
műveletért 5—10 krajcár legyen felszámítható, aszerint, hogy a kérdés 
egyszerű vagy bonyolultabb.

8. A gyógyszertárban és annak helyiségeiben teljesített minden 
munkálat megállapításakor egy segédnek egy órai m unkadíja a 40 
krajcáros alap lehet, tekintettel arra, hogy havi fizetése és ellátása kö
zépértékben 90 forintba kerül s havonta 24 napon át naponta 10 órát 
dolgozik. A laboráns által végzett egy órai m unkadíj a segéd munkájá
nak fele,'azaz 20 krajcár.

9. Midőn a szerek a gyógyszerkönyv szerint a gyógyszertárban 
állíttatnak elő, az azok készítésére használt anyagok árát a gyógyszer
árszabvány tételei szerint kell kiszámítani, a munkadíj hozzáadásával. 
Az ily készítmények árának meghatározásánál tekintetbe kell még 
venni az előállításra használt anyagokban előálló veszteséget, ami az 
illető anyagok természete szerint különböző. Ezenkívül számításba 
veendő még az edények teljes ára, ha azok csak egyszer, míg a kopási 
kárpótlás, ha azok többször használhatók. Végül a munkálatokra fel
használt tüzelőanyag eredeti árához 10%, az üvegek, tégelyek, dobozok
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s más a receptek kiszolgáltatásához szükséges tartályok eredeti árához 
25% nyereség felszámítása lenne méltányos.

E javaslat beadásakor a Közegészségügyi Tanács felhívta még a 
miniszter figyelmét arra, hogy annak céljából, miszerint a jövőben 
szükséges változtatások megtételéhez szükséges javaslatok mindenkor 
kellő időben kerülhessenek a miniszter elé, a tanács saját kebeléből 
mindig 3 év tartam ára egy háromtagú bizottságot küld ki, melynek az 
lesz a feladata, hogy minden ősszel, amikor az árak már meglehetősen 
megállapodtak, ezekről s az ezek alapján esetleg szükséges ármódosí
tásokról a tanácsnak jelentést tegyen, amely mindig a miniszterhez in
tézendő felterjesztés alapját fogja képezni.

Tisza Kálmán belügyminiszter ezt a javaslatot 1882 december 
17-én kelt 66.630. szám alatti leiratával elfogadta és külön is helyeselte 
a fentemlített bizottság kiküldését. Ennek alapján a tanács Than Ká
roly elnöklete alatt Balogh Kálmán tanárt, Grosz Lipót belügyminisz
teri osztálytanácsost, Csatári Lajost, az Országos Közegészségügyi Ta
nács titkárjá t és Járm ay Gusztávot küldötte ki három évre a bizott
ságba, amely működését 1883 január havában azzal kezdte meg, hogy 
megállapította azon alapegységeket, súlymennyiségeket, amelyek a 
gyógyszerek árának megszabásánál a számítás alapját képezhették. 
Ennek megtörténte után a bizottság Járm ay Gusztávot megbízta azzal, 
hogy a miniszter által elfogadott árszabvány készítési alapelvek szerint 
készítse el most már a gyógyszerárszabvány javaslatot.

Ez rövidesen meg is történt s a javaslatot J ármay — annak hang- 
súlyozásával —, hogy a munkálatokat a Magyarországi Gyógyszerész 
Egylet központi igazgatóságának és a Budapesti Gyógyszerész Testület 
közben jöttével dolgozta ki, a Tanács illetékes bizottságának át is adta. 
Bővebb ismertetés helyett közöljük azt a két rovatmintát, amelyet J ár
may összeállított s amely teljesen világos magyarázatot ad arra, hogy 
milyen elvek alapján épült ki az ú j gyógyszerárszabvány. Mivel pedig 
a készítmények árának kiszámításánál s általában véve az ú j rendszer 
felállításánál a tanácskozások alatt a legerősebb ütközőpont volt a kü
lönböző munkálatoknak az árszabályba való belekalkulálása, közöljük 
itt azt is, hogy miképen disztingvált a Jármay-féle indokolás a külön
böző munkakérdésekben.

A készítményeknél előforduló munkálatokat két részre, úgymint 
általánosakra és különösekre osztotta.

A segédgyógyszerész általános munkája: a készítmény készítésé
hez megkivántató gyógyanyagok összemérése, a nyert készítmény mi
nőségének és tisztaságának megvizsgálása és a kész készítmény meg
mérése.

A laboráns általános munkái: A készítmények elkészítéséhez 
megkivántató edények és eszközöknek a készítés előtt és a készítés után 
való megtisztítása, a tüzelőanyag előkészítése és a tüzelés.

A segédgyógyszerész különös munkái a ceratumoknál, tapaszok
nál, kenőcsöknél és szappanoknál: Az anyagok megolvasztása, meg
szűrése és a készítmény minőségéhez megkivántató keverés, a lepárlás
nál pedig a lepárlókészülék összeállítása, annak légmentes elzárása és 
a lepárlás rendes menetének vezetése.

A laboráns különös munkái a lepárlásnál: A hűtőkészülék hideg 
vízzel való ellátása s a megmelegedett víznek eltávolítása.
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A segédgyógyszerész különös munkái az extraktumok készítésé
nél: a maceratio, vagy digestio rendes menete feletti őrködés, a kivonás 
alá vett anyagnak gyakran eszközlendő felkeverése, a nyert folyadék 
szűrése és szürlézése, a besűrítés vagy kiszárítás melletti munka.

A laboráns különös m unkája az extractumok készítésénél: az 
anyagnak kisajtolása.

Mézek, szirupok készítésénél a segéd különös m unkája: a készít
mény minőségéhez képest előírt maceratio, infusio, a szűrés, szürlézés, 
felfőzés, derítés, míg a tincturák és ecetek készítésénél vagy egy nyers 
vegykészítmény megtisztításánál a feloldás, szürlézés, besűrítés, le
párlás, stb.

I tt meg kell jegyezni, hogy sok adat az eredm ény kiszám ításánál 
Balogh tanárnak  és H agernek kom m entárja a lap ján  lett felvéve.

A Jármay-féle javaslatot a Közegészségügyi Tanács az üvegekre 
vonatkozó ártételek megállapításán kívül magáévá tette. Az üvegekre 
vonatkozó előterjesztést azonban elvetette, ami miatt Járm ay óvást 
emelt, a bizottsági ülést ott is hagyta és másnap a tanács árszabvány- 
készítő bizottsági tagságáról is lemondott. A miniszterhez benyújtott 
fellebbezésnek eredménye azonban nem lett, mert Tisza a Közegészség- 
ügyi Tanács előterjesztését teljes egészében magáévá tette és 1884. ja 
nuár 1-én kelt rendeletével az ú j gyógyszer árszabvány életbe is lépett. 
Az ú j árszabvány 677 gyógyszernek árát határozta meg s megállapít
ható, hogy az a gyógyszerészek igényeit nagyrészt ki is elégítette, amin 
nem lehet csodálkozni, hisz amint láttuk, Járm ay vezetése alatt azt a 
gyógyszerészkorporációk megbízottai dolgozták ki. A fentebb említett 
és az egész számításra világosságot vető két tabella a következő:

I. Rovatminta.

Nyersanyagok kiszámítása.
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II . Rovatminta.

Porok kiszámítása.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

A munkába vett 
gyógyanyag neve

A 
m

un
ká

ba
 

ve
tt 

an
ya

g 
sú

ly
a

oi-<
•< Sz

ár
ítá

sé
rt

M
un

ká
ér

t

Ö
ss

ze
se

n

Sz
ár

ítá
s 

és 
tö

ré
s 

ut
án

 
m

ar
ad

t

El
m

ér
és

 
ál

ta
li 

an
ya

g
ve

sz
te

sé
g

A
ny

ag
 

vé
gm

ar
ad

vá
ny

Á
rs

za
bv

án
yi

 
sú

ly

Á
rs

za
bv

án
yi

 
ár

a

Grm. kr. kr. kr. kr. Grm. Grm. Grm. Grm. kr.
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Asa foetida . . . 500 119 — 100 219 430 30 400 10 5

A gyógyszerárszabvány revíziójának egyik oka az is volt, hogy 
több megyéből panasszal fordultak a belügyminiszterhez, hogy a ma
gyar taksa magasabb az osztráknál, ami különösen a nyilvános alapok 
gyógyszerszámláit drágította meg. E felszólalás alapján a belügymi
niszter már 1881-ben le is szállította bizonyos szereknek az árát és en
nek következménye volt az 1882. évi közgyűlésnek az általános taksa- 
revízióra vonatkozó határozata, amely végül 1884-ben az ú j taksában 
honorálva lett. Szükség volt ezenkívül a taksa-revízióra azért is, mert 
ugyancsak 1881-ben lett elhatározva az, hogy a magyar gyógyszer
könyvhöz egy pótfüzetet fog a belügyminiszter kiadni, amelybe egész 
sereg új szernek fölvétele lett javaslatba hozva. így került bele a pót
füzetbe az acidum benzoicum, boracicum, salicylicum, pyrogalicum, az 
apomorphinum, hydrochloricum, chartasinapisata, chininum, ferro- 
citricum és tannicum coffeinum citricum, ferrum oxydatum dialysa- 
tum, gossypium depuratum, jodoformium, nátrium, salicylicum, thy- 
molum, vaselin. Olyan szerek lettek tehát az 1881. évben hivatalosak, 
amelyek azóta közkincseit képezik a gyógyászati tudománynak.

M indenesetre a haladást szolgálta az, hogy e pótfüzet kiadása el 
lett rendelve, azonban nem találkozott a  közvélemény általános helyes
lésével, hogy egy ú j gyógyszerkönyv kiadása helyett ilyen foltozásokkal 
próbálkozott meg a korm ányhatalom . Réthy Béla gyógyszerész, a ké
sőbb oly híressé vált békéscsabai gyógycukorgyár tulajdonosa, ak i ek
kor a Yarságh Béla-féle gyógyszertárban m űködött, érdekes cikkben 
nyíltan kifejezést is adott ennek, am ikor rám utatott arra, hogy a m a
gyar gyógyszerkönyv nagyrésze az osztrák gyógyszerkönyv gondos le
másolása, annak gyarlóságával és a metrikus rendszer keretébe semmi
képpen sem illő szám arányaival együtt.



Az 1855-ben megjelent osztrák gyógyszerkönyv számarányai, az 
akkori orvosi súlyok szerint igen jók voltak, azonban ezeknek pontos 
átszámítása és a m agyar. gyógyszerkönyvbe való bevitele a metrikus 
súlyrendszerrel össze nem egyeztethető. A magyar gyógyszerkönyv 
gyakorlati része magánviseli az unciák, drachmák és granumok bélye
gét. Erre vonatkozólag egész sereg példát hoz fel, amelyekből egyet az 
érdekes megállapítás alátámasztása céljából közlünk. Vegyük pld. az 
„Electuarium lenitiv“-ot. Az előírás így szól:

R p .
Pulp. prunorum .................  210.0 (=  6 unc.)
Roob. sam b u c i.....................  70.0 ( =  2 unc.)
Pulv. sennae
Cremor tart. aa .................  35.0 ( =  1 unc.)
Mellis depurat .....................  210.0 ( =  6 unc.)

íme a régi súlymértéknek egyszerű átszámítása grammokra, ami 
helyett mennyivel egyszerűbb és logikusabb lenne Réthy szerint a re
ceptet a következőkép megadni:

Pulp. p ru n o ru m ......................................... 250.0
Roob. sambuci ......................................... 100.0
Pulv. sennae
Cremor tart. aa ......................................... 50.0
Mellis d e p u ra t............................................. 250.0

Az arány tehát ugyanaz maradna, vagy ha előállana is valami
lyen eltérés, az oly csekély, hogy egyáltalában számba sem jöhet, vi
szont rendkívül sok esetben az orvosok is sokkal jobban ki tudnák szá
mítani a tizedes rendszer ilyen betartása mellett azt, hogy az általuk 
rendelt orvosságban mennyi a hatóanyag. Hibáztatja Réthy azt is, hogy 
bizonyos fontos gyógyszerek, mint pl. a „Solut. arsenicalis Fowleri" egy 
a 909 arányban készül, pedig mennyivel egyszerűbb lenne, ha 100 gramm 
folyadékot írna elő a gyógyszerkönyv, amikor pontosan 1%-os oldatot 
kapnánk, ami ebben az esetben, tekintettel az arsen erős hatására, rend
kívül fontos. Réthy fejtegetései általános helyesléssel találkoztak s 
orvosi körökből is elhangzott a gyógyszerkönyv ú j kiadásának szüksé
gessége.

Ez a felszólalás újabb láncszeme annak a sokszoros megállapítá
sunknak, hogy a legtöbb gyakorlati újításra való felhívás a gyógysze
részi karból indult ki. Gyógyszerész vette észre azt is, hogy a magyar 
gyógyszerkönyv latin és magyar szövege között olyan súlyos eltérés 
van, ami egyszerűen lehetetlenné tette pld. a chinin megvizsgálását. 
Mindez nem befolyásolta azonban még az Országos Közegészségügyi 
Tanácsot sem abban, hogy a gyógyszerészek véleményét legalább gya
korlati kérdéseknél állandóan igénybe vegye. Az orvosi kar részéről itt 
a féltékenységnek olyan jeleivel találkozunk, amelyek egyáltalában 
nem voltak alkalmasak a közérdekű kérdések előbbrevitelére.

A gyógyszerészeknek a közéleti, tudományos és más téren elért 
gyakorlati eredményei alkalmasak lettek volna pedig arra, hogy na
gyobb figyelemmel forduljanak a gyógyszerészi kar felé. Erre az időre 
esik pld. az orvosok és természetvizsgálók nagygyűlésével kapcsolatos
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kiállítás, ahol a gyógyszerészek óriási s rendkívül értékes anyagot hal
moztak össze. Ekkor megy Beszédes Gyula dunavecsei gyógyszerész a 
párizsi világkiállításra, ahol élénk feltűnést keltett a magyar gyógynö
vényekkel s felszólítást is kapott egy csomó nagy külföldi cégtől, hogy 
a Magyarországon egyes-egyedül gyógyszerészektől felkarolt gyógy
növénytermelést és ennek exportját szervezze meg. Ágay Adolf, a Kis
faludy Társaság tagja ezidőtájt m utatta be a Kisfaludy Társaságban 
Erdős János gyógyszerésznek „Muki bácsi“ című rajzát, amely egy 
öreg segédgyógyszerésznek életét írja  meg. Molnár János budapesti 
gyógyszerész és törvényszéki vegyész ekkor adományozta Pest város 
polgári fiútanodájának két növénygyűjteményét, melyek közül az 
egyik a hazai gyógynövényeket, a másik pedig 2500-náí több minden
féle más növényt tartalmazott, amelyhez 122 darab, főleg ipari növé
nyeket ábrázoló színezett rajzot is mellékelt. Ezidőben lett kitüntetve 
Say Rezső székesfehérvári gyógyszerész, az ottani iskolaszék elnöke, a 
székesfehérvári kiállítás körül szerzett érdemeiért az arany érdem
kereszttel. Ekkor kapott G raff Vilmos Ármin pancsovai gyógyszerész 
nemességet Pancsovay előnévvel, a közélet és a közegészségügy terén 
szerzett érdemeiért. Száva Gerő volt brassói gyógyszerész is ekkor mu
ta tta  be találm ányát a kereskedelmi miniszternek, mely abból állott, 
hogy a kész vásznat, melynek fehérítése végenként addig 3 forintba ke
rült, most tömegesen pld. 100.000 véget egyszerre néhány óra alatt meg 
tudott fehéríteni, úgy hogy ennek összes költsége sem rúgott többre 
3—4 forintnál. Báró Kemény Gábor kereskedelmi miniszter magához is 
hivatta Szávát és felkérte, hogy a kormány költségére mutassa be talál
mányát. A kapszula-gyártás terén is forradalmat jelentett Hanzulovits 
Lajos nagybányai gyógyszerész találmánya, akinek erre a célra kon
struált gépe képes volt naponta 30—40.000 kapszulát gyártani, még 
pedig úgy, hogy az a beletett papirost elvágta, összehajtogatta és cég
nyomással is ellátta. A gép 8 részből állott és ez vetette meg az alapját 
a későbbi kapszula-gyárak gyártási eljárásának. Ma, amikor a gyógy
szerész készen kapja e kapszulákat, nem is tudja már eléggé méltá
nyolni ennek az első gépnek a jelentőségét. Erre csak akkor vagyunk 
képesek, ha elgondoljuk, hogy azelőtt a gyógyszertárakban kézzel kel
lett megcsinálni a szükséges kapszulamennyiséget, amely így a ráfor
dított idő miatt nagyon sokba került.

De a gyógyszerészi pálya halottainak nekrológjai is azt bizonyít-

Í'ák, hogy milyen sok kiváló férfiú volt a gyógyszerészek között. Ez idő
ién, tehát 1880-ban halt meg id. Belus József nagykanizsai gyógysze

rész, aki Nagykanizsának hosszú ideig volt polgármestere. Ekkor te
mette el a gyógyszerészi kar Hercog Ferenc József verseci gyógysze
részt, a koronás aranyérem tulajdonosát, a délmagyarországi történelmi 
és archeologiai társulat tiszteletbeli tagját, aki a nagy magyar írónak, 
Herczeg Ferencnek volt az édesapja.

Ekkor, tehát az 1884. évi nagy taksa-harc után halt meg Bog- 
dándy Sztupa György budapesti gyógyszerész, a Kálvin-téri, később 
Kriegner-féle gyógyszertár tulajdonosa, a Magyarországi Gyógyszerész- 
Egyesület központi igazgatóságának tagja, volt fehértemplomi ország- 
gyűlési képviselő és a harmadosztályú vaskoronarend lovagja, akinek 
izzó magyarsága közismert volt. Sokszor találták őt zokogva a szabad
ságharc leverése után. Abbahagyta a dohányzást, hogy ne kelljen adó
zott dohányt szívnia és sok kellemetlensége és baja volt, mert az adó
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fizetést is megtagadta az abszolutizmus alatt. Azok közé a kiváló gyógy
szerészek közé tartozott, akik rendkívül sokat tettek a Magyarországi 
Gyógyszerész-Egyesületért és általában véve a gyógyszerészeti ügyért. 
Mint Budapest székesfőváros közigazgatási bizottságának tagja, élénk 
részt vett a főváros életében is s egyike volt azoknak, akik 1881-ben a 
budapesti jogfolyamodásokkal kapcsolatban a közigazgatási bizottság 
álláspontjára helyezkedett abban az érdekes vitás kérdésben, amely a 
székesfőváros törvényhatósága és közigazgatási bizottsága között fel
merült.

A főváros közigazgatási bizottsága ugyanis 1881 június 13-án 
három, Budapesten felállítandó gyógyszertár ügyét tárgyalta. Ez ülé
sen Lung jegyző felolvasta a törvényhatóságnak azt az átiratát, amely
ben a közigazgatási bizottságot felszólítja arra, hogy a gyógyszertárak 
adományozása iránti kérvényeket tegye át a törvényhatósághoz s hogy 
a jognyertes kijelölése a törvényhatóság meghallgatásával történjék. Á 
közigazgatási bizottság e megkeresésre azt a határozatot hozta, hogy a 
törvény értelmében a jogadományozás a közigazgatási bizottság hatás
körébe tartozik, amihez így a törvényhatóságnak magának semmi bele
szólása nincs. Mivel azonban a jövőben is megtörténhet, hogy ez a diffe
rencia felmerül, elhatározta a közigazgatási bizottság, hogy a törvény- 
hatóság átiratát döntés céljából a belügyminiszter elé terjeszti.

Tisza Kálmán e kérdésben 1881. június 10-én 38.889. szám alatt a 
következő s az ügy fontosságára való tekintettel szószerint közölt dön
tést hozta: „A fővárosban felállítandó gyógyszertárak személyes jogá
nak adományozása körüli eljárásra nézve a törvényhatósági közgyűlés 
és a közigazgatási bizottság közt felmerült véleményeltérés folytán a 
közigazgatási bizottság ezen ügyet f. é. június 13-án 839. szám alatt kelt 
jelentése elintézéséül értesítem a közigazgatási bizottságot, hogy az 
1876. XIY. te. 134. §-ának egész szövegéből világosan kitűnik az, hogy 
azon intézkedés, mely szerint az a) pont eseteiben engedélyezett gyógy
szertár felállításának joga a közigazgatási bizottság által az érdekelt 
község meghallgatásával adományozandó, csak a megyékre érthető. 
Nem érthető pedig ez a törvényhatósági joggal felruházott városokra, 
tehát a fővárosra sem, mert a közigazgatási bizottság, mely az 1876. XI. 
te. első bekezdése szerint a törvényhatóság kebelében alakul, ha nincs 
is a törvényhatósággal, vagyis a közgyűléssel egyenes alárendeltségű 
viszonyban, de mégis tartozik bizonyos esetekben annak jelentéseket 
tenni s már ezen állásánál fogva sem volna megegyezhető, hogy a tör
vényhatóságtól javaslatot kérjen, melyet m iután a gyógyszertár szemé
lyes üzleti jogát saját hatáskörébe adományozza, esetleg figyelembe 
sem venne. Ennélfogva a közigazgatási bizottságnak ezen ügyben a f. 
évi 389. szám alatt hozott határozatát, mely szerint az ú j gyógyszer- 
tárak személyes üzleti jogait a törvényhatóság meghallgatása nélkül a 
törvény értelmében saját hatáskörébe adományozza, helyesnek tartom."

E leirat ismertetése után Ráth főpolgármester be is jelentette, 
hogy a miniszteri leiratot a törvényhatósági közgyűléssel tudatni fog
ják. Dacára ennek, dr. Halász Géza azt indítványozta a főváros tör
vényhatóságának szeptember 15-én tartott közgyűlésén, hogy mivel az
1876. XIY. te. azon szakaszai, melyek a gyógyszertárak adományozásá
ról szólnak, zavarosak, mondja ki a közgyűlés, hogy a hiányos és rossz 
törvénynek e tekintetben való megváltoztatását a közgyűlés szükséges
nek tartja  s hogy a novelláris úton való megváltoztatására vonatkozó



javaslat kidolgozásával a közgyűlés bízza meg a közegészségügyi bi
zottságot. A főpolgármester ellenezte az indítványt s a közgyűlés úgy 
határozott, hogy ebben a kérdésben csak a kormányelnökhöz intéz fel
iratot s így kéri a törvénynek megváltoztatását.

Bár nem feladatunk, hogy a jogadományozások személyi részei
vel foglalkozzunk, itt kivételt teszünk, részben az incidens előzményeire 
való tekintettel, másrészt pedig figyelembe véve azoknak a személyét, 
akiknek a három  ú j budapesti jogot a közigazgatási bizottság adom á
nyozta. Az ú j jognyertesek között szerepel ugyanis Filó János, a  Buda
pesti Gyógyszerész Testület későbbi nagynevű elnöke és Paksy Béla, a 
m agyar gyógyszerészi karnak  egyik kiváló férfia, aki később a  polgár
ság egyhangú bizalmából Budapest székesfőváros VII. kerületének or
szággyűlési képviselője is lett.

Ebben az esztendőben halt meg Egressy Rezső budapesti gyógy
szertártulajdonos is, aki a Budapesti Gyógyszerész Testület elnöke és a 
Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület igazgatósági tagja volt. Alkotó 
erejének teljében, 52 éves korában ragadta el a halál. A szorosan vett 
szakügyeken kívül igen értékes munkásságot fejtett ki a chemiai tudo
mányok terén is. Elnöke volt a Budapesti Gyógyszerészsegédek Beteg
ápoló Egyesületének, amelynek 1865 óta fáradhatatlan vezetője volt és 
főleg az ő m unkájának eredménye az, hogy 1883-ban az egylet vagyona 
meghaladta már a 21.000 forintot, ami azidőben igen nagy összeget 
reprezentált. Ez évben halt meg Fauser Antal is, akinek életrajzát már 
ismertettük és augusztus 2-án hirtelen halállal Bernády Dániel, a Ma
rosvásárhelyen székelő 22-ik járás igazgatója, aki Marosvásárhely sza
bad kir. város közgazdasági előadója is volt. Hogy pedig az év a teljes 
szomorúság jegyében folíyon le, meghalt még Bolemann Ede lévai 
gyógyszerész és Say Rudolf székesfehérvári gyógyszerész is, akik mind
ketten igazgatói voltak járásuknak és érdemes harcosai a magyar köz
életnek. Szereplésükkel az olvasó sok helyen találkozik könyvünkben 
s azért állítottunk nekik emléket e pár sornyi megemlékezéssel. Leg
feljebb Say Rudolfról írjuk  még meg, hogy amikor 1878 aug. 25-én id. 
Szögyény-Marich László tárnokmester levélben kéri őt fel a polgármes
teri szék elfoglalására, azt válaszolja neki: „Sokkal inkább önző va
gyok, hogysem azon véleményt és bizodalmat, melynek Excellenclád 
levelében kifejezést adni volt kegyes, egy képességemet felülmúló bi
zalmi állás elfoglalása által kockáztatni akarnám /6 Milyen nagy vonás 
benne e szerénység, amelyet oly kevesen mutatnak a mai időkben.

Ha a küzdők sorai meg is ritkultak, az országos egyesület foly
ta tta  a maga céltudatos munkáját, amelynek központjába most a ka
tonai szolgálattal kapcsolatos ügyek kerültek. Mielőtt azonban a már 
könyvünkben többször tárgyalt katonai kérdés fejleményeit is ismer- 
tetnők, szükségesnek tartjuk  egy kissé rámutatni a katonai gyógyinté
zetekre vonatkozó határozmányokra is, tekintettel arra, hogy azok a 
gyógyszerészeket rendkívül közelről érintették és különös tekintettel 
arra is, hogy 1870 óta szinte állandóan háborús lehetőségek tartották 
izgalomban egész Európát.

A közös hadügyminiszternek 1878 szeptember 11-iki körrende- 
lete határozza meg azt, hogy mi a hivatása a katonai gyógyszerintéze
teknek. Ez a hivatás abban áll, hogy a tábori s katonai egészségügyi in
tézetek számára szükséges gyógyszereket, gyógyszeredényeket s gyógy
szertári eszközöket úgy békében, mint háborúban készenlétben tartják,
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a gyógyszerek készítéséről a katonai gyógyszerkönyv utasításaihoz ké
pest gondoskodjanak s azokat orvosi rendelet alapján a csapatok, inté
zetek s egyes betegek számára kiszolgáltassák s ebbeli eljárásukról 
számadást vezessenek.

Békében a katonai gyógyszerigazgatóság vezetése alatt a követ
kező állandó katonai gyógy szerintézetek fennállása volt kötelező: egy 
katonai gyógyszerdepó egy laboratóriummal, 23 gyógyszertár a hely
őrségi kórházakban és 11 helyőrségi gyógyszertár. A katonai gyógy
szerdepó a katonai gyógyszerigazgatóság ú tján  egyenesen a hadügy
minisztériumnak van alárendelve. A többi gyógyszerintézet, eltekintve 
a tábori gyógy szerigazgatóság vezető befolyásától, a gyógyszerészi szol
gálat tekintetében a helyőrségi kórházak főorvosai s illetve a helyőr
ségi főorvosoknak az igazgatási szolgálatot illetőleg pedig közvetlenül a 
katonai intendaturának vannak alárendelve.

A katonai gyógyszerintézetek személyzete a katonai hivatalno
kokból, a műszaki segédszemélyzetből s a gyógyszerészsegédekből áll, 
akiket együttvéve a „Militar-Medicamenten-Branche“ névvel jelöltek 
meg. A katonai gyógyszerhivatalnokok békeállománya 65 hivatalnokból 
állott, élükön egy gyógyszerigazgatóval, akinek feladata volt ügyelni 
a gyógyszerek előállítására, a gyógyszeranyagok kezelésére, azok kész
letben tartására s általában véve az adminisztratív ügyekre. Feladatát 
képezte a katonai gyógyszerosztálynál a gyógyszerészi szolgálatnak 
központi vezetése, a gyógyszeranyagok beszerzése, továbbá az összes 
katonai gyógyszerintézeteknek a megfelelő készlettel való ellátása. Min
den gyógyszerkészlet beszerzésére s elosztására vonatkozó ügyet a 
gyógyszerigazgató köteles volt a katonai gyógy szer felügyeleti bizott
ságnak megbeszélés céljából előadni.

A katonai gyógyszerdepónál az igazgatás és elszámolás a két, 
rangban legidősebb katonai gyógyszerhivatalnokból alkotandó igazga
tási bizottságot illette meg. A többi katonai gyógyszerintézetnél a veze
tés a rangban legidősebb gyógyszerhivatalnokot mint elöljárót, az igaz
gatás s az elszámolás két rangban legidősebb hivatalnokból alkotott 
igazgatási és pénztári bizottságot illette meg.

A katonai gyógyszerintézetek többi hivatalnokai gyógyszerészi 
szolgálatra s irodai munkára alkalmazhatók. Valamely katonai gyógy
szertár vezetője egyúttal elöljárója a melléje adott katonai gyógyszer
személyzetnek, ő vezeti s felügyel annak tevékenységére, az egyéves 
önkéntes gyógyszerészek elméleti s gyakorlati kiképzésére s az irodai 
ügyekre.

Egyéves önkéntesek, kik gyógyszerészmesteri vagy vegytudori 
oklevéllel bírnak, tényleges szolgálatukat mint gyógyszerészgyakorno
kok, valamely katonai gyógyszertárban szolgálják le s annak bevégez- 
tével megfelelő magaviselet s megfelelő gyógyszerészi alkalmazhatóság 
mellett tartalékos gyógyszer-akcessistáknak lépnek elő, míg azok, kik 
megfelelő alkalmazhatóságot kimutatni nem képesek, még a tartalék
ban is csak mint gyógyszerészgyakornokok szolgálhatnak.

A gyógyszerész-akcessista rangjával bírók, ha mint hivatásos hi
vatalnokok akarnak folyamodni, kell, hogy okleveles gyógyszerészek, 
nőtlen állapotúak, fedhetetlen előéletűek, 32 évesnél nem öregebbek és 
ezenkívül teljesen egészségesnek kell, hogy legyenek. E folyamodók az 
accessista állomások megüresedéséig gyógyszer-praktikánsokká nevez
hetők ki. A gyógyszerigazgató s a gyógyszerkezelő kinevezésének joga



Őfelségéé. Az akcessista rangtól az első számú officialig és a tényleges 
állománybeli gyógyszerészgyakornokok előléptetése a hadügyminiszté
rium útján  történik.

Egyéves önkéntesek, kik a gyógyszerészmesteri rangot még nem 
nyerték el, tényleges szolgálatukat mint gyógyszerészsegédek, valamely 
katonai gyógyszerintézetnél teljesítik. A gyógyszerészsegédek mint köz
egészségi segédszemélyzet, a legénységi állományhoz tartoznak és fel
osztatnak :

a) elsőosztályú segédekre az egészségügyi csapat szakaszvezető
jének zsold osztályában;

b) a legalacsonyabb zsoldosztályban álló másodosztályú gyógy
szerészsegédekre.

A nevezett gyógyszerészek tényleges szolgálatukba mint másod- 
osztályú gyógyszerészsegédek lépnek s az alkalmazott katonai gyógy
szerészhivatalnokok felügyelete alatt lesznek bevezetve a gyógyszerek 
kezelésébe, kiszolgáltatásába, valamint az alárendelt katonai gyógy
szerhivatalnok teendőibe. A tényleges szolgálat kielégítő teljesítése után 
mint elsőosztályú gyógyszerészsegédek lesznek a tartalékba helyezve, 
míg nem kielégítő szolgálattétel esetén megmaradnak a másodosztályú 
gyógyszerész rangjában. Oly gyógyszerészsegédek, kik a mesteri, illetve 
a vegytudori fokozatot elérték, a birodalmi hadügyminisztériumnál elő
léptetésük céljából folyamodhatnak.

Mozgósítás esetén a gyógyszerészsegédek részint a katonai gyógy
szerintézetekben, részint pedig a tábori és tartalékkórházakban, továbbá 
a helyőrségi és várkórházakban mint rendeléseket írók, a gyógyszerek
nek összeállítására s a betegek közötti felosztására, a katonaorvosi 
elévek helyett nyernek alkalmazást.

A hadi felszerelésbe helyezendő megerősített helyeken lévő hely
őrségi kórházak gyógyszertáraiból a felállítandó várkórház számára, 
szükség esetén pedig a helyőrségi kórház fiókjai számára is fiókgyógy
szertár állítandó fel.

Mozgósítás esetén minden újonnan felállított tábori kórház is 
külön gyógyszertárral kell, hogy ellátva legyen. A tábori gyógyszertár, 
illetőleg valamely tartalékkórház gyógyszertára a tábori, illetve tarta
lékkórházzal, amelyhez be van osztva, közös számot visel. A nevük te
hát pld. így alakul: X. számú tábori gyógyszertár, a II. hadsereg har
madik tartalékkórházának gyógyszertára. Ezek a tartalékkórház fő
orvosának vannak alárendelve s feladatuk a gyógy szer anyagok keze
lése s elszámolása, úgy amint ez a helyőrségi kórházak gyógyszertárai
nál történik.

A katonai gyógyszerszemélyzetnek mozgósítás esetén való ki
egészítésére szükség szerint polgári okleveles gyógyszerészek is alkal
mazhatók. A demobilizálás alkalmával a tábori gyógyszertárak s a tá 
bori gyógyszerdepók azon állandó katonai gyógyszerintézetek által 
lesznek feloszlatva, amelyek ezeknek felszer éleséről gondoskodtak.

Az 1878—79. évi mozgósítás és a boszniai okupáció alkalmával 
állították fel hazánkban először azokat az egészségi vasúti vonatokat, 
amelyek a német-francia háborúban már olyan nagyszerű szolgálato
kat tettek. Az 1877. évi hadügyminiszteri rendelkezés szerint általános 
mozgósításnál 26 ilyen vonatot kellett felszerelni, amelyekhez a szük
séges kocsikat 23 vasúti társaság volt köteles a hadügyminisztérium 
rendelkezésére bocsátani. Ugyancsak ennek rendelete alapján e társa
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ságok kötelesek voltak mér jóeleve kijelölni azokat a kocsikat, amelye
ket e célra felajánlottak s a mozgósítás alkalmával ezek a genfi con- 
ventio értelmében vöröskereszt jelvénnyel lettek ellátva.

Egy ilyen egészségi vasúti vonat 19 kocsiból állott. Minden kocsi
4 függő és 4 álló ággyal volt felszerelve, minden ágy mellett egy fali 
deszkával, az ivópohár, köpőcsésze és az orvosság számára. Az orvosok 
részére egy másodosztályú személyszállító kocsi volt berendezve, mely
nek egyik része hálószoba volt az ezredorvos és az alorvos számára, a 
másik része pedig iroda, amelyben egyúttal a gyógyszertár és a pénztár 
is fel volt található. A gyógyszerésztiszt bejáró számára egy teherkocsi 
fele volt berendezve. Ennek kötelessége volt a gyógyszereket készíteni, 
kiszolgáltatni s ő végezte a számvivői teendőket is az egész vonaton. 
Kötelessége volt a betegek átvevési és átadási okmányait elkészíteni, 
éppen úgy, mint naponta a konyhacédulát is.

Behívás alkalmával minden gyógyszerésztiszt bejáró 80 forint 
felszerelési d íjat kapott és megkapta az 50 forintra rugó havi fizetését 
és a napi 50 krajcár pótlékot is. Attól a naptól kezdve, hogy a vonat 
aktivitásba lépett, az a pótlék 75 krajcárra rúgott, amihez járult ha
vonta 856 gram dohányilleték. Háború esetén a 75 krajcár pótdíj helyett 
1 forint 80 krajcár volt a gyógyszerésztiszt bejáró pótlékilletménye.

A gyógyszerészek katonai szolgálatának ismertetését annak  az 
aproposnak kapcsán közöltük, hogy hosszú évek állandó próbálkozása 
dacára még most sem volt rendezve teljes precizitással a gyógyszeré
szek önkéntességi kérdése, tekintettel a rra  a m ár m egállapított tényre, 
hogy a legritkább esetben történhetett meg az, hogy a huszadik évben 
m egállapított katonaköteles kor előtt a gyógyszerész egyetemi tanu l
m ányaira beiratkozhatott volna. Igaz, hogy kérvény a lap ján  a segédi 
időből rendesen egy évet, sőt néha többet is elengedett a kultuszm inisz
ter azért, hogy a kurzusra a gyógyszerész beiratkozhassék, ez azonban 
állandó bizonytalanságot jelentett, m ert ez nem törvényben biztosított 
jog volt, hanem  szinte kegyelmi ténye a kultuszm iniszternek. Ily  eset
ben az egyetemi beiratkozás u tán  kellett az önkéntességi jogért folya
modni s a kérvényt a budai cs. k. főhadparancsnoksághoz kellett be
adni, még pedig úgy, hogy a hadi javadalom  költségére szolgálóknak a 
kérvényhez mellékelni kellett a szegénységi bizonyítványt, szülői vagy 
gyámi beleegyezést, hitelesítve a já rási szolgabíró, vagy rendezett ta 
nácsú városokban a polgárm ester által, továbbá belépő bizonyítványt 
és az egyetem bölcsészetkari dékán jának  látogatási bizonyítványát.

Természetes, hogy ily körülmények között sok olyan gyógysze
rész volt, akinek 3 évet kellett szolgálnia rendesen az egészségügyi csa
patnál és az így elvesztett két esztendőnek sehogy sem volt ellenértéke 
az, hogy azok, akik katonai szolgálatuk alatt minden tekintetben elő
menetelt m utattak fel, letehették a tartalékosi tiszti vizsgát.

Éppen ezért 1881 februárjában az Országos Egyesület ú jra  kér
vényt adott be a honvédelmi miniszterhez, annak érdekében, hogy az 
önkéntességi jogot azok is kapják  meg, akik a hadköteles korig az egye
temi tanfolyamra önhibájukon kívül nem tudtak beiratkozni, ellenben 
előtanulmányaikat igazolják. Tekintettel arra, hogy ez a kérdés csak a 
hadügyminiszterrel együtt volt megoldható, ezért a kérvény szövegét az 
Egyesület az osztrák szaklapoknak is megküldötte s felszólította őket 
arra, hogy mivel ez a fontos ügy az osztrák gyógyszerészeket is érdekli, 
tegyenek hasonló lépéseket a saját honvédelmi miniszterüknél. E fel



szólítás kapcsán úgy a bécsi gyógyszerész-gremium, mint az Allgemeine 
österreichische Apotheker Véréin be is adtak hasonló tartalm ú kér
vényt, de a Pharmaceutische Zeitung már július 7-én jelentette, hogy a 
miniszter az önkéntességi jognak a segédekre való kiterjesztését meg
tagadta.

Ez a kérdés döntő stádiumba — de amint később kisült, még 
messze a döntéstől — a gyógyszerészekre nézve kedvezően 1884-ben 
került, amikor is a gyógyszerészek kiképzésére vonatkozó szabályren
delet tárgyalásával kapcsolatban a közös hadügyminisztérium kijelen
tette, hogy feltéve, hogy ezentúl a gyógyszerészi pályára lépés előfel
tétele nem 4, hanem 6 gimnáziális, vagy reálosztály elvégzéséhez lesz 
kötve, megadja az egyéves önkéntességi jogot ama gyógyszerésznöven
dékek számára is, akik a hadköteles kor eléréséig önhibájukon kívül az 
egyetemi tanfolyamra beiratkozni nem tudnának. Dacára annak, hogy 
így ez a kérdés már 1884-ben elintézettnek látszott, a kiképzésre vonat
kozó részletes intézkedések csak 1887-ben léptek életbe s ezzel kapcso
latban később meg is lett oldva az itt ismertetett katonai kérdés is. A 
végleges intézkedést azután a véderőről szóló törvény 28. §-ában talál
juk  meg, amely kimondja, hogy azok a gyógyszerészek, akik legkésőbb 
azon év március havának 1-ig, melyre nézve állíttatnak, 6 gimnáziumi 
vagy reáliskolai osztályt végeztek és a gyógyszerészgyakornoki vizsgát 
sikerrel letették, az egyévi tényleges szolgálat kedvezményében, mint 
gyógyszerészek részesítendők. E szolgálatba azonban csak a gyógy
szerészmesteri oklevél elnyerése után léphetnek és a tényleges szolgá
lat sikeres teljesítése után a szervezet szerinti szükséglet mérvéhez 
képest tartalékos gyógyszerészjárulnokokká neveztetnek ki, különben 
pedig gyógyszerészgyakornoki minőségben helyeztetnek át a tartalékba.

Azon gyógyszerészek, akik tanulmányaikat abbahagyták, vagy 
pedig amaz év október hava 1-ig, amelyben életkoruk 26. évét, illetőleg 
24. évét töltik be, a gyógyszerészmesteri oklevelet el nem nyerik, el
vesztik ezen kedvezményt és — a katonai állománybeli egyévi tény
leges szolgálat iránt netalán meglevő igényük épségben tartása mellett
— a törvényszerű tényleges szolgálat teljesítésére kötelezendők.

A besorozott jelöltek tartózkodási helyük megváltoztatását az 
illetékes községi elöljáróságnál esetről-esetre kötelesek bejelenteni, úgy
szintén kötelesek voltak e törvény értelmében tényleges szolgálatuk 
megkezdéséig minden évben igazolni állománycsapatjuknál azt, hogy 
tanulm ányaikat folytatják.

Ezzel az intézkedéssel végre révbe jutott ez a sok év óta sok 
izgalmat kiváltott kérdés, amely azután akkor került le teljesen a napi
rendről, amikor a gyógyszerészekre nézve is kötelezővé vált a 8 gim
náziumi osztálynak az elvégzése.

Mindezek a fontos kérdések részletesen lettek tárgyalva a Gyógy
szerészi Hetilapban, amely ekkor annyira felkeltette már a külföldi 
szaksajtó figyelmét is, hogy annak közleményeit egyszerűen átvették, 
anélkül, hogy a Gyógyszerészi Hetilapot, mint forrást, megnevezték 
volna. Megtörtént például, hogy a leitmeritzi „Rundschau für die In- 
teressen dér Pharmacie, Chemie und dér Verwandten Faecher“ című 
szaklap szóról-szóra lefordította a Hetilapnak még olyan közleményét 
is, amely 12 folytatásban jelent meg. íme, a kis Magyarország gyógy
szerészi szaklapja milyen nagy karriert futott be, ami ilyen formában 
azonban egyáltalában nem találkozott Schédy Sándornak a jóváhagyá



sával, aki kénytelen volt tiltakozni a magyar ember számára szinte ért
hetetlen kalózkodás ellen.

Gyógyszertárak olyirányú felülvizsgálása, hogy titkos szert tartanak-e?
Az egyesület által elért eredmények.

Annak a hosszú évek óta tartó agitációak, amely a titkos szerekre 
vonatkozott, végre szintén lett eredménye, de olyan, amire a gyógy
szerészi kar egyáltalában nem számított. A belügyminiszter ugyanis 
1881-ben 15.370. szám alatt rendeletet adott ki. amelyben arra utasítja 
a tisztifőorvosokat, hogy a gyógyszertárak évi vizsgálata alkalmával 
legyenek különös tekintettel arra, vájjon a gyógyszertárak nem tarta- 
nak-e olyan titkos szert, amely a belügyminiszter által nem lett enge
délyezve. A belügyminiszter tehát nem ott akart rendet teremteni, ahol 
arra igazán szükség lett volna, tehát a kereskedésekben, hanem a gyógy
szertárakban óhajtott tartatni olyan vizsgálatokat, amelyeknek lefoly
tatására tulajdonképpen csak akkor érkezett volna el az idő, amikor 
pontosan meg lett volna állapítva az is, hogy mit nevezünk titkos 
szernek.

Anélkül, hogy kifogást emelnék a belügyminiszteri rendelet 
lényege ellen, amely a közegészségügy nagy szempontjai miatt feltét
lenül helyes volt, meg kell állapítani, hogy igenis, maguk a hatóságok 
egyáltalában nem voltak tisztában azzal, hogy mily gyógykészítménye- 
ket lehet a titkos szerek kategóriájába sorozni. Nem akarjuk fejtege
téseinket ad abszurdum vinni és nem akarunk ennek tréfás színezetet 
sem adni azzal, hogy sok olyan fa jtá jú  titkos szerre mutassunk rá, mint 
amilyen volt az az „Illó angol csepp", amit II. Károly angol király ide
jében Goobald londoni orvos talált fel s amely állítólag ájulási roha
moknál igen jó szolgálatot tett. De mégis meg kell említenünk, hogy 
az ájulás a hölgyeknél már abban az időben is divatos betegség volt és 
így ez a szer az udvarhölgyeknél nagy kelendőségre tett szert. II. Károly 
maga is hitt e cseppek csodahatásában és 5000 font sterlingért megsze
rezte a recept titkát s ezután e cseppeket whitehalli vegyi laboratóriu
mában saját maga állította elő, aminek a magas arisztokrácia hölgyei 
kétszeresen örültek. Csak akkor borzadtak meg, mikor egy véletlen 
folytán napvilágra került a recept titka, mely a következőkép hangzott: 
„Végy 5 font embervelőt oly embertől, ki felakasztatott, vagy bármilyen 
erőszakos halállal halt meg, azután két font szárított viperát, két font 
szarvas szarvat, két font elefántcsontot, porítsd az egészet és párold le 
spiritusszal" Ez anyagokból állott tehát az illó angol csepp, ami a bar
bár alkatrészeket leszámítva, nagyon hasonlított a későbbi spiritus 
cornu cervi-hez.

Ha az ilyen, laikusok által gyártott és lehetetlen alkatrészekből 
álló készítmények ellen lépett volna a belügyminiszter sorompóba, min
denki örömmel fogadta volna az intézkedést. Azonban mivel úgy az 
1876:XIV. te. 53. §-a, mint az 1879:IX. te. 92. §-a nélkülözi a titkos sze
rekre vonatkozó pontos meghatározást, ami számos félreértésre adha
tott alkalmat, az Országos Egyesület a kérdés tisztázása céljából meg
kereste a belügyminisztert s rám utatott arra, hogy mindenféle gyógy
szertári vizsgálat előtt először határozottan és világosan meg kellene 
állapítani a titkos szerek és különlegességek fogalmát. Ki kellene jelölni
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az idők során felmerülő különlegességek közül azokat, amelyeknek 
forgalombahozatala meg van engedve s végül azokat is, amelyeknek 
árulása és hirdetése is tilos. Mivel pedig éppen a kereskedők azok, akik 
ezen gyógyszerek eladásával foglalkoznak, legelső kötelesség az lenne, 
hogy a tiltó rendelkezéseket rájuk kellene teljes szigorral kiterjeszteni. 
Rámutat az egyesületi előterjesztés újólag arra, hogy dacára az 1875. 
évi 26.035. szám alatt kibocsátott rendeletre, a kereskedésekben gyógy
áruk, mérgek, titkos és nem titkos összetételű gyógyszerek még ma is 
találhatók s azokat ezek árulják is anélkül, hogy a hatóságok által 
kellő módon lennének ellenőrizve és felelősségre vonva. Ugyanakkor 
azonban a gyógyszerészeket folyton zaklatják, ami teljesen visszás 
helyzetet teremt.

Érdekes, hogy a titkos szerek kérdésével az egyesület beadványá
val egyidőben a német gyógyszerészegyletek is foglalkoztak és a kancel
lárhoz, Bismarckhoz, kérvénnyel fordultak, amelyben a leghatározot
tabban arra az álláspontra helyezkedtek, hogy magukat a gyógyszeré
szeket is tiltsa el a német kormány az ilyen szerek nyilvános hirdetésé
től és ajánlásától, az orvosokat pedig attól, hogy azokat rendelhessék. 
Érdekes az is, hogy .hazánkban milyen hibás volt a felfogás abban az 
irányban, amikor azt hitték, hogy a titkos szerek hazája tulajdonképpen 
Franciaország és Svájc. Ezzel szemben a helyzet az volt, hogy igenis 
Franciaországban sok különlegesség került forgalomba, azonban a fran
cia törvényhozás minden titkos gyógyszer eladását a legszigorúbban 
tiltotta és oly gyógyszerészt, aki titkos szert adott el, első ízben is már 
500 frank büntetéssel sújtotta. Ugyanilyen büntetést kapott az újság
kiadó is, ha titkos szerre vonatkozó hirdetést vett fel.

Franciaországban ekkor már egy bizottságot alakítottak, amely
nek teendője volt minden újonnan feltalált szert megvizsgálni. E bizott
ságban orvosok, a legkiválóbb gyógyszerészek és vegyészek voltak kép
viselve és a feltalálónak a bizottság jelenlétében kellett a szert előállí
tania. Ez után került a sor e gyógyszerek klinikai kipróbálására s ha 
az megfelelő eredménnyel járt, akkor a bizottság nem törődve azzal, 
hogy a gyáros azt milyen árban fogja árulni, megadta számára azt a 
jogot, hogy a szerre ráírhassa azt a szót, hogy: „Approuve". E szert 
azután a gyógyszerkönyv legközelebbi kiadásába felvették, ha időköz
ben el nem avult, összetételét azonban azonnal nyilvánosságra hozták 
s azt joga volt mindenkinek utánozni, anélkül azonban, hogy a gyáros 
gyári jelét az ő szerére rátehette volna. Az ilyen különlegességet azután 
csak gyógyszerész árulhatta s mindenki más, aki ezzel megpróbálkozott, 
súlyos, elzárásban is kifejezésre jutó bírságban részesült.

Franciaországban tehát ez a kérdés megfelelő módon rendezve 
volt s csak az volt a kellemetlen, hogy hazánkat éppen olyan francia 
eredetű titkos szerekkel kezdték elárasztani, amelyeket ott, Francia- 
országban, árulni nem volt szabad. Innen is keletkezett az a hiedelem, 
hogy Franciaország a titkos szerek hazája.

A Közegészségügyi Kalauz című lap 1881 októberi számában 
Spányik József csíkmegyei főorvos cikket írt „A sósborszesz gyógy- 
szesznek, vagy titkos összetételű gyógyszernek tekintendő-e“ címmel, 
amely szintén csak azt bizonyítja, hogy a titkos szerekre vonatkozó 
kérdés tekintetében majdnem mindenki bizonytalanságban volt. Brázay 
Kálmán budapesti nagykereskedő ugyanis panaszt emelt Csíkmegye 
alispánjánál, hogy az ő sósborszeszkészítményének árulását önkényesen



betiltották. Erre az alispán október 6-án kelt 5042. számú határozatával 
tudatta Brázayt, hogy ez az intézkedés nem önkényen, hanem megfelelő 
rendeleteken alapszik és hogy az 1875. évi 26.033. számú rendelet szerint 
kereskedőknek — rózsa- és lavandulaszesz kivételével — semmiféle 
gyógyszeszt sem szabad tartaniok. I tt merült fel tehát először az az elvi 
jelentőségű kérdés, hogy a sósborszesz különlegesség-e. Sokkal később 
a Diana sósborszesszel kapcsolatban tisztázódott ez teljesen, amikor is 
a belügyminiszter úgy döntött, hogy nem tekinthető gyógyszerkülön
legességnek az a sósborszesz, amely alkoholon, són és a magyar gyógy
szerkönyvben hivatalos kereszttel nem jelölt szeren kívül mást nem 
tartalmaz. A belügyminiszteri indokolás annakidején az volt, hogy a 
külföldi sósborszeszkészítményekkel kapcsolatban a magyar készítésű 
sósborszesz védelme céljából kellett ezt a határozatot hozni.

A legnagyobb baj a gyógyszerkülönlegességek jogosulatlan áru
lásával kapcsolatban az volt, hogy a Magyarországi Gyógyszerész- 
Egyesület hiába hívta fel a gyógyszerészeket, köztük még a járásigaz
gatókat is arra, hogy konkrét adatokat juttassanak az Országos Egye
sület tudomására, mert csakis ezek birtokában lehetne a minisztertől 
olyan intézkedések megtételét kérni, amelyek végre pontot tennének 
e sok izgalmat kiváltott ügy után. Az Országos Egyesületnek 1884. évi 
közgyűlésén panasz tárgyává is lett téve a gyógyszerészeknek ez a 
közönye, ami eltekintve attól, hogy minden gyógyszerészt egyformán 
sújtott a titkos szerekkel űzött visszaélés, már csak azért is érthetetlen 
volt, mert az 1883-as kimutatás szerint már 475 tagja volt az egyesület
nek. Ez ugyan még mindig csak 50%-a volt a gyógyszerészi karnak, 
de mégis olyan tekintélyes szám, amely nem teszi érthetővé azt a pasz- 
szivitást, amit a gyógyszerészek többsége a kari ügyekkel szemben mu
tatott. Állandóan ugyanaz a 15—20 gyógyszerész vette csak ki részét 
minden munkából s a többiek legfeljebb csak akkor mozdultak meg, 
ha valami sérelem érte őket, akár magánosok, akár pedig hatóságok 
részéről.

Ezek között akadtak azután érdekes esetek is. Simon Géza ro- 
honci gyógyszerész értesítette 1881 júniusában az Országos Egyesületet 
arról, hogy kénytelen volt egy földbirtokost bepörölni, mert az nem 
volt hajlandó számláját kifizetni. Meg is nyerte első fokon a pert s 
amikor az a földbirtokos föllebbezésére a felsőbírósághoz került s az 
kötelezte őt a bizonyítékul szolgáló recepteknek a beszolgáltatására, 
akkor az a meglepetés érte, hogy pár hét múlva a pénzügyigazgatóság 
71 forint 25 krajcárt követelt tőle azért, mert a csatolt 155 darab recept 
mindegyikére nem tett 15 krajcáros bélyeget. A pénzügyigazgatóság 
ugyanis a 155 darab receptet mint 155 mellékletet kezelte és így nem
csak ezt az összeget követelte, hanem egyúítal kb. háromszoros bírsá
got is rótt ki. A pénzügyigazgatóságnak ezt a döntését Simon Géza a 
pénzügyminiszterhez megföllebbezte és annak törlését a minisztérium 
el is rendelte.

_1883-ban jelent meg 22.370. szám alatt az a szabályrendelet, amely 
tulajdonképpen véglegesen rendezte a gyógyszerészet ügyét az 1876. évi 
XIV. te. rendelkezései szerint. A gyógyszerészi küzdelmek egy része e 
rendelet megjelenésével befejeződött s így nem lesz érdektelen rá 
mutatni arra, hogy mik azok az eredmények, amiket a Magyarországi 
Gyógyszerész-Egyesület 12 esztendei fennállása alatt elért.

Azt nyugodtan m egállapíthatjuk, hogy az egyesület megalakít-
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lása előtt közegészségügyi téren hazánkban a legteljesebb rendezetlen
ség volt. Nézzük tehát először azt, hogy e 12 esztendő ezen a téren 
milyen eredményeket hozott s hogy a gyógyszerészeknek általában s 
az Országos Egyesületnek pedig különösen mi volt a szerepe ez ered
mények kivívásánál.

Sorrendben az első általános érdekű eredmény a magyar gyógy
szerkönyv megjelenése volt. Nem tagadható, hogy a magyar gyógy
szerészi kar szinte évtizedeken keresztül munkálkodott azért, hogy 
Magyarországnak önálló gyógyszerkönyve legyen. A Budapesti Gyógy
szerész Testület, amelynek szerepével most már bővebben kell majd, 
hogy foglalkozzunk, volt az első, amely ennek érdekében propagandát 
csinált s amely már az abszolutizmus korszaka előtt is lépéseket tett 
az illetékes minisztériumoknál a gyógyszerkönyv összeállítása érdeké
ben. Az Országos Egyesület megalakításával a gyógyszerészeknek ez az 
akciója ú j erőre kapott, ami — el kell ismerni — teljes támogatást nyert 
az orvosi kar és különösen a Közegészségügyi Tanács részéről. Ha tehát 
a történtíró meg akarja  állapítani a magyar gyógyszerkönyv létrejötté
nek pontos körülményeit, akkor le kell szögezze azt, hogy annak meg
jelenésénél a legfontosabb szerepet játszotta a haladó korszellem, az 
orvosi és gyógyszerészi tudomány óriási fejlődése, a kiegyezés utáni 
időknek a minden téren való függetlenségi vágya, ez esetben tehát köz- 
egészségügy terén az osztrákoktól való teljes függetlenítés óhaja s vé
gül az az erőteljes akció, amit az orvosok és a gyógyszerészek együtte
sen indítottak meg úgy a kormánynál, mint a sajtóban és a különböző 
orvosi és gyógyszerészi testületekben. Nem kétséges tehát, hogy a gyógy
szerészi karnak nagy érdemei vannak abban, hogy végre 1872-ben ön
álló gyógyszerkönyve lett a magyar nemzetnek.

Bár nem közegészségügyi vívmány, de a művelt nemzetek közös
ségébe való bekapcsolódást jelenti a gyógyszerkönyvvel kapcsolatban 
a gramm-súlyrendszer kérdésének a behozatala és teljes rendezése is. 
Az addig divatos orvosi súlyrendszerről a metrikus rendszerre való 
áttérés ama szükségesség felismerésének volt a következménye, amely 
később a koronaszámítás behozatalát is indokolttá tette. Ez pedig az 
a meggondolás volt, hogy a művelt nemzeteknek szükségük van arra, 
hogy úgy a kereskedelmi kapcsolatok szempontjából, mint a tudomá
nyok int er náci onális fejlesztése és érintkezése szempontjából is a mű
velt nemzetek egyforma súlyrendszerrel dolgozzanak. Szükséges volt ez 
a kémiai számítások egyöntetűsége, a gyógyszer hatóanyagok ugyan
olyan számmal való kifejezése érdekében és a minduntalan felmerülő 
nemzetközi gyógyszerkönyv eszméjének érdekében is. Abból tehát, 
hogy a gramm-súlyrendszert hazánkban meghonosították, senki magá
nak külön érdemet nem vindikálhat, mert az megint csak a haladó kor 
szellemének követelménye volt.

A vele kapcsolatos gyakorlati kérdések tisztázásánál azonban 
újra nagy szerep ju to tt a gyógyszerészi kar számára. Ők voltak azok, 
akik előállottak azokkal a propozíciókkal, amelyek főleg a kisebb 
súlyok könnyű megkülönböztetésére vonatkoztak s amely propozíciók- 
nak nagy jelentőségével tisztában kell, hogy legyen mindenki, akinek 
érzéke van a gyakorlati kérdések iránt. Ha semmi másra nem gondol
nánk, csak arra, hogy a súlyok különbözősége mennyi tévedésnek 
veheti elejét a recepturai munkálkodásoknál, már ez maga is bizony
sága lehet annak, hogy a gyógyszerészi kar joggal lehet büszke arra
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a munkálkodására, amit a gramm-súlyrendszer kérdésével kapcsolat
ban végzett.

A legnagyobb jelentőségű esemény hazánk közegészségügyi éle
tében feltétlenül a közegészségügyi törvény megteremtése volt. Ma. 
szinte történelmi távlatból, az igazsághoz ridegen ragaszkodva is, meg 
kell. hogy állapítsuk, hogy e törvény megalkotása a legteljesebb mér
tékben összefügg azzal az évtizedes akcióval, amit a gyógyszerészi kar 
ennek érdekében kifejtett s azzal a páratlanul értékes munkássággal, 
amit az Országos Egyesület e téren felmutat.

A közegészségügyi törvény létrehozása érdekében senki többet 
a gyógyszerészi karnál nem tett. Legyünk igazságosak és állapítsuk 
meg, hogy semmiféle társadalmi osztálynak nem is volt annyira érdeke 
a közegészségügyi helyzet rendezése, mint a gyógyszerészi karnak.

Bármennyire is lehangoló, meg kell állapítani, hogy nem any- 
nyira elvi, mint inkább gyakorlati kérdések és szükségszerűségek viszik 
előre az emberiség ügyét. Az elvi kérdések rendesen csak annyira, 
amennyire akár egy nemzetnek, akár egy társadalmi rendnek, akár 
magának a népesség összességének, vagy kisebb, sokszor hatalmi ala
kulatoknak érdekeit szolgálják.

Hazánk közegészségügyi kérdéseiben is ez volt a helyzet. A nagy 
tömeg a rendezetlen helyzetet egyáltalában nem érezte, mert nem volt 
tisztában a közegészségügy rendezésének rendkívüli jelentőségével. Már 
rám utattunk arra. hogy még akkor is, amikor meg voltak már a meg
felelő törvények és rendeletek, csak a legnagyobb nehézségek árán lehe
tett a népet rávenni arra, hogy a törvény szellemében a saját életét is 
úgy formálja át, hogy a maga számára egészségesebb életföltételeket 
teremtsen.

A különböző hatóságok nem sokat törődtek a közegészségügyi 
kérdésekkel. A közigazgatás ezerféle ága-boga foglalta le munkaidejü
ket és mivel felülről senki sem szorította őket, a közegészségügyi kér
dés rendezetlensége számukra azért is jó volt, mert a saját akaratuk 
szerint döntötték el a felszínre kerülő ügyeket, ami egyúttal egyéni 
hatalmuk erősítéséhez is vezetett. Rendezetlen helyzet szüli mindig a 
kiskirályokat és a közegészségügy rendezetlensége magyarázza meg azt 
is, hogy nem egy olyan esetet tudunk, amikor szolgabírói engedéllyel 
állítottak fel gyógyszertárat hazánkban.

Maga a parlament is olyan összetételű volt, hogy nem lehetett 
nagy érzéke e fontos kérdés iránt. A régi 1870-es országgyűlésben főleg 
az arisztokrácia, a vidéki gentry és a földbirtokososztály volt képviselve 
egy csomó jogásszal együtt s így természetes, hogy nem érthettek azok
hoz a közegészségügyi kérdésekhez, amelyek még a szakembert is ha
sonló helyzetben erős próba elé állították. Hogy mennyire ez volt a 
helyzet, talán elég rám utatni arra az esetre, amikor a parlament az 
orvosegyetem nagynevű tudósaival szemben a hasonszenvi tanszék fel
állítása mellett döntött s amikor maga a belügyminiszter, Tisza Kál
mán, vallotta be a Házban azt, hogy a közegészségügyért szinte semmit 
sem tett a parlament.

Kétségtelen, hogy magasabb orvosi szempontból az orvosok is 
óhajtották a közegészségügy rendezését. Személyileg azonban a rende
zetlen helyzet rájuk nézve semmiféle hátránnyal sem járt. Sőt, ha 
nagyon mélyére nézünk a dolgoknak, nekik ebből előnyük is lehetett. 
Tudjuk, hogy nagyon sokan foglalkoztak gyógyszerárulással, ami pedig
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már régi rendeletek alapján is tiltva lett volna. Azonban senki sem volt, 
aki őket ellenőrizhette, viszont nekik nagy befolyásuk volt a gyógy
szertárak ellenőrzése s általában véve a gyógyszerészi ügyek vitele 
szempontjából. Ők vizsgáztatták a gyakornokokat, ők vizsgálták a 
gyógyszertárakat, egyszóval olyan hatalom volt a kezükben, amely a 
közegészségügy rendezésével kapcsolatban feltétlenül csakis csökken
hetett.

Tagadhatatlan, hogy a magyar orvosi kar hivatásának mindig 
magaslatán állott. Már a hetvenes években olyan orvosaink voltak, akik 
világviszonylatban is a legelső sorba tartoztak. A magyar közegészség- 
ügy fejlődése az orvosi karnak rendkívül sokat köszönhet. Az ilyen 
nagy kérdések törvényhozási úton való rendezéséhez azonban sohasem 
elég az, hogy egyes kiválóságai egy pályának tisztában vannak a tenni
valókkal és dolgoznak is annak érdekében. Szinte fontosabb itt egy 
olyan közhangulatnak a kialakulása, amelynek hatása alatt kénytele
nek a kormányok sokszor az alkotás terére lépni. Ilyen közhangulat 
pedig az orvosi karnál nem volt, mert éppen a vidéken működő orvosok 
jó anyagi viszonya, társadalmi helyzete és szinte senki által nem ellen
őrzött működése s így hatalma, nem váltotta ki az orvosok nagy töme
géből azt az érzést, hogy feltétlenül és mielőbb tenni kell e téren 
valamit.

Ezzel szemben a gyógyszerészi kar helyzete ugyanakkor éppen 
olyan, amely alkalmas volt arra, hogy a gyógyszerészekben minél in
kább kiváltsa a közegészségügy rendezésének vágyát. Boncoljuk tehát 
egy kissé, mi is volt hát az, ami a gyógyszerészi kart állandóan arra 
sarkalta, hogy próbálja kiharcolni a közegészségügy rendezését.

Gyógyszertárat csakis hatósági engedéllyel lehetett felállítani. 
A hatóságok azonban minél kevesebbet törődtek azzal, hogy vájjon 
megvannak-e azok az előfeltételek, amelyek egy ú j gyógyszertár fel
állításához feltétlenül szükségesek. Éppen az 1876. évi közegészségügyi 
törvény megalkotása előtti időkben láttuk azt, hogy egyre-másra, szinte 
tömegesen adományozták a gyógyszertári jogokat. Logikusan tehát 
arra kellett gondolni a gyógyszerészi karnak, hogy ezt a lehetetlen álla
potot meg fogja szüntetni egy olyan törvény, amely számolni fog mind
azzal, amivel számolnia kell akkor, amikor ú j gyógyszertárak felállítá
sát adományozzák. A törvénytől tehát ebben a vonatkozásban csak 
javulást várhatott a gyógyszerészi kar, ami rögtön érthetővé teszi azt 
a készségét, hogy e törvény megteremtése érdekében erélyes akcióba 
kezdjen.

Ezenkívül megélhetésének alapját a gyógyszerárszabvány ké
pezte, amelyről láttuk, hogy sokszor hosszú évekig életben volt, dacára 
annak, hogy közben megváltoztak az idők, drágább lett a gyógyszer és 
a megélhetés és súlyosabbak azok a köz- és magánterhek, amelyek a 
gyógyszerészek vállaira nehezedtek. Lehetetlenség volt elképzelni, hogy 
a közegészségügy magasabb szempontjai szerint felépült törvény ne 
gondoskodjék m ajd arról, hogy a gyógyszertaksa mindenkor a változó 
idők diktálta változásokon kellő időben menjen keresztül. Lehetetlen
ség volt elképzelni, hogy egy jó közegészségügyi törvény mellett meg
történhessék az, ami eddig sokszor megtörtént, hogy a gyógyszerész a 
szerek egész tömegére fizetett rá. Ez az elgondolás is érthetővé teszi, 
hogy a gyógyszerészi kar türelmetlenül várta a közegészségügy általá
nos rendezését.



Láttuk ezenkívül, hogy szinte mindenki kereskedett gyógyszerrel 
ebben az országban. A szatócs, a kereskedő, a droguista és egyesek, 
akik sokszor faluról-falura és házról-házra járva árulták a maguk 
gyógyszernek nevezett kotyvalékait. A gyógyszerészek érezték ennek 
nagy közegészségügyi veszedelmét, de érezték azt a hátrányt is, amit 
számukra ez gazdaságilag jelentett. A közegészségügyi törvény megalko
tásától várhatták ők e lehetetlen állapotnak megszüntetését és így újra 
csak az élet parancsoló szava váltotta ki belőlük a törvény után való 
vágyódást.

E legfontosabb kérdéseken felül látjuk azonban, hogy őket sok
féle vonatkozásban az iparosok közé sorozták, hogy a hatóságok részé
ről nem találkoztak kellő megértéssel s hogy legfontosabb ügyeikben 
idegenek intézkedtek. Mindezen felül pedig ott volt a kiképzésük ren
dezetlensége, amelynek terén a legteljesebb zűrzavar uralkodott. Pedig 
a gyógyszerészi karra nézve a kiképzésben megnyilvánuló elmaradott
ság kezdett nagyon kellemetlen következményekkel járni, mert a köz
hangulat előtt meg lett tépázva emiatt régi tekintélye. De ettől elte
kintve, a gyógyszerészi kar maga is a haladás ú tjára akar lépni és 
emelni akarta a maga kiképzésének nívóját. Tisztában volt azonban 
azzal, hogy ezt csak a közegészségügyi törvény rendezésével kapcso
latban érheti el s így természetes, hogy készörömest állott be az e tör
vényért küzdők sorába.

Ezek a bizonyítékok arra, hogy semmiféle társadalmi osztályban 
sem lehetett meg az a hangulat, ami a gyógyszerészi karban nemcsak 
magasabb szempontok miatt, hanem azért is kialakult, mert legszemé
lyesebb érdekei is ezt kívánták.

Ez magyarázza meg, hogy évtizedeken keresztül szinte pilla
natnyi megállás nélkül agitált a gyógyszerészi kar a közegészségügyi 
törvény megalkotásáért. Természetes tehát, hogy amikor végre orszá
gos egyesület lett, kétszeres erővel lángolt fel benne a tettrekészség. 
Az addig szétszórtan élő gyógyszerészek vágyódását az egyesület össz
pontosította és tettrekész energiává formálta. A véletlen különös ked
vezése miatt ugyanekkor még nagyszerű vezetői is voltak az egyesület
nek, akik teljesen ismerve Európa közegészségügyi viszonyait és á t
érezve a gyógyszerészi kar kívánalmainak nagy közegészségügyi hord- 
erejét, nemcsak meg tudták szervezni a törvényalkotásra vonatkozó ak
ciókat, hanem olyan argumentumokkal tudták azt alátámasztani, ame
lyek mellett nem lehetett egy kézlegyintéssel elmenni.

Aki elmerül az 1876-iki törvény előtti idők eseményeibe, az 
meg kell, hogy lássa, hogy a gyógyszerészi kar a törvény megalkotása 
érdekében az egész ország közvéleményét felrázta. Az orvosi és gyógy
szerészi lapok, az orvos-gyógyszerész egyesületek, a törvényhatóságok, 
a minisztérium, a Közegészségügyi Tanács kénytelen volt foglalkozni 
ezzel a kérdéssel, mert a gyógyszerészi kar vezetői egy pillanatra sem 
hagytak neki nyugtot. Országos gyógyszerészkongresszusok, egyesü
leti közgyűlések és járásülések, beadványok, folyamodványok, tiltako
zások, napilapok felvilágosító cikkei világosították fel a közvéleményt 
és érlelték meg a kérdést. Ha tehát az aratásnál ott is állott az egész 
ország, az bizonyos, hogy a magot a gyógyszerészi kar vetette el s hogy a 
munkából ráháramlott az oroszlánrész.

De a gyógyszerészek állandó agitációjának volt a következménye 
az is, hogy — bár voltak még kilengések — mégis csak kezdett meg'



szűnni a jogosulatlan gyógyszerárulás. Nem jártak  már csapatostól 
az utazó gyógyszerárusok és nem volt tele minden szatócsüzlet olyan 
tisztátalan és romlott gyógyszerekkel, amelyek veszélyeztették a köz- 
egészségügyet. Voltak még olyanok, akik megkerülték és sokszor ki is 
játszották a törvényt és a hatóságokat, de ilyenek mindig lesznek, míg 
a  világ fennáll. A régi rendszer azonban eltűnt s helyette olyan 
lépett életbe, ami a gyógyszerárulás legitimitását kezdte biztosítani. 
Ezt szintén a gyógyszerészeknek lehet köszönni, mert ők voltak azok, 
akik összegyűjtötték az adatokat, eljárásra ösztökélték a hatóságokat 
és számtalan beadvánnyal hívták fel e visszásságra a kormányhatalom 
figyelmét. Sőt nemcsak idehaza, hanem a külföldön is dolgoztak e cél 
érdekében. Senki sem foglalkozott annyit a közegészségügy kiépítésével, 
a titkos szerek elleni küzdelemmel s a gyógyszerészek tudományos 
nívójának fokozásával, mint azok a nemzetközi gyógyszerészkongresz- 
szusok, amelyek egymásután zajlottak le Bécsben, Párizsban, Szent- 
pétervárott, Antwerpenben, Londonban és Brüsszelben. Az egész világ 
gyógyszerészi kara egy nagy közösséget alkotott tehát, hogy a nem
zetek érdekében e kérdéseket dűlőre vigye.

Nézzük most már, hogy mi az érdeme a Magyarországi Gyógy
szerész-Egyesületnek a szorosan vett kari szempontból.

Első és talán legnagyobb érdeme feltétlenül az, hogy a szét
szórtan élő gyógyszerészeket közel hozta egymáshoz és kifejlesztette 
bennük az összétartozandóság érzését. Az erők tömörítése s egy cél szol
gálatába állítása egyik legfontosabb eredménye annak az egyesületnek, 
amelynek érdekében már az 1830-as időkben is dolgoztak olyan fér
fiak, akik értékelni tudták az egyesülésben rejlő erő alkotóképességét.

Tévedés lenne azt hinni, hogy az egyesület megalakításának 
logikus következménye kellett, hogy legyen a gyógyszerészek tömörü
lése. Elismerjük, hogy elvileg így kellene, hogy álljon a dolog, a gyakor
lat azonban azt mutatja, hogy csak az önfeláldozásig menő munkával 
lehet elérni azt, hogy egy egyesület zászlaja alá sorakozzanak mind- 
zok, akiknek közös az érdekük.

A gyógyszerészi kar tagjai sem értették meg mindjárt, hogy 
mennyire érdekük az egyesülethez való csatlakozás. 1877-ben, tehát 5 
esztendei fennállás után is csak 300 körül volt az egyesületi tagok 
száma, ami 1883-ban 475-re szökött fel és az 1918-as forradalmat meg
előző időkben is a gyógyszertártulajdonosoknak alig fele volt tagja az 
Országos Egyesületnek. Ez a szám csak a Vidéki Gyógyszerészek O r
szágos Szövetségének 1918-ban történt megalakulásával növekedett 
körülbelül 1330-ra, úgyhogy az Országos Egyesületnek akkori kapko
dásszerű vezetése és eredménytelen munkássága miatt a gyógyszerészek 
nagyrésze hátat fordított az egyesületnek és a Vidéki Gyógyszerészek 
Országos Szövetségébe lépett be. A Magyarországi Gyógyszerész-Egye
sületnek 1920 után történt reorganizációja és nagyszerű vezetése terem
tette meg végre ezt a csodálatos eredményt, hogy e könyv megjelenésé
nek idején minden gyógyszertártulajdonos az Országos Egyesület kebe
lébe tartozik.

Az 1870-es időkben természetesen sokkal nehezebb volt az egye
sület szervezése, mint ma. A közlekedés ekkor még primitív volt 
és így minden tekintetben komplikált az egyes gyógyszerészekkel való 
érintkezés. A vezetőknek tehát igen nagy agitációt kellett kifejteni, 
amit számukra egyesegyedül az könnyített meg, hogy a Gyógyszerészi



Hetilap mégis rendelkezett már pár száz előfizetővel s így rajta keresz
tül nemcsak az eszméket lehetett terjeszteni, hanem értesíteni a gyógy
szerészeknek legalább egy részét a különböző mozgalmakról, a tenni
valókról és így lehetett őket az egyesületbe való belépésre is állandóan 
felszólítani.

A közegészségügyi törvénynek, a magyar gyógyszerkönyvnek és 
a gramm-súlyrendszernek megteremtése a már fentebb vázolt általános 
eredményeken felül természetesen a gyógyszerészi kart különösképpen 
is érintette. Amikor tehát az Országos Egyesület ezek megalkotását elő
segítette, akkor a gyógyszerészi kar speciális érdekeit is képviselte. De 
sok olyan eredmény is van, amely legelsősorban, vagy csaknem egészen 
csakis a gyógyszerészi kar ügye volt. Ezek közé tartozik a gyógyszer
árszabványra vonatkozó általános alapelvek megteremtése, amely 
egyesegyedül a gyógyszerész-egyesület sikere. Ide kell sorolni azt az 
eredményt, hogy a közigazgatási hatóságok és a tisztiorvosok fokozott 
mértékben ellenőrizték már a jogosulatlan gyógyszerárulást és a titkos 
szerekkel űzött visszaéléseket. Hogy a gyógyszerészi kar c tekintetben 
jobb helyzetbe jutott, annak is egyedül az egyesület soha nem lankadó 
munkássága volt az oka. A katonai kérdésnek és a kiképzés ügyének 
céltudatos előbbrevitele is az egyesület legszebb eredményei közé ta r
tozik. Mennyit kellett dolgozni, kilincselni, verekedni, míg végre a merev 
katonai álláspontot meg lehetett törni és a kiképzés ügyét arra az útra 
lehetett terelni, amely a gyógyszerészi pálya magasabb tudományos 
képzettsége felé vezetett.

Ezt a tudományos nívót szolgálta az egyesület a maga könyvei
nek kiadásával. Sem a „Gyógyszerészi tudományok alapvonalai11 című 
könyv, sem Csurgay tankönyve, sem a „Gyógyszerészi könyvvite lit 
tárgyaló munka, sem a „Törvények és rendeletek gyűjteménye11 
nem jelent volna meg, ha a vezetők nem lettek volna kivételes képes
ségű férfiak s ha az egyesület nem mutatott volna nagy áldozatkész
séget.

Azzal, hogy a Gyógyszerészi Hetilapot hivatalos közlönyévé tette 
meg és Schédyt bizonyos évi tiszteletdíjban részesítette, lehetővé tette 
az egyesület a lap megerősödését s ezenkívül azt is, hogy lassan ki
fejlődjék a gyógyszerészi szakirodalom. A vezetők maguk is állandóan 
írtak szakcikkeket, melyekkel részben a tanítás volt a céljuk, részben 
pedig példát m utattak a gyógyszerészi kar tagjai számára. Schédy Sán
doron kívül tehát az Országos Egyesületnek van a legnagyobb érdeme 
abban, hogy a szakirodalmi tevékenység nálunk megerősödött.

Szociális téren is gyönyörű eredményekre tud az egyesület rá
mutatni. A segélyegylet megteremtésével igen sok jót tett és előkészítette 
a talajt a később megalakult Magyar Gyógyszerészek Nyugdíjintézete 
számára. De a segélyegylet keretein kívül is rendkívül sok jót tett. A 
szegedi, egri, miskolci árvizekkel kapcsolatos működése élénk bizonyság 
erre. Ezenkívül állandóan akadtak olyan gyógyszerészek, akik vagy 
leégtek, vagy más csapás érte őket s özvegyek és árvák, akik a családfő 
váratlanul bekövetkezett halála után csaknem minden támasz nélkül 
maradtak itt. Az Országos Egyesület segélyfelhívásainak ilyenkor min
dig megvolt a maguk eredménye és itt meg kell állapítani, hogy a 
gyógyszerészi kar összessége ilyen esetekben mindig nagy lelki nemes
ségnek adta tanú jelét. Akárhányszor megtörtént, hogy három-négy 
ilyen segélyezési ügy volt egymásután s a gyűjtés mindig tekintélyes



eredménnyel járt. Végeredményben ez is az egyesület érdeme, mert ha 
nem fejlesztette volna ki a testületi szellemet, akkor az ilyen akciókat 
nem lehetett volna sikerre vinni.

Állandóan támogatta ezenfelül a budapesti és kolozsvári gyógy- 
szerészettanhallgatók segélyegyesületét. Ezen kívül is segélyezett na
gyobb összegekkel arra érdemes egyetemi hallgatókat, akik közül nem 
egy csak ezzel a támogatással tudta elvégezni pályáját, hogy azután 
a gyógyszerészi karnak kiválóságai közé küzdje fel magát.

Ott találjuk az Országos Egyesületet a különböző társadalmi 
mozgalmaknál is, ahol a közreműködés egyúttal a gyógyszerészi kar 
jelentőségének kidomborítására is vezetett. A bécsi egyetem 500 éves 
jubileuma, az orvosok és természettudósok vándorgyűlései, a nemzet
közi gyógyszerészkongresszusok, a budapesti egyetem újjáalakításának 
Í00 éves jubileuma, a különböző egészségügyi kiállítások, stb. mind a 
gyógyszerészek részvételével zajlottak le, rendszerint úgy, hogy ezek 
egyúttal a pálya külön sikereit is jelentették. Kimélyítette tehát az 
egyesület úgy a hazai társadalmi, mint a külföldi kapcsolatokat és 
szoros együttműködést teremtett pl. az osztrák gyógyszerész-egyesület- 
tel is, aminek abban az időben különös jelentősége volt.

A gyógyszerészi karnak tehát hálásan kell gondolnia az Országos 
Egyesület ez időben kifejtett működésére. Természetes, hogy voltak 
még megoldatlan kérdések és olyanok is, amelyek nem teljesen a gyógy
szerészet érdekei szerint lettek megoldva. Ez azonban érthető. Egyrészt 
bizonyos kérdéseknél sok különböző érdek ütközött össze, ami meg
akadályozta, hogy a gyógyszerészkívánságok az egész vonalon kielé
gítést nyerjenek. Másrészt pedig az volt a helyzet, hogy a 17 évig tartó 
abszolutizmus alatt sok minden összeomlott hazánkban és így a kiegye
zés után kellett ú jra építeni nemzetünk közjogi, kereskedelmi, kul
turális és társadalmi épületét. Lehetetlenség volt tehát, hogy a belügy
minisztérium állandóan csak a gyógyszerészi ügyekkel foglalkozzék és 
bizonyos, hogy ha az Országos Egyesület nem sürgette és forszírozta 
volna az egyes gyógyszerészi kérdések elintézését, akkor nagyon sok 
kérdésnek megoldása még évekre, vagy talán évtizedekre is kitolódott 
volna.

A megoldatlan kérdések közé tartozott ez időben a gyógyszerészi 
kamarának az ügye, továbbá a gyógyszerészi ügyosztálynak a minisz
tériumban való olyan felállítása, hogy ezt az osztályt gyógyszerész 
vezesse. E két kérdés még ma is megoldatlan, amiből világosan látszik, 
hogy e sikertelenségért nem lehet az egyesület akkori vezetőségét fele
lősségre vonni. Magasabb ellenálló erők működtek és működnek itt még 
ma is közre, amelyeknek legyőzése sisifusi munkát igényel s amikhez 
szükséges a korszellem megváltozása is. Az Országos Egyesület tehát 
12 évi fennállása alatt az eredmények maximumát érte el, ami egyrészt 
bizonysága volt annak, hogy milyen igazuk volt azoknak, akik évtize
dekig harcoltak annak megalakulásáért és bizonysága annak is, hogy 
a gyógyszerészi kar nagy szerencséjére az a kor kitermelte a maga 
gyógyszerészkiválóságait.

A gyógyszerész-egyesületnek ez a nagyszerű működése megnyil
vánult abban is, hogy a gyógyszerészeket állandóan ösztökélte a köz- 
szereplésre s így arra is, hogy minden vonatkozásban tegyék vizsgálat 
tárgyává mindazokat a kérdéseket, amelyekhez a gyógyszerészeknek 
közük lehetett. Nagy hiba lenne lekicsinyelni a gyógyszerészi kar bár
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mily kisjelentőségűnek látszó egyéni kutatását, vagy szereplését, mert 
erre éppen azért volt szükség, mert az egész karnak érdeke volt, hogy 
a gyógyszerészek minden irányú rátermettsége a nagyközönség és a 
hatóságok előtt kitűnjön. Ezért emlékezünk meg arról, hogy amikor
1884-ben az eddig fekete üvegben kiszolgáltatott gyógyszereket sötét
kék színű üvegekben kezdték kiszolgáltatni, dr. Molnár Nándor buda-

Sesti gyógyszerész volt az, aki ennek helytelenségére rámutatott és be- 
izonyította, hogy a kobald üveg a vörös sugarak egy részét, a kék és 

viola sugarakat pedig egészen keresztülbocsátja, ami azért volt fontos, 
mert tudvalevő, hogy a legnagyobb vegyi erélyt a kék, viola és ultra
viola sugarak képesek kibocsátani. Ezzel szemben bebizonyította, hogy 
a barna üveg csak a vörös- és narancsszínű sugarakat bocsátja át s 
ezért ezeknek gyógyszertári használatát ajánlotta. Az ő vizsgálatainak 
köszönhető tehát, hogy a gyógyszertárakban ma olyan szereknél, ame
lyek a napfény hatása alatt elbomlanak, a barna gyógyszerüveg került 
használatba. Ebből a szempontból értékes a magyar gyógyszerészeknek 
az 1883. évi bécsi nemzetközi gyógyszerészeti kiállításon való szerep
lése és sikere. Rozsnyay Mátyást e kiállításon a zsűri aranyéremmel 
tüntette ki és Schaerfel Aurél szepesfelkai gyógyszerész gyönyörű kár
páti növénygyűjteményéért díszoklevelet nyert. Itt kell megemlíteni azt, 
hogy dr. Hintz György kolozsvári gyógyszerészt ekkor habilitálták 
egyetemi magántanárrá a kolozsvári tudományegyetemen, úgyhogy 
Felletár Emil után ő a második gyógyszerész egyetemi magántanár. 
Ugyancsak szép szerepet játszottak a gyógyszerészek az 1885. évi 
magyarországi egészségügyi kiállításon is, amely a magyar orvosi kar
nak legnagyobb elismerését is kivívta. Az egyesület által Arany János 
szobrára adományozott 100 forint, a magyar hírlapírók nyugdíjintézete 
céljaira adott 200 forint, a szabadságszobor alapjára és bizonyos jóté
kony egyesületek céljaira adományozott összegek mind alkalmasak 
voltak arra, hogy a gyógyszerészi kar iránti szimpátiákat próbálják 
felkelteni.

Ezt a célt szolgálta a Debrecenben tartott Lavoisier-ünnepély is, 
amit a nagy vegyész születésének századik évfordulója alkalmával 1884 
április 21-én tartottak a m. kir. gazdasági tanintézet nagytermében. Az 
ünnepélyen Debrecen hatósága és társadalma teljes számban jelent meg 
és Lavoisier jelentőségét Tamássy Károly debreceni gyógyszerész mél
tatta érdekes tanulmányában. Rendkívül érdekes adatokat hozott ekkor 
nyilvánosságra e száz év kémiájának történetéből és igazi nagyvonalú
sággal méltatta a nagy tudóst, Lavoisiert is, aki szintén a francia for
radalom áldozata lett. Amikor a gillotin véres barázdákat szántott a 
franciák legjobbjai között, amikor maga a király, XVI. Lajos és a 
királyné, Mária Antoinette is vérpadon halt meg, Lavoisiert is feljelen
tették ellenségei és minden törvényes eljárás mellőzésével halálra is 
ítélték őt. A világnak ez a nagy elméje még fogságában is vegyi kuta
tásokkal foglalkozott és amikor azért folyamodott a törvényszékhez, 
hogy csak két napig engedjék még élni, mert egy fontos chemiai mun
kát akar befejezni, akkor a diktátor a következő határozatot hozta: 
„A francia köztársaságnak nincs többé szüksége sem tudósokra, sem 
vegyészekre." így halt meg a nagy tudós 51 éves korában, a tudomány
nak szinte pótolhatatlan veszteségére.

A Debrecen—Biharmegyei Gyógyszerész Testület nagyvonalú
ságát jellemzi ez a gyönyörűen sikerült Lavoisier-ünnepély, amelynek



lezajlása után Tamássy jogos büszkeséggel mondotta: „Bizonyos vagyok 
abban, hogy ma Párizsban is tudják, hogy mi Debrecenben megtartot
tuk  kegyeletteljesen a Lavoisier-unnepélyt, ami sem Budapesten, sem 
Bécsben meg nem történt." És bizonyos, hogy neki volt igaza. A bécsi 
Pharmaceutische Post 1884. évi 19. számában méltatja ez ünnepélyt 
és rám utat arra, hogy mennyire helyénvaló lett volna, ha Ausztria, de 
különösen Bécs is áldozott volna Lavoisier emlékének, mert ezáltal 
megmutatta volna, hogy a gyógyszerészet még most is hatalmas osz
lopa és előmozdítója a vegytan tudományának. Ezután a következőkép 
folytatja: „Azonban belviszonyaink annyira ferdék, hogy az ausztriai 
gyógyszerészeknek semmi kedvük sincsen ünnepélyek megtartására. 
De annál örvendetesebb, hogy a Lajtán túl, hol a gyógyszerészet érde
kében ennek emelésére sok történik s ahol a politikai viszonyok az 
egyéni, valamint a társadalmi működésre nagyobb szabadságot enged
nek meg, Lavoisiernek százéves jubileumát a magyarság szívében, Deb
recenben, nagy ünnepélyességgel megtartották. Nagyon örvendetes 
lenne, ha a jövőben az ausztriai gyógyszerészek a magyar gyógyszeré
szekkel szemben vissza nem maradnának, amely utóbbiak bizony jelen
leg nagyobb számú, a tudományban is igen tevékeny tagokkal rendel
keznek."

A Pharmaceutische Post e megállapítása legjobban igazolja azt, 
hogy mennyire a magyar kultúra s a gyógyszerészi kar érdekében álló 
volt a nagy chemikus emlékének szentelt ünnepély. De bizonyítja egy
úttal azt is, hogy milyen nagy elismeréssel viseltettek az osztrák gyógy
szerész-egyesületek és a sajtó a Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület 
vezetőségének m unkájával szemben. Annál érdekesebb ez a megállapí
tás, mert ugyanakkor az Aesculap című rövidéletű gyógyszerészi szak
lap igen erősen tám adta az Országos Egyesület vezetőségét és éppen az 
osztrákokra, mint a céltudatos munkásság példáira hivatkozott. Ennek 
a támadásnak visszhangja egyáltalában nem volt, de annál kellemet
lenebb feltűnést keltett az, hogy a Gyógyszerészi Hetilap volt főmunka
társa, Csurgay Kálmán, igen élesen szembefordult Schédy Sándorral, 
sőt — bár nagyon óvatosan — az egyesülettel is.

Megjelenik a Gyógyszerészi Közlöny. — Megjelenik a gyakornokká 
képzésre vonatkozó szabályrendelet. — Jármay Gusztáv lemondása. — 

Tápszervizsgálat.

1885-ben ugyanis megindult a második gyógyszerészi szaklap, a 
Gyógyszerészi Közlöny, Csurgay Kálmán szerkesztésében.

Ismeretes, hogy annakidején Schédy Sándor igen erősen a hóna 
alá nyúlt Csurgaynak, akinek egyéni kvalitásait tagadni nem lehet. Az 
összeütközés a Gyógyszerészi Hetilap és a Gyógyszerészi Közlöny 
között bizonyosan abból az alkalomból született meg, hogy Milassin 
Ignác szabadkai gyógyszerész azt az indítványt tette az Országos Egye
sület 1886. évi közgyűlésére, hogy minden egyleti tudósítás a Hetilap
pal egyidejűleg a Közlönyben is megjelenjék. A közgyűlés ezt az indít
ványt elvetette. Indokolása az volt, hogy az egyesület igazgatósága a 
Gyógyszerészi Közlöny szerkesztőségének az egyleti ügyekre nézve be
tekintést enged, annak szerkesztőjét minden igazgatósági ülésre meg

24*



hívja s így alkalma van arra, hogy az egyleti eseményeket a Hetilappal 
egyidejűleg közölje. Minthogy azonban szükséges, hogy az egyesület
nek olyan hivatalos lapja legyen, melyben az egyesületre vonatkozó 
közlemények hivatalos jelleggel bírjanak s a titkár e jegyzőkönyvet két 
példányban le nem írhatja, eszerint azokat a Gyógyszerészi Közlöny
nek közlés végett át nem adhatja.

Mindenesetre feltűnő volt, hogy Csurgay Kálmán nem respek
tálta sem a Gyógyszerészi Hetilap 24 esztendejét, sem Schédy Sándor 
rendkívüli érdemeit és túltette magát azon, hogy ő maga a Hetilap
nak főmunkatársa volt, akinek röviddel lapja megindulása után 
már nem lett volna szabad frontot csinálnia a Hetilap ellen. Ez a törek
vése akkor került leplezetlenül előtérbe, amikor az egyesület a gyógy
szerészekre vonatkozó törvények és rendeletek gyűjteményének össze- 
szedésével, rendszerbe foglalásával Schédy Sándort bízta meg. A könyv 
megjelenése után Csurgay nemcsak élesen megtámadta e munkát, ha
nem egyúttal olyan anyagi kérdésekre is rámutatott, amelyeket egész 
bizalmas úton, a Schédyvel való kapcsolata révén tudott meg s így an
nak közlése a „nem illik“ szempontjából sem volt megengedhető.

Ez a támadás gyógyszerészi körökben erős visszatetszést szült és 
nem volt alkalmas a Csurgayval szemben addig fennállott elismerésnek 
a fokozására. A Gyógyszerészi Közlönyt 1892-ben azután Karlovszky 
Geyza vette át, akinek szerkesztésében az a mai napig is megjelenik. 
Ettől az időtől fogva a Gyógyszerészi Közlöny a maga nobilis hangjá
val és kiváló szakszerűségével dísze lett a magyar gyógyszerészi szak- 
irodalomnak. A lap hű fotográfiája a szerkesztő úri gondolkodásának 
és kiváló képzettségének, amely elsőrangú írói készséggel is párosul. 
A közélet terén való megjelenése nagy szimpátiákat váltott ki, már 
csak azért is, mert személye nem volt ismeretlen. Értékes cikkei jelen
tek meg akkor már a Gyógyszerészi Hetilapban, ahol különösen a chemia 
fejlődéstörténetével foglalkozott. Mint egyetemi tanársegéd írta meg és 
jelent meg tőle „A gyógyszerek magyar tudományos, népies és tájelne
vezései latin jelentésükkel együtt" című könyve, amely nagy szorga
lommal gyűjtötte össze főleg a tudományos és népies elnevezéseket.

Természetes, hogy a könyv anyaga nem lehetett teljes, főleg azért, 
mert a gyógyszerészek nagyon nehezen vettek részt a m unkában és fel
szólítás dacára sem küldötték be a környékükön dívó, főleg tájelneve
zéseket. Ez volt az oka annak, hogy Schédy Sándornak a hatvanas és 
az egyesületnek a hetvenes években ugyanilyen célú próbálkozása sem 
sikerült, pedig rendkívül érdekes lenne egy ilyen gyűjtemény, már csak 
azért is, mert a mi népünk a latin, vagy német elnevezéseket nagyon 
szereti a maga módja szerint megmagyarosítani. így jönnek létre az 
olyan elnevezések, mint „bársonykupak“, ami balsamum copaivaet 
jelent; a „regement olaj“, amely az oleum bergamotteval egyenlő, vagy 
a „kopott balzsam", ami a balsamum copaivaeből alakult át. Dacára 
a Karlovszky-féle gyűjtemény érthető hiányainak, az feltétlenül hézag
pótló volt és a hiányok nem eshettek Karlovszky rovására.

A debreceni Lavoisier-ünnepéllyel kapcsolatban merült fel tehát 
egyrészt az osztrákok elismerése, másrészt az Aesculap támadása. Az 
első mindenesetre többet használt a gyógyszerészi karnak, mint ameny- 
nyit a második ártott. A külföldi elismerés érdeme feltétlenül Tamássyé, 
akinek említett emlékbeszéde egyike a legnagyobb szabásúaknak, ami
ket abban az időben megtartottak. Az adatoknak olyan tömegét talál



juk meg ott, amely a tudományos elmélyedésnek és a történetíró 
kutatásainak is becsületére válna. Nem csoda tehát, hogy amikor ez ün
nepély után alig egy esztendővel Tamássy Károly meghalt, más sok 
érdeme mellett ez az emlékbeszéd is súlyos elismerésként esett munkás
ságának mérlegén.

Tamássy Károly működését méltattuk már akkor, amikor élet
rajzát közöltük. Megemlékeztünk akkor arról a hősies cselekedetéről is, 
amellyel 80 osztrák tiszt életét mentette meg Debrecenben. Ezt az 
eseményt bővítjük ki egy pár ecsetvonással, amikor rám utatunk arra, 
hogy nemcsak életeket, hanem esetleg Debrecen városát is megmentette 
e cselekedetével, nem is beszélve arról, hogy egy ilyen formájú tömeg
mészárlás magát a magyar népet is meggyalázta volna. Csaknem bizo
nyos azonban, hogy ha Tamássy e tiszteket meg nem menti, Debrecen 
városa a szabadságharc leverése után ugyanolyan sorsra került volna, 
mint annakidején Losonc.

De van e cselekedetének olyan utókövetkezménye is, amely egye
nesen a történelem lapjára kívánkozik.

Megírtuk már, hogy amikor Őfelsége Tamássynak ezt a szerep
lését megtudta, 1852-ben a koronás arany érdemkeresztet adományozta 
neki. Még pedig olyan körülmények között, ami a legnagyobb feltűnést 
keltette. Megengedte ugyanis Őfelsége, hogy a kitüntetést katonai for
mák között nyújtsák át neki. így történt meg azután az a csodálatos 
esemény, hogy amikor az abszolút uralom zsoldosai az egész országban 
lázas izgatottsággal semmisítettek meg minden emléket és jelvényt, ami 
a szabadságharcra emlékeztethetett, Debrecenben a szabadságharcbeli 
XII. nemzetőrszázad forradalmi jelvénnyel, vörös sipkával, nemzeti
színű vállszalagokkal és fegyveresen vonult fel a városháza nagyter
mébe, ahol Reviczky Menyhért, Észak-Biharmegye főnöke tűzte a szá
zadosi egyenruhában és kivont karddal álló Tamássy Károly mellére 
a kitüntetést s utána az ellépő nemzetőröknek is egyénenként fejezte 
ki Őfelsége legmagasabb elismerését és köszönetét. Ez a kitüntetés annál 
meglepőbb volt, mert a fenti század nemcsak nemzetőri szolgálatot tel
jesített, hanem Tiszafürednél egyesült a honvéd hadsereggel és Kor- 
ponay ezredes alatt az ellenség ellen vonult. Természetes, hogy Tamássy 
is ott volt e kivonulásnál. Sőt később, amikor az orosz hadsereg a Deb
recen alatti Hadházon termett, a tanács megbízásából Tamássy Károly 
volt az, aki egy küldöttséggel az orosz táborban ismételten megjelent 
és ott a városra kivetendő hadisarc és élelmezés kérdésében a parancs
noksággal értekezett. E bátor és bizony veszélyes vállakózásnak volt 
az eredménye, hogy az orosz hadsereg elég nagy jóindulatot tanúsított, 
amikor a nagy magyar metropolison átvonult.

A gyógyszerészi karnak a tudomány szolgálatát bizonyító eme 
szereplései is bizonyára hozzájárultak ahhoz, hogy végre a kiképzésre 
vonatkozó akció is komoly stádiumba került. Az Országos Egyesület 
központi igazgatósága 1884 április 19-én tartott ülést a gyakornoki ki
képzés tárgyában kibocsátandó szabályrendelet ügyében és bejelentette, 
hogy a szabályrendelet szövege a belügyminisztérium, az egyetem böl- 
csészetkari kiküldöttei és az Országos Gyógyszerész-Egylet közben- 
jöttével lett megállapítva és pontokba foglalva. A szabályrendelet főleg 
a gyakornokok felvételének és tanításának kérdésével, a segédi vizsgá
val, a segédi időnek miként való eltöltésével és az egyetemi tanfolyam
mal foglalkozik.
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A kiképzés ügyének ilyen előrehaladott stádiumában sem mulasz
tott el az Országos Egyesület semmit, hogy annak érdekében megtegye 
még azokat a szükséges lépéseket, amelyek elősegíthették azt, hogy ez 
a rendkívüli jelentőségű kérdés teljesen a gyógyszerészek kívánságai 
szerint legyen megoldva. Amikor a szabályrendelet megjelenése újabb 
és újabb késedelmet szenvedett azért, mert a hadügyminiszter a kikép
zéssel kapcsolatos önkéntességi jognak a kérdésében még nem döntött, 
1887 elején megbízást adott az elnöknek és az egyesület első jogtanácso
sának, dr. Korányi Adolfnak arra, hogy utazzanak Bécsbe és vegyék rá 
az osztrák gyógyszerész-egyesületet, hogy a magyar gyógyszerész-egye
sületnek a kiképzésre vonatkozó beadványához hasonló kérvénnyel for
duljanak a saját illetékes minisztériumukhoz. Ez a látogatás meg is 
történt, de azzal a tapasztalattal jöttek vissza a magyar kiküldöttek, 
hogy Ausztriában ezt az ügyet az osztrák gyógyszerész-egyesület egyál
talában nem készítette még elő. Ahelyett tehát, hogy ők kaptak volna 
az osztrák egyesülettől valamilyen támogatást, ezek kérték meg őket 
arra, hogy a magyar gyógyszerészi törvények és rendeletek gyűjtemé
nyéből a legfontosabbakat fordítsák le német nyelvre és küldjék el 
őhozzá juk.

Az Országos Egyesület ez akciója csak felesleges óvatosság volt, 
mert közben a gyógyszerészgyakornokok kiképzésére vonatkozó sza
bályrendelet Őfelségéhez fel lett terjesztve, aki azt 1887 július 16-án 
Ischlben jóváhagyta. Ez a korszakos rendelkezés 1888 január hó 1-én 
lépett életbe s azt Trefort Ágoston kultuszminiszter a következő leirat
ban közölte a Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület elnökségével:

„3522. sz. Vallás és közoktatási m. kir. miniszter
A z Országos Magyar Gyógyszerész-Egyesületnek.

A gyógyszerészet tudományos képzettségének emelését tartván 
szem előtt s teljesen méltányolván azokat az indokokat, melyekkel az 
Egyesület hozzám intézett többszöri felterjesztéseiben a gyógyszerész
gyakornokok elégtelen előképzettségének felemelését sürgeti: a buda
pesti és kolozsvári egyetemnek és az Egyesület kiküldötteinek közben- 
jöttével megállapított s hozzám felterjesztett szabálytervezete figye
lembevételével a gyógyszerészgyakornokok kiképeztetésére vonatkozó 
szabályrendeletet dolgoztattam ki.

A szabályzat Ő cs. s ap. kir. Felsége által a legkegyelmesebben 
jóváhagyatván, annak 10 példányát tudomás és miheztartás végett kül
döm meg az egyesületnek.

Minthogy a gyógyszerészek kiképzésében a gyakornoki évek leg
fontosabbaknak tekintendők, és miután fájdalom, a gyakornokok ki
képzése körül a gyógyszerész főnökök nem járnak el kellő lelkiismere
tességgel: elvárom az egyesülettől, hogy tagjai között és hatáskörében 
már saját jól felfogott érdekében is oda fog működni, hogy a gyógy
szerész főnökök gyakornokaikat minél alaposabban kiképezzék. Fel
hívom egyúttal az egyesületet, hogy a szabályrendelet 15. §-a alapján 
a gyógyszerészgyakornoki vizsgálatokhoz vizsgálóul Budapestre és Ko
lozsvárra kinevezendő két-két gyógyszerész tárgyában ajánlatát mielőbb 
terjessze fel hozzám; egyszersmind arra nézve is szíveskedjék nyilat
kozni, hogy a vizsgálatokat mely gyógyszertár, vagy gyógyszertárak
ban lehetne megtartani."



Az így szentesített szabályrendelet lényegi tartalma a következő: 
Minden gyógyszertár főnöke gyakornok tartására jogosítva van, 

ez azonban tőle elvonható akkor, ha a gyógyszertárvizsgálatoknál k i
derül, hogy a gyakornok hiányos képzettségének a főnök az oka. A gya
kornoki felvétel előfeltétele, hogy a jelölt hat gimnáziumi, vagy reál
iskolai osztályt végezzen, az utóbbi esetben igazolni kell a latin kiegé
szítő vizsgának letételét. Fontos ezenfelül, hogy a jelölt jó egészséggel, 
különösen jó látással és hallással bírjon. Gyakornok fölvételét a tör
vényhatóságnak be kell jelenteni. A felvétel ideiglenesen csak 3 havi 
próbaidő után válik véglegessé. Ez a próbaidő a gyakornoki tan
folyamba beszámíttatik. A próbaidő alatt úgy a főnök, mint a gyakor
nok visszaléphet, de ennek letelte után a gyógyszerész a szerződés fel
bontását csak az esetben eszközölheti, ha a gyakornok magaviseletében 
és erkölcsi életében mutatkozó fogyatékosságok azt indokolttá teszik. 
A gyakornok szülei vagy gyámja azonban a szerződést bármikor fel
bonthatja. A gyógyszerészgyakornoknak a nála töltött tanidőről a tiszti
főorvos által láttamozott bizonyítványt kell, hogy adjon. Ugyanazon 
időben középiskolai és gyógyszerészgyakornoki tanulmányokat végezni 
nem lehet.

A gyakornoki idő azoknál, kik hat középiskolai osztályt végez
tek, 3 év, az érettségizetteknél két esztendő. A törvényhatóság a terü
letéhez tartozó gyógyszertárakba felvett gyakornokokról pontos könyvet 
vezet, amelybe beírandó a gyakornokul felvett egyén nacionáléja, az 
okmányok, melyek alapján a felvétel történt, a felvétel éve és napja, a 
főnök neve és lakhelye, a gyakornok előmenetelére vonatkozó észre
vételek, végül pedig azok a jegyzetek, amelyek a gyakornok kilépésére, 
helyváltoztatására és okmánymásolatok kiszolgáltatására vonatkoznak.

A tanító főnök köteles gyakornokát a gyógyszerészeti technika 
és tudományok ismeretébe fokozatosan beavatni és gondoskodni arról, 
hogy növendéke naponként legalább két órai időt fordítson ismeretei
nek bővítésére. Minderről a gyógyszertárvizsgálatok alkalmával a tiszti
főorvos köteles meggyőződést szerezni.

A gyakornoki vizsgálatok Budapesten és Kolozsvárott lesznek 
megtartva. A vizsgára való jelentkezés a vizsgálat előtt legalább egy 
hónappal a m. kir. vallás és közoktatásügyi miniszter által kinevezett 
vizsgálóbizottság elnökénél szóval vagy írásban történik. A vizsgálat a 
vizsgálóbizottság elnöke előtt tétetik le, melynek tagjai a vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter által három évre kinevezett, a gyógyszerészek ki
képzésével foglalkozó egy orvoskari és egy bölcsészeti, illetőleg math., 
term. nyilvános rendes, rendkívüli vagy magántanár, kik közül az 
egyik az elnöki teendőkkel van megbízva; ezenkívül két, a Magyaror
szági Gyógyszerész-Egyesület ajánlatára a nevezett miniszter által 
ugyancsak három év tartam ára kinevezett gyógyszerész.

A vizsgálat gyakorlati és szóbeli részből áll.
A gyakorlati rész célja meggyőződést szerezni arról, hogy a jelölt 

rendelkezik-e a kellő kézi ügyességgel orvosi vények elkészítésében és 
egyszerűbb chemiai műveletek kivitelében. E célból m egkívántatik:

aj Az orvosi vény kellékeinek megbírálása, az abban előírt gyógy
szer elkészítése és árszabályozása, a gyógyszerkönyv nomenclaturájá- 
nak teljes ismerete;

b) egy rövidebb idő alatt elkészíthető gyógyszerészeti prepará
tum előállítása;



c) két, vagy esetleg több hivatalos gyógyszer és vegykészítmény 
felismerése és megvizsgálása, a hivatalos drogok felismerése és egy
mástól való megkülönböztetése. E műveletekhez a gyógyszerkönyv és 
az árszabvány használható.

A szóbeli rész annak elbírálására szolgál, hogy bír-e a jelölt az 
előírt tantárgyakból annyi ismerettel, amennyi egy gyógyszerészsegéd
nek hivatása betöltésére és egyetemi tanulmányai folytatására szüksé
ges. Ennek elbírálása céljából a gyakornokot a következőkből kell vizs
gálat alá venni:

a) A vegytanból, keverék és vegyidet, elem és összetett test fo
galma, a chemiai nevezéktan elemei, vegyjegy, vegyképlet, aránysúly, 
tömegsúly gyakorlati használata, a legközönségesebb vegyi átalakulá
sok, bomlás, cserebomlás ismerete. A legfontosabb hivatalos savak és 
sók előállításának lényege.

b) A  növénytanból néhány officinális növény leírása.
c) A  természettanból a méter és grammrendszer, a mérleg, hő

mérő és fajsúlymérő ismerete.
d) A  gyógyszerkönyv egy latin cikkének magyarra fordítása.
e) A  gyógyszerészeti könyvvitel és a gyógyszerészeti szabályok 

és rendeletek ismerete.
A vizsgálat eredménye felett a bizottság szótöbbséggel dönt és 

a vizsgát jó sikerrel letett gyakornok számára a bizottság latin nyelven 
szerkesztett végbizonyítványt ad ki, melyben a vizsgálat eredményét 
(kitünően, vagy egyszerűen képesített) is fel kell tüntetni. Sikertelen 
vizsga esetén a jelöltet három vagy hat hónapi újabb gyógyszertári gya
korlatra lehet utasítani s ha ennek leteltével sem sikerülne a vizsga, úgy 
azt csak szintén gyógyszertárban eltöltött egy év múlva lehet megismé
telni. A gyakornoki végbizonyítvány tulajdonosai a magyar korona or
szágaihoz tartozó gyógyszertárakban segédi minőségben alkalmazhatók. 
A segédi idő 2 évig tart és fakultative az egyetemi tanfolyam előtt, vagy 
az után tölthető ki. Azoknak, kik az egyetemi tanfolyam és a szabály- 
szerű szigorlatok bevégzésekor a segédi időt még ki nem töltötték, a 
gyógyszerészmesteri oklevelet csak akkor lehet kiadni, ha a szabály- 
szerű segédidő kitöltését a szabályrendeletben előírt módon igazolják. 
Külföldi segédi oklevelek — kivévén a kölcsönösség eseteit — csak akkor 
érvényesíthetők, ha nálunk az itt ismertetett gyakornoki vizsgát le
tették.

Erről a szabályrendeletről Trefort ugyanez évben 35.222. szám 
alatti rendeletével valamennyi megyei és városi törvényhatóságot is ér
tesítette.

A fenti rendeletekkel a gyógyszerészgyakornokok kiképzési ügye 
valahára megoldást nyert.

Ez ügynek, amint láttuk, több évtizedre terjedő előzménye van. 
Már 1866-ban az orvosok és természetvizsgálók pesti, majd marosvásár- 
helyi és pozsonyi nagygyűlésein résztvett gyógyszerészek felhívása 
folytán a Budapesti Gyógyszerész Testület támogatása mellett Járm ay 
Gusztáv és dr. Müller Bernát gyógyszerészi rendszabály-javaslatot dol
goztak ki, melyben a gyakornokok kiképzésére vonatkozó javaslat is 
bentfoglaltatott.

Alkotmányunk visszaállítása után az 1867. évi országos gyógy
szerészgyűlés e kérdéssel szintén tüzetesen foglalkozott és a gyűlés ál
tal elfogadott gyógyszerészi rendszabályzatot a gyógyszerészek ügyeit



akkor vezető központi bizottság a minisztériumba beterjesztette. Ez 
volt tehát az első hivatalos lépés, amely a gyakornokok kiképzése ügyé
ben történt. Foglalkoztak ezután e tárggyal az orvosok és az orvos
gyógyszerész egyletek is. így 1869-ben Grosz Lajos tanár, a Közegész
ségügyi Tanács jegyzője „Gyógyszerészi rend“ címmel javaslatot dol
gozott ki, amely szintén fejtegette a gyakornokok kiképzését. Ez időtől 
fogva e kérdés állandóan szőnyegen maradt. A Gyógyszerészi Hetilap 
egyre-másra közölte a gyógyszerészek tollából az erre vonatkozó cikke
ket, amelyek nemcsak javaslatokat tettek, hanem rám utattak arra is, 
hogy okvetlen szükséges e kérdés rendezése, mert az addig fennállott 
szabályok — azt lehet mondani — egy még a Mária Terézia idejében 
kiadott rendeletből indultak ki, amelyek már csak azért is elavultak, 
mert azóta a természettudományok és velük együtt a gyógyszerészet is 
óriási fejlődésen ment keresztül. Az eddig kibocsátott rendeletek kö
zül fel lehet említeni az 1839. év április hó 16-án 1695. szám alatt, az 
1840 január 6-án 72.139. szám alatt kelt kormányrendeletet és az 1853. 
évi november hó 27-én kelt osztrák miniszteri rendeletet.

Mindezek 4 gimnáziális osztály elvégzését kívánták meg a gya
kornoktól. Kivételt csak Klauzál Gábor kereskedelmi miniszternek 
1848. évi rendelete tesz, amely 6 gimnáziális osztály elvégzését írja elő.

Az 1872-ben megalakult Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület 
szinte megalakulásának pillanatában elkezdett már e kérdéssel fog
lalkozni. 1873 október hó 15-én kérvénnyel járul a minisztérium elé, 
amelyre 1874 április 16-án válaszolt a közoktatásügyi miniszter és azt 
a propozíciót tette, hogy a 4 gimnáziumi osztályt végzettekre nézve 3 
gyakornoki év volna kötelező, az 5 osztályt végzettekre nézve 2, ellen
ben 1 lenne, ha a jelölt 6 vagy több gimnáziális osztályt végzett. Ezzel 
az ügy természetesen nem volt elintézve, viszont az egyetemen voltak 
esetek, midőn a felvételnél e pontot a gyakornoki évekre nézve figye
lembe vették s a közoktatásügyi minisztériumban is az egyetemi felvé
telért több gimnáziumi, de kevesebb gyakornoki évvel rendelkező folya
modókkal szemben rendesen szintén e pontból indultak ki az engedély 
megadásánál.

Ez ügyben a minisztérium részéről akkor további intézkedés nem 
történt, ezért az Országos Egyesület annak érdekében igen sok sürgető 
kérvényt adott be. Annak dacára, hogy a kultuszminiszter állandó jó 
indulatot mutatott, a végleges elintézés főleg azért késett, mert a ma
gasabb gimnáziális osztályok elvégzése a gyógyszerésznövendékeket az 
egyéves önkéntességtől könnyen megfoszthatta volna, tekintettel arra, 
hogy egyetemi tanulmányaik megkezdése előtt kerültek volna sorozás 
alá. Ez okból az egész ügy a közös hadügyminisztérium előtt is megfor
dult s ezenkívül a paritás szempontjából a bécsi gyógyszerészeket is 
meg akarták hallgatni. Tekintettel arra, hogy a Lajtán túli gyógyszeré
szek véleménye egészen érthetetlenül nem volt kedvező, a közös had
ügyminisztertől az egész ügy elintézetlenül került vissza újra a közokta
tásügyi miniszterhez. Trefort azonban átérezte a gyógyszerészi kar óha
jainak nemcsak igazságát, hanem annak fontosságát is s ezért mégis 
csak megoldotta ezt a fontos kérdést, amiért a gyógyszerészi kar hálá
val tartozik neki. Az azonban bizonyos, hogy ha a gyakornokok kikép
zésére vonatkozó szabályrendelet már az első beadványok idején, tehát 
10—12 évvel azelőtt jelent volna meg, a hazai gyógyszerészet fejlődése 
erősebb ütemű lett volna és sok olyan kellemetlen kinövést akadályoz



hatott volna meg, ami nem volt üdvös a gyógyszerészi pályára és bizo
nyos szempontokból az általános közegészségügyre nézve sem.

A szabályrendelet ügyében az egyesület elnöke sürgősen össze
hívta a központi igazgatóságot, tekintettel arra, hogy a miniszteri leirat 
értelmében ki kellett jelölni a gyakornoki vizsgálatokhoz vizsgálóul úgy 
Budapesten, mint Kolozsvárott két-két gyógyszerészt s egyúttal nyilat
kozni kellett arra nézve is, hogy a vizsgálatot mely gyógyszertárban, 
vagy gyógyszertárakban lehetne megtartani. Csávásy Kiss Károly elnök 
annak a véleményének adott kifejezést, hogy helyes lenne a miniszter
től azt is kérni, hogy az egyesület póttagokat is jelölhessen ki, tekin
tettel arra, hogy a vizsgálóbizottságba kiküldött gyógyszerészek egyike 
vagy másika valamilyen ok miatt akadályozva lehet. Jelenti 
továbbá, hogy lépéseket tett már az irányban, hogy Kolozsvárott dr. 
Hintz György járásigazgató és kolozsvári egyetemi magántanár, to
vábbá Wolf János gyógyszerész elfogadnák-e a bizottságba való meg
választásukat, akiktől igenlő választ is kapott. A központi igazgatóság 
döntését legközelebbi, tehát december 2-iki ülésére halasztotta, ami
kor azután Budapestre megválasztották Csávásy Kiss Károlyt és dr. 
Molnár Nándort, póttagokul Urbán Józsefet és dr. Járm ay Gyulát, Ko
lozsvárra pedig dr. Hintz Györgyöt és Wolf Jánost és póttagul Széky 
Miklóst, az Országos Egyesület későbbi vidéki társelnökét.

A kiképzési szabályrendelettel kapcsolatban meg kell említe
nünk, hogy az osztrák gyógyszerészek azért nem pártolták a Magyar- 
országi Gyógyszerész-Egyesületnek a kiképzésre vonatkozó tervezetét, 
mert ők saját javaslatuk elkészítésének csak a legelején voltak s mert 
3 évi egyetemi kiképzést óhajtottak Ausztriában keresztülvinni, úgy, 
hogy a harmadik esztendő tananyaga tápszervizsgálat legyen. Ezenfelül 
rá kell m utatnunk arra is, hogy a kiképzési szabályrendelet előírja, 
hogy a külföldi oklevelek minálunk csak abban az esetben érvényesek, 
ha oly állambeli gyógyszerész óhajt nálunk működni, amelyikkel e te
kintetben a kölcsönös viszonosság állapotában vagyunk. Természetes 
tehát, hogy ez alapon az osztrák gyógyszerészi oklevél nálunk is jogot 
adott a gyógyszertárban való működésre.

Erre különösképpen azért kell rámutatni, mert 1886 január 8-án 
a központi igazgatóság jelentette, hogy az alsóausztriai helytartótanács 
végzése alapján ott külföldiek a gyógyszertárakban nem segédesked- 
hetnek és az egyik cs. k. kerületi kapitány az ottani gyógyszerészt fel 
is szólította, hogy magyar segédjét azonnal bocsássa el. Ezt a határoza
tot úgy a gyógyszertártulajdonos, mint az alkalmazott gyógyszerész
segéd a miniszterhez megfellebbezte, amire azután még az esztendő 
júliusában az a következő döntést hozta: „A törvényhozás jelenlegi 
állapotánál fogva a budapesti egyetemen nyert gyógyszerészi oklevél 
a tulajdonost felhatalmazza arra, hogy Ausztria valamennyi országai 
és tartományaiban nemcsak mint bérlő, gondnok és segéd működhetik, 
hanem az előbbeni szokásokhoz képest, ha esetleg magyarországi honos 
budapesti oklevéllel bíró egyén személyes üzleti jogosítványt nyerne, 
tőle az osztrák állampolgári jog kimutatása nem kívántatik meg. Ebből 
kifolyólag magyar illetőségű gyógyszerésznek joga, ki 3 évig gyakor- 
nokoskodott és a vizsgát jó sikerrel tette le és segéddé avattatott, a 
Monarchia innenső részén levő gyógyszertárakban működni, annál ke
vésbé vonandó kétségbe, mivel az 1834. év január 12-iki legfelsőbb elha
tározás, Studien Hofkammerdecret 1834 január 15. Z. 125, melyben
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külföldi gyógyszerészeknek segédként való alkalmazásuk megtiltatik, 
magyarokra soha nem vonatkozott.'1

Feltűnhetett az olvasónak a budapesti gyógyszerészgyakornoko
kat vizsgáló tagok megválasztásával kapcsolatban, hogy Járm ay Gusz
táv, akinek legnagyobbak az érdemei a kiképzési törvény létrejötte 
körül, nincs a tagok között. Oka ennek az, hogy az 1886. évi június hó 
4-én tartott központi igazgatósági ülésen felolvasták Járm aynak egy 
levelét, amelyben közli, hogy gyógyszertárát fiának, dr. J ármay Gyulá
nak adta át s így megszűnt gyógyszertártulajdonos lenni. Mivel pedig 
ilyenformán nem tagja az egyesületnek, amelynek alapszabályai szerint 
az elnök csak a rendes tagok sorából választható, lemond elnöki állásá
ról. Kijelenti, hogy ez az elhatározás érett megfontolás alapján érlelő
dött meg benne, azt semmi körülmények között megváltoztatni nincs 
módjában s így kéri, hogy annak elfogadását terjesszék a közgyű
lés elé.

Az igazgatóságot nemcsak rendkívül meglepte, hanem mélyen 
megindította Járm ay levele. A mélységes szeretettől áthatott vitában, 
ami ezt a bejelentést követte, megpróbáltak azzal argumentálni, hogy 
mivel az 1882. évi közgyűlés őt 6 évre választotta meg, kövessen el az 
igazgatóság mindent, hogy a még hátralevő 2 évre Járm ay az elnöki ál
lásban visszatartható legyen. Végül mégis az a megfontolás lett úrrá, 
hogy Járm ay Gusztáv komoly kérelme elől kitérni nem lehet és ezért 
lemondását — bár nehéz szívvel — de a közgyűlés elé fogják terjesz
teni, azzal, hogy őt érdemei elismeréséül a Magyarországi Gyógyszerész- 
Egylet tiszteletbeli elnökévé válasszák meg. Ezenkívül megbízták Ka
tona Zsigmond, Trajanovits Ágoston, dr. Szabó Gyula, Megay Gusztáv, 
Küttel István és Eisdorffer Gusztáv egyleti tagokat egy Járm aynak 
átnyújtandó elismerő irat megszerkesztésével.

A közgyűlés mindkét előterjesztést egyhangú lelkesedéssel és 
mélységes szeretetének nyilvánítása mellett fogadta el és július hó 27-én 
küldöttség adta át Járm aynak úgy a Budapesti Gyógyszerész Testület, 
mint a Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület okiratát egy díszesen ki
állított album alakjában. Közben ugyanis a Budapesti Gyógyszerész 
Testület is tiszteletbeli elnökévé választotta meg Járm ay Gusztávot, aki 
így lelépett a gyógyszerészi közszereplés teréről, ahol annyi eredményt 
ért el pályatársainak és a magyar közegészségügynek egyaránt.

Könyvünkben Járm ay Gusztávot méltattuk már és jellemeztük 
munkásságát is. Ehhez nem lehet semmi hozzátenni valónk. Legfeljebb 
arra m utathatunk rá, hogy ha az elnöki székből való távozása súlyos 
vesztesége volt is a gyógyszerészi karnak, de éppen olyan harmonikus 
körülmények között történt, mint amilyen volt egész élete. Alkotóképes
ségének teljében, osztatlan szeretettől övezve hagyta ott az elnöki széket 
s így ama szerencsések közé tartozott, akiket nem a változó idők toltak 
félre, hanem akkor hagyta ott pozícióját, amikor pályatársainak ösz- 
szessége szerette volna őt továbbra is abban megtartani.

A közgyűlés számára tehát most már az a feladat hárult, hogy 
Járm ay helyét minél jobban töltse be. Az egyesület jelentősége, foly
tonos erősödése és terhes feladatai nagy körültekintést igényeltek e kér
dés megoldásánál. Az egyleti tagok száma ekkor már 523-ra emelkedett 
és az 1885-ben beérkezett 149 ügydarabbal szemben már 476 volt a ki
adott ügydarabok száma, ami m utatja azt a napról-napra szükséges 
munkásságot, mit az egyesület élete megkövetelt.
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Szerencse, hogy az alvezérek között is sok kitűnő férfiú volt s 
így általános megnyugvást keltett, hogy az elnöki állást Csávásy Kiss 
Károllyal töltötték be, míg alelnökké Frum István, Zboray Béla és dr. 
Járm ay Gyula jelöltek közül Zboray Bélát, az Országos Egyesület ké
sőbbi elnökét választották meg. Ugyanekkor tiszteletbeli taggá válasz
totta a közgyűlés Rastlaert, a brüsszeli nemzetközi gyógyszerészkon
gresszus elnökét és dr. Waldheim Antalt, a bécsi gyógyszerésztestület 
elnökét is.

A közgyűlésnek ez évben még két fontos pontja volt. Az egyik 
dr. Hintz György indítványa, amelynek az eredete még az 1885. évi 
egészségügyi kiállításra vezethető vissza. Az ezzel kapcsolatos országos 
egészségügyi kongresszuson tartott felolvasásában, amelyben a gyógy
szerészek akkori társadalmi helyzetét és jövendő hivatását ecsetelte, 
vetette már fel azt az eszmét, hogy a gyanús élelmiszerek és italok vegy- 
vizsgálatát hivatalosan a gyógyszerészi szakma körébe kellene utalni. 
Ezt az indítványát a közgyűlésen konkretizálta a következő két pont
ban:

1. A gyógyszerészek az országos közegészségügyi közigazgatás
ban mint szakközegek, természettudományi speciális szakismereteiknek 
a közegészségügy terén való hasznosítására alkalmazást nyerjenek.

2. E célból az Országos Egyesület tegyen lépéseket a kormánynál 
és úgy ott, mint a Közegészségügyi Tanácsnál hasson oda, hogy a gyógy
szerészi rend ezen hazafias ajánlata kellő méltánylásban részesüljön 
s hogy az fogadtassák el.

A közgyűlés úgy döntött, hogy mielőtt az egyesület e kérdésben a 
kormányt megkeresné, dr. Hintz György terjesszen részletes javaslatot 
az igazgatóság elé.

Akár a véletlenek összetalálkozása, akár Hintz Györgynek az 
egészségügyi kongresszuson tartott felolvasása kapcsán, de Miskolc vá
rosa e kérdésben már határozatot is hozott, melynek értelmében a vá
ros polgármestere az ottani gyógyszerészekhez a következő átiratot in
tézte:

„A képviselőtestület 1886. évi március 22-én tartott közgyűlésé
ben azt a határozatot hozta, hogy a helybeli t. gyógyszerész urak álta
lában kéressenek fel, miszerint a gyanús élelmiszerek és italok vegy- 
elemzését d íj nélkül teljesíteni szíveskedjenek. Ezen vegyelemzés a do
log természetéhez képest az illető t. gyógyszerész urak által felváltva 
mindig azon időközökben lenne eszközlendő, amidőn a város gyógysze
reit náluk szintén felváltva beszerzi. A vegyelemzés ezen különben sem 
nagyon terhes, a közérdekre nézve pedig felette nagy fontossággal bíró 
munkájától a t. gyógyszerész urak bizonyára vonakodni nem fogván, 
a közgyűlés határozatából van szerencsénk tisztelettel felkérni, misze
rint ezen értesítés kézhezvételétől számított 8 nap alatt írásbelileg nyi
latkozni szíveskedjenek, hogy a gyanús élelmiszerek és italok vegy- 
elemzését felváltva, d íj nélkül, eszközölni hajlandók-e.“

Közöltük ezt a megkeresést azért, mert a gyógyszerészi pálya 
súlyát alkalmas emelni. Természetesen a polgármester nagy tévedésben 
volt, amikor a vegyelemzésről mint nem nagyon terhes munkáról emlé
kezett meg. A hamisított tápszerek vizsgálatának igen nagy irodalma 
van és számos chemiai és fizikai segédeszközt kell beszereznie annak, 
aki az ilyen vizsgálatot lelkiismeretesen el akarja végezni. Ezenkívül a 
kémlőszerek is tetemes összeget emészthetnek fel s így, amikor a mis



kolci gyógyszerészek a felhívásnak mégis eleget tettek, tisztán a gyógy
szerészi kar magasabb érdekei lebegtek szemük előtt.

Hasonló mozgalom volt körülbelül ugyanekkor Győr városában 
is, melynek közegészségügyi bizottsága fordult a Tanácshoz azzal az 
előterjesztésével, hogy ott tápszervizsgáló állomást állítson fel.

Az egészségügyi bizottság kidolgozta e vizsgáló állomás szervezeti 
szabályait is, melyben kikötötte, hogy az állomás vezetőjének vagy ve- 
gyészi, vagy gyógyszerészi oklevéllel kell bírnia. Egyúttal egy díjjegy- 
zéket is készített a megvizsgálandó különböző tápszerekről.

A gyógyszerészek hivatottságát a tápszervizsgálatok terén mi 
sem bizonyítja jobban, mint Gallik Géza kassai gyógyszerésznek az 
„Utmutatás a tápszerek, edények, szövetek és egyéb házi cikkek orvos
rendőri vizsgálatára" című könyve, mely 1887-ben már második ki
adását érte el és feltétlenül értékesebb volt a külföldi hasonló m unkák
nál. Ennek alátámasztásául szolgál a belügyminiszternek 1887 május hó
12-én kelt 29.442. számú rendelete, amelyben Gallik Gézának e munká
já t a törvényhatóságoknak pártoló figyelmébe ajánlja és felhívja arra, 
hogy lehetőleg hasson oda, hogy e munkát az orvosrendőri vizsgálatok
kal hivatásuknál fogva foglalkozó orvosok és egyéb közegészségügyi 
közegek is beszerezzék. Ez az ajánlás annál értékesebb, mert megjele
nése előtt a miniszter e könyvet az Országos Közegészségügyi Tanács
nak véleményadás céljából megküld ötté s ez azt ajánlatra méltónak és 
közhasznúnak jelezte.

Könyvünk folyamán már mi is rám utattunk arra, hogy különö
sen kisebb helyeken mennyire közérdek lenne e vizsgálatoknak a gyógy
szerészet körébe való utalása. Meg kell állapítani, hogy e kérdésben 
még ma is igen rendezetlenek az állapotok, pedig kézenfekvő a legegy
szerűbb megoldás, tehát a gyógyszerészek igénybevétele. A gyógysze
részi tekintély szempontjából is fontos lenne ez s egyúttal — legalább 
valamelyest — megerősítené a gyógyszerészi karnak amúgyis súlyos 
gazdasági helyzetét.

A közgyűlés második eseménye az volt, hogy Rozsnyay Mátyás 
100 aranyfrankos pályadíjat tűzött ki gyógyszerészgyákornököKSzámára 
s ezt a pénzt a közgyűlés döntése után rögtön az elnök rendelkezésére 
is bocsátotta. Az egyesület azután e pályadíjat két részre osztotta úgy, 
hogy az első d íjat 60, a második d íjat 40 aranyfrankban állapította meg.

A pályázat maga hat írásbeli feladat megoldását követelte meg 
és az 1888. évi közgyűlésen hirdették ki az eredményt, melynek értel- 
mében az első d íjat drTMolnár Nándor budápestr"gyógy szer ész gya
kornoka, Nékám Béla, a másodikat pedig Margócsy János selmeci 
gyógyszerész gyakornoka, Ruttner Kálmán nyerte el.

Tekintettel a pályamunkák szép eredményére és arra, hogy az 
ilyen pályázatok a gyakornokokat folytonos munkára és tanulásra ösz
tönözhetik, az 1888. évi közgyűlés úgy döntött, hogy minden második 
évben hasonló pályázatot tűz ki és pedig az irodalmi pályamű alapból 
200 aranyfrank összegben, oly módon, hogy az első díj címén az összeg 
kétharmadrésze, a második díj címén annak egyharmadrésze lesz a 
nyertesek számára kifizetendő. Ennek kapcsán még azt a határozatot 
is hozta a közgyűlés, hogy csak oly gyakornok pályázhasson, akinek 
főnöke egyesületi tag. Ezzel is az egyesületi tagok számának gyarapí
tását akarta az Országos Egyesület elérni. A 200 aranyfrank kitűzése 
pedig bizonyára csak tévedés volt, aminek magyarázata az, hogy a dön



tés kihirdetése alkalmával a Rozsnyay-féle 100 aranyfrank még bele
csendült a közgyűlési tagok fülébe. Azt persze kevesen tudták, hogy 
Rozsnyay nobilisán azt a 100 aranyfrankot ajánlotta fel, amivel őt az 
orvosok és természetvizsgálók fiumei vándorgyűlése nagyszerű chinin- 
készítményeiért megjutalmazta.

gyógyszerész-kongresszusok, kuruzslás stb. — A gyógyszerkönyv II. 
kiadásának előkészületei. — Megalakul a Testület nyugdíj- és segély

alapja. — Az állategészségügy rendezése. — Molnár János.

A Csurgay-féle támadással kapcsolatban tettünk már említést „A 
magyar gyógyszerészeire vonatkozó törvények és szabályok gyűjte
ménye, tekintettel a hazai gyógyszerészek reformtörekvéseire" című 
könyvről, melynek összeállítására még 1882-ben tett indítványt Binder 
Gusztáv, a 23-ik járás igazgatója. A közgyűlés határozata alapján az 
egyesület titkára, Rohrbach Antal, el is kezdte a különböző törvények 
és rendeletek gyűjtését, fontos hivatali elfoglaltsága miatt azon
ban később e munka elvégzésére az egyesület Schédy Sándort kérte fel. 
Ez a könyv 24 sűrűn nyomtatott ívre terjed és nemcsak a szorosan 
gyógyszerészi érdekű intézkedéseket közli és tárgyalja, hanem feltalál
hatok benne a gyógyszerészetet közvetve érdeklő vegyes tartalmú tör
vények és rendeletek is.

Erre a gyűjteményre már nagy szükség volt, tekintettel arra, 
hogy szinte senki sem volt az országban, aki tisztában lett volna azzal, 
hogy mely régi törvények, vagy rendeletek vannak még érvényben és 
fokozta az e téren mutatkozó zavart az a 20 év óta megjelent rendkívüli 
sok intézkedés is, ami a közegészségi törvény megalkotásának termé
szetes következménye volt.

Nem véletlen, hogy amikor ezt a fontos munkát el kellett végezni, 
az illetékesek ú jra  csak Schédy Sándorra gondoltak. Eltekintve attól, 
hogy ez teljesen az ő testére szabott munkakör volt. ezenfelül az 1872 
óta megjelent minden törvény és rendelet a Gyógyszerészi Hetilapban 
napvilágot látott s így Schédy számára volt aránylag legkönnyebb ezek 
összegyűjtése.

E munka mintha csak bevezetője akart volna lenni annak az 
újabb 25 esztendőnek, amelynek küszöbéhez ekkor a Gyógyszerészi 
Hetilap eljutott. Az 1887. évvel ugyanis a Gyógyszerészi Hetilap elérte 
25 éves fennállásának jubileumát, ami a szaksajtó akkori viszonyai sze
rint tiszteletet parancsoló eredménynek volt mondható. Még akkor is 
az lett volna, ha a Hetilap nem forrott volna össze annyira a gyógy
szerészi pálya egész életével, s ha nem lett volna a magyar gyógyszeré
szet fejlődésére azzal a rendkívüli hatással, ami ez esetben konsta
tálható.

Ha könyvünk folyamán nem m utattunk volna rá teljes részletes
séggel a Hetilap jelentőségére, akkor sem lenne semmi újabb szükség 
erre, mert 25 esztendő eseményei annyira összeforrtak mindig a sok 
ideig egyetlen gyógyszerészi szaklappal, hogy ezt az olvasó maga is 
megállapíthatta. Ismétlés lenne tehát mindaz, amit ebből az alkalom
ból elmondhatnánk s ezért mellőzzük is, annak dacára, hogy vannak 
olyan események, amelyeknek ismétlése a közérdek szempontjából



csak üdvös lehet. Arra m utatunk tehát csak rá, hogy a gyógyszerészek 
százai keresték őt meg ekkor jókívánságaikkal s hogy a Fabinyi Rudolf 
egyetemi tanár által szerkesztett „Vegytani Lapok“ dr. Hintz György 
tollából nagy cikkben foglalkozik ezzel a jelentőségteljes eseménnyel.

Szinte megható az a nagy szerénység, amellyel Schédy az ünnep
lést fogadta. Nyilatkozata, amely ezzel kapcsolatban megjelent, a fér
fiúi komolyságnak és bölcsességnek olyan példát nyújtó írásműve, hogy 
annak következő részét helyesnek tartjuk  az utókor számára meg
örökíteni. A vele szemben megnyilvánult szeretettel kapcsolatban azt 
írja Schédy:

„Én ezt nagyon köszönöm és azzal szeretném meghálálni, hogy 
az eddig befutott pálya fordulóján újból is biztosítsam kartársaimat, 
hogy m indnyájunk közös érdekeit egyazon buzgósággal fogom szol
gálni ezután is, mint ezt eddig tevém. De ez talán nem szükséges, nem 
pedig három okból. Olyan férfitől, ki élte delén túl van, rosszúl veszik 
ki magukat a nagyhangú ígéretek, melyeknek beváltására nézve min
denekelőtt oly tényezők szükségesek, melyek a haladó életkorral egyre 
bizonytalanabbak, minők: az élet, az erő, az egészség. Azután ügytár- 
saim úgy engem, mint működésemet, elveimet és nézeteimet régóta is
merik, én azoknál sem többet, sem egyebet nem ígérhetek, nem ígérek 
és ígérni nem is akarok. Végezetül mi mindnyájan annyira függünk a 
viszonyok alakulásától, hogy azok fordulatai között hosszú időre szóló 
ígéretet tenni csupa merő illúzió."

Mennyi bölcsesség és mennyi puritánság e pár sorban. És milyen 
nyugodt öntudata a férfiúnak, aki tisztában van azzal, hogy köteles
ségét képességei és lelkiismerete szerint legjobban teljesítette. Mint 
ahogy annakidején Cato minden beszédjét azzal kezdte, hogy: „Cete- 
rum censeo Carthaginem esse delendam“, éppúgy nem lenne céltalan, 
ha az ifjúság tanítása mindig Schédynek e szavaival kezdődnék, mert 
ez mutatná meg a férfiúi önfegyelmezettségnek, az önérzetes szerény
ségnek és a kötelességteljesítés nyugodt öntudatának azt az útját, 
amelyre hogy rálépjen a mostani nemzedék, a nemzeti érdekek kíván
nák meg legelsősorban.

Egy olyan munka miatt érte tehát támadás Schédy Sándort, ami 
kapcsolatban volt a kiképzésnek azzal az ügyével is, amit Csurgay 
annyira a szívén viselt. Hisz amikor az Országos Egyesület a rende
letek összegyűjtését elhatározta, akkor feltétlenül előtte lebegett az is, 
hogy ezt a gyakornokok kiképzésénél felhasználja, akiknek a fennálló 
törvényekből és rendeletekből vizsgázniok is kellett. Bizonyos az is, 
hogy Schédy nagy szívességet tett e munka összeállításával, hisz Rohr- 
bach, az egyesület titkára, aki eredetileg e munkát vállalta, nagy elfog
laltsága miatt kénytelen volt arról lemondani. Ezt tudva, kétszeresen 
feltűnő volt a Csurgay-féle támadás, különös figyelemmel arra is, hogy 
a Schédy-féle munka a kitűzött célnak teljesen megfelelt.

Érdekes, hogy a kiképzéssel kapcsolatos kérdések mennyi izgal
mat szültek állandóan. Ez és a gyógyszertárak jellegének kérdése volt 
az, ami az érdeklődést mindig a legjobban fel tudta kelteni.

Ha belemélyedünk az 1848-as gyógyszerészi eseményekbe, már 
akkor is azt látjuk, hogy ezek a kérdések állottak az érdeklődés homlok
terében s hogy ez a helyzet a kiképzésre vonatkozólag csak 1889-ben, a 
gyógyszertárak jellegére nézve pedig még ekkor sem szűnt meg.



S ha sokszor bizonyos közönyösséget is látunk a gyógyszerészek 
részéről, nem tagadható, hogy akár a polgári, akár a szerzetes jel
legű gyógyszertárak működését nézzük, mindig azt látjuk, hogy a ma
gyar gyógyszerészi kar a közegészségügyi kérdések érdekében elisme- 
résreméltó munkát végzett. S mintha csak a rendkívül sokoldalú gyógy
szertári foglalkozás univerzális képességeket fejlesztett volna ki a 
gyógyszerészi karban, maradandót tudtak alkotni más, a pályától távo
labb eső területeken is. A gyógyszerészek között találunk kitűnő bota
nikusokat, alkotó erejű kémikusokat, a gyógynövénytermelés, a gyü
mölcsnemesítés, a szőlőkultúra pedig igen sok helyen szoros összefüg
gésben állott a gyógyszerészek működésével. Egy-egy gyógyszerésznek 
ilyen sikerei közismertek. Ilyen pl. Katona Zsigmond, akinek 1885-ben 
jelent meg egy 48 oldalra terjedő könyvecskéje, amit a Kecskemétvidéki 
Gazdasági Egyesület adott ki. Címe: „Kecskemét és vidékén termelt 
gyümölcsök osztályozott jegyzéke". Különösen az almával, a körtével 
és a szilvával foglalkozik itt bővebben, összesen 274 fajta alma, 187 
fajta körte és 66 fajta  szilva van itt osztályozva. Ez a könyv olyan 
nagy feltűnést keltett, hogy a nemzetközi gyümölcskiállítás zsűrije első 
díjjal tüntette ki, amely egy 500 frank értékű nagy virágváza volt. Ál
talánosan elismert neve volt a pomologia terén Tamássy Károlynak is, 
akinek ilyen irányú működéséről már megemlékeztünk. De hányan 
vannak ezenfelül, akiknek működése nem annyira ismeretes, de akik 
valósággal áldásai voltak a maguk vidékének. Ilyen pl. Ágoston Gyula 
volt técsői gyógyszerész, akinek köszönhető az, hogy a máramaros- 
megyei gyümölcstermesztés olyan naggyá fejlődött s hogy különösen 
az almának és szilvának nemesített fajtái ott annyira elterjedtek. Az 
1900 -as években gyümölcsérés idején a német kereskedők raja lepte el 
Máramarost, ahonnan a híres Fehér colvil és London Pepin nevű almát 
egyenként, selyempapírosba csomagolva vitték ki külföldre. Gyógy
szerész nevéhez fűződik tehát az a rendkívüli eredmény, hogy az addig 
csupaszon álló, terméketlen máramarosi hegyoldalak millió és millió 
gyümölcsfával népesedtek be.

A gyógyszerészeknek ezt a közhasznú működését nehezen akar
ták elismerni, de mindig tudomásul kellett, hogy vegyék, ha a közegész
ségüggyel kapcsolatban a nagyközönségnek is be kellett mutatni a gyó
gyászat vagy a hazai gyógyszeripar fejlődését. Az 1885. évi országos 
kiállítás pl. a gyógyszerészek részvétele nélkül egyáltalában nem tu 
dott volna rám utatni ilyenféle fejlődésre. Nemcsak ezen van azonban 
a hangsúly, hanem azon is, hogy a bécsi nemzetközi gyógyszerkiállítás 
kivételével sehol olyan nagyszerű anyag nem gyűlt össze, mint éppen 
Magyarországon. Míg azonban Ausztriában csaknem egész Európa sze
repelt a kiállítók között, az 1885. évi kiállítás produktum ait mind ma
gyar gyógyszerészek állították elő. Rozsnyay Mátyás china-készítmé- 
nyeivel, különböző gyógycukorkáival és gyógyboraival, Moldoványi 
Sándor budapesti gyógyszerész kötszereivel, Katona Zsigmond gyógy
boraival, extractumaival, zselatinkészítményeivel, Scherfel Aurél f'elkai 
gyógyszerész gyógynövényeivel, azonkívül az általa elemzett ásvány
vizekkel, ú. m. Koronahegyi fürdő, Szlatorai ásványvíz, Leibnici kén
fürdő, Cemétei ásványvíz, Baldóci Deák fürdőforrás, Felső Rauschen- 
berg és Gánóci ásványvizekkel keltett igen nagy feltűnést. A kiállítók 
sorában ott találjuk a Budapesti Gyógyszerész Testületet is, amely fő
leg díszes és célszerű gyógyszertári és laboratóriumi felszereléseket állí



tott ki. Nehéz lenne rám utatni azonban az összes gyógyszerészkiálií- 
tókra s a kiállítás anyagára. A sikerről azonban egyszerűbben úgy tu 
dunk magunknak képet formálni, ha megírjuk, hogy kiállítási nagy 
éremmel lettek a gyógyszerészek közül jutalmazva a következők: Fá- 
cányi Ármin, Gréb János, Katona Zsigmond, Moldoványi Sándor, Rozs- 
nyay Mátyás, Scherfel Aurél, Kobetzky József, Kallivoda József, id. dr. 
Wagner Dániel, Jerikoglu Sándor és Ströcker Alajos, a magyar gyógy
szerészek későbbi nagy tanítómestere, aki ekkor a Kochmeister-cég la
boratóriumát vezette. A kiállítás 95 nagy érme közül a kis gyógyszerészi 
kar tehát 11 nagy érmet nyert el, ami az összes érmeknek több mint 
12%-a. Ez az eredmény még jobban kidomborodik akkor, ha tudjuk, 
hogy a kiállítók sorában ott voltak a nagy anyagi erőt reprezentáló 
városok, a nagy fürdők, a rengeteg ásványvízforrás tulajdonosai és 
telepei, a nagy egészségügyi intézetek, kórházak és egyetemek és azok 
a gyárak, amelyek minden áldozatot meghozhattak, már csak azért is, 
mert náluk a siker egyúttal kereskedelmi eredményt is jelentett. Ezzel 
szemben a gyógyszerészeket semmi más nem vezethette, mint az alko
tás láza s ők csakis erkölcsi sikerre számíthattak. Ezenfelül a maguk 
szerény anyagi viszonyaival állították össze a kiállított anyagokat, 
amelyek így természetesen mentesek voltak minden dekoratív beállí
tástól, ami pedig kiállításoknál annyira fontos.

íme, a magyar gyógyszerészi kar itt is becsületet szerzett nem
csak a magyar népnek, hanem a tudománynak is. És ennél a fénynél 
találjuk meg a nagy összeütközést a gyógyszerészi kar működése és 
az illetékesek részéről megnyilvánuló különös elismerés között. A ki
állításon, ahol már szakértő zsűri működött, nem lehetett elütni a gyógy
szerészeket a kitüntetéstől, azt azonban megtették, hogy amikor a kiállí
tás 28-ik, tehát közegészségügyi csoportjának bírálóbizottsága megala
kul, a 16 tagból álló bizottságba bevettek orvosokat, orvosi műszergyá
rosokat, forrásvíztulajdonosokat, csak éppen gyógyszerészeket nem. A 
Pharmaceutische Post élesen kikel ez ellen, éppúgy a Wiener Medi- 
cinische Wochenschrift is. Azt mondja a Pharmaceutische Post: „Hát 
mi, gyógyszerészek, mit szóljunk e tényhez? A gyógyszerész valóban 
arra van kiszemelve, hogy mindenütt és mindig mellőztessék ? Nem 
lett volna helyesebb a különféle vegyi és gyógyszerészeti készítmények 
elbírálására legalább két-három gyógyszerészt és vegytanárt is felvenni 
az orvosok mellé?“

Igen, úgy látszik, ez a mellőzés tendenciózus, pedig közérdek lett 
volna és talán a magyar gyógyszerészi ipar fejlődésének érdeke is, hogy 
a gyógyszer és gyógyvegyészeti készítményeket gyógyszerészek bírál
ják  felül. Hiszen ehhez legjobban csak gyógyszerész érthetett, aki a 
maga évtizedes és állandó gyakorlata és tapasztalata alapján sokszor 
egy pillantással is meg tudhatta ítélni a készítmény jóságát, amire az 
orvos csak a legritkább esetben képes.

Az elismerésből tehát kevés, a kritikából állandóan sok jutott ki 
a gyógyszerészi karnak. Ha mélyebben vizsgáljuk e kérdéseket, rá
jövünk arra is, hogy igen sokszor olyan dolgok miatt gyakorol az orvosi 
kar kritikát a gyógyszerészi kar fölött, amelyeknek eredete az orvosok 
egyenes felkérésére vezethető vissza. Az újabb időben pl. nem egyszer 
halljuk, hogy nem a gyógyszertár, hanem a drogéria hivatása, hogy 
irrigátort, különböző üvegcsöveket, ecseteket stb. tartson. Ezzel szem
ben rá kell mutatni arra, hogy 1886 április 9-én a Budapesti Orvosi Kör
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volt az, amely átírt a Budapesti Gyógyszerész Testülethez és közgyűlési 
határozatára való hivatkozással azt a kérést terjesztette elő, hogy ne 
csak különböző kötszereket, hanem fasíneket, laposcsontú cink száj
fecskendőt, füflecskendezésre való gummilabdát, irrigátort, lúd- és 
tyúktoliakat, torok- és más ecseteket, fülkanalat, jég- és kaucsukpapi- 
rost és sok minden mást is tartsanak a gyógyszerészek. Ez átirat indo
kolása az, hogy a felsorolt eszközök a gyors orvosi segélynyújtáshoz 
felette szükségesek, fontosak, következésképpen a gyógyszertárakban 
készletbentartásuk a nagyközönség érdekében és az orvosokra való te
kintettel is egyaránt kívánatos, sőt szükséges. Az orvosok egyenes kéré
sére rendezkedtek be tehát a gyógyszerészek e tárgyak árulására, amiért 
mostanában nem egyszer próbáltak ellenük támadást intézni.

A kötszerárulás kérdése ebben az időben még szintén rendezetlen 
volt. Éppen ezért dr. Járm ay Gyula hívta fel a központi igazgatóság
1886 december 21-én tartott közgyűlésének figyelmét arra, hogy mivel 
a gyógyszertárakon kívül árusított kötszerek gyakran tisztátlanok, cél
szerűnek látná a minisztériumhoz olyan kérvény benyújtását, hogy 
a kötszerek általában, vagy legalább is azok, amelyek gyógyszer
rel vannak impregnálva, csak gyógyszertárban legyenek árusíthatók. 
Az igazgatóság ki is küldött egy hármas bizottságot, amelynek felada
tává tette kijelölni mindazon kötszereket, melyeknek tartása és árulása 
csak a gyógyszertárak részére engedhető meg.

Nagyon tisztában voltak tehát az orvosok azzal, hogy közegész
ségügyi szempontból az a helyes, hogy a szakképzett gyógyszerész tartsa 
e gyógyászati segédeszközöket. Amikor tehát az orvosi érdek is azt pa
rancsolta, hogy a gyógyszerészekre gondoljanak, akkor erről sohasem 
feledkeztek meg. De ugyanez az Orvosi Kör alig pár hónappal az
előtt a belügyminiszterhez intézett feliratában azzal vádolja meg a 
vidéki gyógyszerészeket, hogy míg Pesten a kézieladás minimális tétele
2—3 krajcár, addig vidéken a gyógyszerészek 5—6 krajcáron alul sem
mit sem adnak. Szigorú intézkedést kér tehát a belügyminisztertől a 
gyógyszerészek eme ténykedése ellen, amely szerintük egyrészt gyógy- 
szerpocsékolásra, másrészt oda vezet, hogy a szegényebb néposztáFy 
nem tud a maga háziszer jellegű gyógyszereihez hozzájutni.

Nem kell külön hangsúlyozni, hogy ez a vád teljesen alaptalan, 
mert a gyógyszerészek anyagi helyzete nem volt olyan, hogy forgalmu
kat mesterségesen akarták volna csökkenteni. Annál helyesebb volt 
azonban az Orvosi Kör felterjesztésének az a pontja, amelyben a kül
sőleg használt gyógyszerek kiszolgáltatásához szögletes üvegek alkal
mazásának elrendelését kérte.

Amint tudjuk, ez később általánossá is lett és gyógyszerész in
dítványa volt az, amely azt követelte, hogy az ilyen üvegekre dombor
nyomással kerüljön rá már az a szó is, hogy „Külsőleg".

Kétségtelen, hogy a szögletes üvegek használatának megvan a 
maga nagy gyakorlati jelentősége. A mai szemmel nézve a dolgokat, 
szinte el sem képzelhető, hogy milyen heves vitát robbantott ki ez az 
indítvány. A falusi lakosság szimplaságát domborítják ki azokban az 
ellenvetésekben, amelyek teljesen céltalannak látták a szögletes üvegek 
használatának elrendelését. Különböző cikkekben írták meg, hogy a nép 
egyáltalában nem fogja megérteni a szögletes üvegek célját s ezek nem 
fogják megakadályozni azokat a tévedéseket, amelyek eddig is s úgy



fordultak elő, hogy a beteg a külsőleges orvosságot itta meg és a belső
legeset dörzsölte fel magára. Szinte a vicclapok hasábjaira kívánkoz
nak azok a nyilvánosságra hozott esetek, amelyekről a gyógyszerészi 
kar összességének is volt személyes tapasztalata. Az, hogy a beteg a 
porokat papírkapsulával együtt nyelte el, hogy a porhoz rendelt ostyát 
úgy használta, hogy először az ostyát vette be s úgy öntötte magába 
külön a port, mindennaposak voltak. Nagyon sok esetet tudtak a gyógy
szerészek olyant is, ahol, mert folyadékban oldhatatlan szert rendelt az 
orvos s így meg kellett magyarázni a betegnek, hogy az orvosságot 
használat előtt rázza fel, nem az orvosságot, hanem a beteget rázták 
fel a gyógyszer beadása előtt. Sőt a Gyógyszerészi Hetilap 1886. évi 7. 
számában írta  meg az orvosra való hivatkozással egy gyógyszerész, 
hogy a beteg az 5 grammos üvegbe rendelt aqua laurocerasit annak 
morphintartalmával együtt nyelte el s pár nap múlva a bedugaszolt és 
lekötött üveget vitte vissza az orvosnak, hálásan megköszönve, hogy 
olyan jó orvosságot rendelt neki, ami a baját elmulasztotta.

A közölt tréfás adatok ellenére is a szögletes üvegek használata 
fontos gyakorlati eredményekkel járhatott, csak kár volt ezt az akciót 
rögtön a gyógyszerészek elleni támadással összekapcsolni. Ebből ú jra 
az a titkos animozitás csendült ki, amit az orvosi kar részéről annyiszor 
kell tapasztalni s amely a budapesti egyetemen is kirobbanásra veze
tett az 1885. év februárjában az orvos- és gyógyszerészhallgatók között. 
Nagyon megnyugtató volt, hogy ebben az afférban az Orvosi Hetilap 
a gyógyszerészek pátrjára  állott és mivel az összeütközésnek az volt az 
oka, Hogy az orvostanhallgatók lekicsinylőleg nyilatkoztak a gyógy
szerészi pályáról, felveti a kérdést, hogy vájjon a mai kor embere 
kicsinyelketi-e a m unkát s lenézheti-e azt, aki a maga helyén teszi meg 
kötelességét s lenézheti-e különösen orvos a gyógyszerész m unkáját és 
hivatását.

Eltekintve egyes támadásoktól, általában véve meg kell állapí
tani, hogy az orvosi szaksajtó sokkal több tárgyilagosságot mutatott a 
gyógyszerészi kérdésekkel szemben, mint az egyes orvosi körök és maga 
az orvostársadalom. A szaksajtó megbízhatóságát és lelkiismeretességét 
bizonyítja ez, amit megmagyaráz az is, hogy a szaksajtó természetszerű
leg sokkal jobban volt informálva a gyógyszerészek közhasznú tevé
kenységéről, mint maguk az orvosok. Az orvosi sajtó is tudomásul kel
lett, hogy vegye azt az irodalmi téren is megnyilvánuló nagy munkát, 
amit a gyógyszerészi kar a közegészségügy fejlesztése érdekében kifej
tett és ismertette azokat a nemzetközi eseményeket is, amelyek során 
ugyancsak a gyógyszerészi kar lépett sorompóba a közegészségügy nagy 
kérdéseiért.

Lehetetlen is lett volna egyszerűen elmenni azok mellett a nem
zetközi gyógyszerészkongresszusok mellett, amelyek állandóan igen 
nagyszabásúak voltak s amelyek a szorosan vett gyógyszerészi érdekű 
kérdéseken felül az érdeklődés központjában álló más közegészségügyi 
kérdésekkel is foglalkoztak. Hogy milyen nagyjelentőségűnek tartották 
az ilyen gyógyszerészkongresszusokat, azt legjobban bizonyítja, hogy az
1885-ben Brüsszelben megtartott nemzetközi gyógyszerészkongresszus 
védnökségét maga a belga király, II. Lipót fogadta el, míg a tisztelet
beli elnökséget a belügyminiszter töltötte be. Az augusztus 31-én tartott 
megnyitón azután a belga külügyminiszter, Caraman-Chimay herceg, 
jellemezte a gyógyszerészet fontosságát a közegészségügyre nézve és a
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flaudriai főherceg jelenlétében nyitotta meg a gyengélkedő király he
lyett a kongresszust.

Huszonhárom nemzet képviselői jelentek itt meg és még Dél- 
Amerika és Ausztrália gyógyszerészegyletei is képviselve voltak. A ma
gyar nemzetet Török Sándor, Saxinger Ottó és dr. Járm ay Gyula kép
viselték, míg a negyedik tag, Török József, betegsége miatt nem jelen
hetett meg. A kongresszus egyik alelnökévé is dr. Járm ay Gyulát vá
lasztották meg, aki annak lefolyásáról később kimerítő jelentést is tett 
az Országos Gyógyszerész-Egyesületnek. A kongresszus főtárgya volt 
a nemzetközi gyógyszerkönyv, a gyógyszerészek kiképzése, a tápszer
hamisítás és az ivóvíz vizsgálata. Amint a két utóbbi programmpontból 
látszik, általános érdekű kérdéseket is tárgyalt a kongresszus s így 
gyógyszerészek voltak azok, akik különösen a tápszerek hamisítása és 
vizsgálata kérdésében már akkor nemzetközi megállapodásokat óhaj
tottak létrehozni. Hogy milyen kérdések voltak még akkor rendezetle
nek, azt legjobban m utatja a kongresszus III. osztályának a következő 
pontokba foglalt határozata:

1. Tiltassék el az ólomcsöveknek vízvezetékeknél való alkalma
zása, ha az átvezetett víz analízise s a közvetlen tapasztalat azt mutatná, 
hogy a víz e fémet megtámadja.

2. Tápszerek készítéséhez oldható ólmos mázzal bíró edények 
használata ne engedtessék meg.

3. A közönség óvandó a seréteknek üvegek mosására való alkal
mazásától.

4. Nem engedhető meg, hogy a rézsóknak tápszerek festéséhez 
való használását tiltó intézkedések hatályon kívül helyeztessenek.

5. Mérgező anyagok alkalmazása használati tárgyak (szövetek, 
függönyök, gyermekjátékok, művirágok stb.) készítésére, vagy festé
sére tilos.

6. A tápszerekkel, italokkal érintkező ón tiszta legyen.
7. Az összes államok gyűlést tartsanak az ivóvizek elemzésének 

egyöntetű keresztülvitele végett.
8. A tápszerek hamisítását tárgyaló nemzetközi lap alapíttassék.
9. Egészségügyi szempontból kívánatos, hogy a borok gipszelé

sével egészen felhagyjanak. Legfeljebb csak időközönként engedtessék 
az meg a legtisztább gipsszel s literenként 2 gramm cali sulfátra kor
látozva.

E kérdések egyrésze Magyarországon bizonyos fokig rendezve 
volt, mert még a játékárukra vonatkozólag is találunk olyan miniszteri 
rendelkezést, amely azoknak méregtartalmú festékekkel való megfesté
sét tiltotta. Nemzetközi megállapodások azonban e tekintetben nem vol
tak s mivel ép a játékáruk, ezenkívül a  szövetek, művirágok nagy
része külföldről került be hozzánk, érdeke volt hazánknak is az 
erre vonatkozó nemzetközi megállapodás létrejövetele. Mindenesetre a 
kongresszus bizonyságát szolgáltatta annak, hogy a gyógyszerészi kar 
tud és akar is olyan általános érdekű dolgokban is fáradni, melyekből 
semmivel sincs több haszna, mint bármely más polgárnak. E pontok 
tárgyalása ezenkívül alkalmas lehetett arra is, hogy felhívja a külön
böző kormányok figyelmét arra, hogy a közegészségügyi intézkedések 
bizonyos ágainak végrehajtásánál kellően képzett közegeket lehet to
borozni, éppen a gyógyszerészi karból. Ez pedig azt jelenti, hogy a



gyógyszerészek igen nagy szolgálatokat tehetnek a különböző kormá
nyoknak fontos közegészségügyi ügyekben.

Ugyanilyen fontos szerepet játszottak a gyógyszerészek az 1887. 
évben Bécsben tartott általános közegészségügyi kongresszuson, amely 
az élelmiszerek vizsgálatára vonatkozólag szintén nemzetközi törvények 
megalkotását követelte és foglalkozván a gyógyszerészi ügyekkel is, 
arra az álláspontra helyezkedett, hogy a gyógyszerészi ügyet a tudomá
nyok fejlődése szempontjából is teljesen újra kell rendezni. A bécsi köz
egészségügyi kongresszus reánk nézve azért is fontos eredménnyel járt, 
mert a kongresszus tagjai közül Budapest törvényhatóságának meg
hívására körülbelül négyszázan Budapestre jöttek és itt megtekintették 
Budapest tudományos és közegészségügyi intézeteit. A fogadtatásukra 
kiküldött bizottságban a Budapesti Gyógyszerész Testület részéről dr. 
Járm ay Gyulának és Kriegner Györgynek neveivel találkozunk.

Nem a gyógyszerészek voltak tehát okai annak, ha a közegész
ségügyi szolgálat terén bizonyos olyan hiányok is mutatkoztak, ame
lyekből igen sokszor próbáltak vádat kovácsolni a gyógyszerészek ellen. 
Ilyen hiánynak tekinthető az, hogy a nép nagyon nehezen akart orvos
hoz menni s inkább a gyógyszertárban pár krajcárért kapható házisze
rekkel próbálta önmagát gyógyítani. Az orvosok ennek kapcsán igen 
gyorsan megkonstruálták a kuruzslás vádját, anélkül, hogy a kérdés 
mélyére néztek volna.

A helyzet egyszerűen az volt, hogy a gyógyszerésznek is tudomá
sul kellett vennie a népnek minden közegészségügyi kérdéssel szemben 
való irtózását. Nem egyszerű szóbeszéd ez, hisz amikor Tisza Kálmán 
belügyminiszter 1885 március 28-án megtette a Háznak az ország köz
egészségügyi viszonyaira vonatkozó jelentését, ebben szószerint a követ
kezőket mondja: „A felmerült járványok tovaterjedésének meggátlása 
céljából ez évben is hasonló hatósági óv- és gyógyrendszabályok foga
natosíttattak, sőt számos helyen csendőrség kirendelése is vált szüksé
gessé, mivel némely vidéken a lakosságnak e tekintetbeni indolenciája 
még mindig olyan nagy, hogy díjtalan orvosi kezelés és ingyen gyógy
szernyerés mellett is igen sok szülő, gyám vonakodik hozzátartozóik be
tegsége esetén ezen segélyeszközöket igénybevenni, mely oknál fogva 
az 1876. évi XIY. te. 82. §-a végpontja alapján a kényszergyógyítás al
kalmazásának is volt helye."

Nemcsak rendes körülmények között, hanem íme, még akkor sem 
akarta magát a nép gyógykezeltetni, amikor napról-napra meggyőződ
hetett a különböző járványok nagy pusztításairól. Mennél inkább ter
mészetes tehát az, ha rendes körülmények között még inkább elkerülte 
az orvost, amin bizonyos fokig csodálkozni nem is lehet. Az orvosért 
ugyanis rendesen kocsit kellett küldeni, a hosszú útért járó honoráriu
mot meg kellett fizetni, úgyhogy egy-egy recept, amelynek gyógyszer
tári ára 25—50 krajcár volt, minden kiadásokkal együtt 2—3 forintra 
is felrúgott, ami az időben igen nagy pénz volt. Érthető tehát, ha a beteg 
megpróbált pár krajcárért valamilyen gyógyszert venni, aminek kiszol
gáltatását a gyógyszerész semmi körülmények között meg sem tagad
hatta.

Általában véve nagyon üdvös lenne teljesen tisztázni a kuruzs- 
lásnak a kérdését. Nem lehet vita tárgya az, hogy minden fajta  kuruzs- 
lást feltétlenül meg kell akadályozni. Ellene kell fordulni tehát maga
sabb közegészségügyi szempontból a nép önkuruzslásának és szigorú
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rendszabályokat kell életbeléptetni úgy az orvosok, mint a gyógyszeré
szek esetleges kuruzslásával szemben is.

A kérdés itt két részre osztható. Az egyik annak elméleti eldön
tése, hogy a kuruzslás fennmaradásáért, sőt esetleges terjedéséért kit 
lehet felelőssé tenni, a másik pedig, hogy meg kell állapítani, mi is a 
korrekt definíciója magának a kuruzslásnak.

A nép felelősségét ebből a kérdésből teljesen ki lehet kapcsolni, 
öngyógyítással találkozunk már évezredekkel ezelőtt is és azzal utó
daink találkozni fognak újabb évezredek elteltével is. A háziszerek 
használatát s a különböző javallatokat, amelyeket nemcsak vajákos 
asszonyok, hanem rokonok, jó ismerősök és jóbarátok tesznek a bete-

f;ek számára, soha megszüntetni nem lehet azért, mert a beteg hajlandó 
esz a gyógyulás érdekében mindent kipróbálni. Látjuk, hogy még a leg

intelligensebb néposztály, sőt a szellemi kiválóságok is megteszik azt, 
hogy amikor az orvosi kezelés számukra javulást nem hoz, vagy fájdal
mukat meg nem szünteti, javasasszonyokat is felkeresnek. Ezt semmi
féle rendelettel és a kultúrának semmiféle emelkedésével megszüntetni 
nem lehet, mert itt egy mindennél hatalmasabb erő, az életösztön dol
gozik.

Bizonyos vonatkozásban azonban felelőssé lehet tenni a kuruzs
lás pusztításaiért a kormányokat, az orvosokat és a gyógyszerészeket 
is. A legnagyobb felelősség azonban a különböző kormányoké, amelyek 
hosszú időkön át teljesen elhanyagolták a közegészségügy modern ki
építését és még ma sem szervezték meg azt a felvilágosító akciót, amely 
a nép nagy tömegeit fogékonnyá tenné a betegségek preventív intéz
kedései iránt.

Az 1928. év statisztikája bizonyítja pl., hogy Magyarországon 
pusztul el percentualiter a legtöbb ember tüdővészben. Ez a statisztika 
nem mond ú j dolgot, mert tíz, húsz és harminc évvel ezelőtt is ugyanez 
volt a helyzet, időnként azzal a különbséggel, hogy az utolsó helyről 
átmenetileg az utolsóelőtti helyre kerültünk. Ez a szomorú tapasztalat 
állandóan nyugtalanította a közvéleményt. A lapok temérdek cikkben 
mutattak rá a magyarság szomorú pusztulására, kormányférfiak állan
dóan ú jra  és ú jra  megállapították ezt a szomorú igazságot és ennek 
dacára csak 1929-ben került komolyan szóba az, hogy a nép felvilá
gosítását országosan kiépített szervezettel kell megteremteni.

íme, a legnagyobb veszedelemmel szemben sem találtunk a kor
mányhatalom részéről olyan erélyes intézkedéseket, amelyek a nép köz
egészségügyi intelligenciájának fokozásával akarta volna a bajok ter
jedését megakadályozni. Ezzel akaratlanul is a kuruzslást segítette elő. 
Nemcsak a tüdővész gyógyításával kapcsolatban, hanem ettől függet
lenül is, mert el lehet képzelni, hogy ha a legszörnyűbb betegséggel 
szemben ezzel az indolenciával találkozunk, akkor milyen primitív in
tézkedések történtek a kisebb jelentőségű bajokkal kapcsolatban.

Az 1907. évi 19. te., amely a munkásbiztosítást teremtette meg 
hazánkban, volt az első fontos lépés, amely a tömegek egészségével 
törődött. Az 1927. és 28-as törvényalkotások, amelyek Yass József nép
jóléti miniszter nevéhez fűződnek és a betegség elleni biztosítás kiter
jesztésén kívül a szociális problémák más ágaiba is az erős fejlődés üte
mét vitték bele, lehetnek alkalmasak arra, hogy a gyógykezelés könnyű 
lehetőségének megteremtésével szűkebb keretek közé szorítsa a töme
gek önkuruzslását. De csak a mezőgazdasági munkások kötelező beteg
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ség elleni biztosítása lehet az, amely igazán jelentős eredményekkel já r
hat, tekintettel arra, hogy éppen a falusi, tehát mezőgazdasággal fog
lalkozó nép között dúl legjobban most is az öngyógyítás. Mayer föld- 
mívelésügyí miniszter 1929. évi expozéja szerint e munkásréteg bizto
sítási kötelezettségének törvényes rendezése küszöbön áll s így remény 
van arra, hogy sok évtizedes mulasztás után e téren javulás fog be
következni.

Ha az orvosok felelősségét akarjuk boncolni, úgy azt látjuk, hogy 
egyrészt az orvosi honoráriumok nagysága volt az, ami a népet vissza
tartotta attól, hogy bajaiban orvosi segélyt vegyen igénybe, másrészt 
pedig, hogy a gyógyszerésszel szemben táplált irigység igen sokszor 
volt előidézője annak, hogy maga az orvos vitte a lakosságot a kuruzs
lás útjára.

A vidéki gyógyszerész helyzete, sajnos, legtöbbször olyan, hogy 
megélhetése szorosan összefügg azzal a kérdéssel, hogy jó, vagy rossz 
viszonyban van-e az orvossal. Nagyon sokszor látjuk azt, hogy ott, ahol 
ez a jóviszony nincs meg, az orvos egyszerűen abbahagyja a receptírást 
és maga adja a betegnek azt a tanácsot, hogy pár fillérért valamilyen 
herbateát, vagy 1—2 aspirint vegyen a gyógyszertárból, sőt igen sokszor 
még ezt is elkerüli különböző borogatásoknak stb. alkalmazásával. A 
haragnak ez a meggondolatlan cselekedete a primitív nép bizalmát meg 
kellett, hogy rendítse a gyógyszertárral szemben, de — és ez az, amire 
az orvos nem számított — el kellett, hogy szoktassa őt az orvostól is. A 
magyar nép ugyanis sokkal józanabb és parasztása sokkal fukarabb 
is, semhogy 1 forintot fizetett volna a régi időkben az orvosnak azért, 
hogy az neki 3 krajcár ára ugyanolyan kamillateát rendeljen, mint amit 
a szomszédasszony már úgyis ajánlott, vagy amit ő önmagának is tud 
javallani. Az orvosi rendelésnek ez a formája tehát erősítette a népben 
a kuruzslás iránti hajlandóságot, de egyúttal a megélhetés lehetősége 
miatt rákényszerítette a gyógyszerészt is arra, hogy gyógyszertári for
galmában a kézieladásra az eddiginél erősebb súlyt fektetett. Olyan 
forgalmat próbált tehát magának teremteni, amelyhez ugyan törvény 
szerint minden joga megvolt, de ami most már az orvos exisztenciáját 
is támadta, aki így nagyon könnyen konstruálta meg a gyógyszerész 
ellen a kuruzslás vádját. Hogy ez az eszmemenet mennyire megtámad- 
hatatlan, azt legjobban bizonyítja, hogy éppen ilyen esetekből kifolyó
lag többször merült fel az orvosok részéről az az óhaj, amely a kéziel
adás megszüntetésének elrendelését szerette volna a minisztériumnál 
keresztülvinni.

Egy ilyen akciónak persze sohasem lehetett sikere, mert ellen
kezett a közegészségügy nagy szempontjaival. A népet elzárni attól, 
hogy a maga egyszerű gyógyszereit orvosi beavatkozás nélkül is meg
szerezhesse, nem lehet. Égy ilyen intézkedés teljesen ellenkező ered
ménnyel járna, mint amit az orvosi kar ettől remél és nem lehetne más 
következménye, mint hogy a népet drogériákba, sőt a fűszerkereskedé
sekbe kényszerítené, mint ahogy együtt járna vele a zuggyógyszerkeres- 
kedelem újabbi erős megnövekedése, sőt az is, hogy a kuruzsló asszo
nyok száma hihetetlen mértékben megszaporodnék.

Az újabb időkben az orvosok egy töredéke más módon is kifejt 
kuruzslásszerű működést. Nagy gyűjtemény áll rendelkezésre annak 
igazolásául, hogy rendkívül sok olyan szer, amelynek szinte titkos ösz- 
szetételű jellege van, orvosok reklámfüzeteivel kerül a forgalomba. E



füzeteket tízezrével küldik széjjel és osztogatják a nép között, amivel 
természetesen újra csak a kuruzslást segítik elő.

A gyógyszerészek ellen elhangzott vádak mindig oda vezetnek 
vissza, hogy a gyógyszerész orvosi rendelet nélkül ad ki gyógyszereket. 
Ez a vád elsősorban a kézieladások ellen irányul és már csak ezért is 
teljesen igazságtalan. Törvényes határozatok vannak ugyanis arra, hogy 
a gyógyszerkönyvben hivatalos és kereszttel nem jelölt szereket a 
gyógyszerész kézieladásban kiadhatja, sőt voltak gyógyszerészek ellen 
olyan eljárások is, amelyeket azért indítottak, mert éjjel orvosi rende
let nélkül kereszttel nem jelölt hivatalos gyógyszert a vevőnek ki nem 
szolgáltatott. Mivel tehát kétségen felül áll, hogy itt a gyógyszerész tör
vényes keretek között működik, ezért őt felelősségre vonni nem lehet.

Másik része a kérdésnek az, amikor a gyógyszerész orvosi ren
delet nélkül, a saját javallatára összetett gyógyszert készít a betegnek, 
vagy ha kereszttel jelölt szert recept nélkül ad ki. Ha ez megtörténik, 
úgy kétségtelen, hogy a gyógyszerész lelépett a törvényes álláspontról 
és egyúttal kuruzslást is követ el. Ilyen eset azonban eléggé ritka s maga 
a gyógyszerészi kar az, amely ellene a leghatározottabban állást foglal.

Közegészségügyi érdek tehát, hogy a kuruzslás kérdése szigorú 
intézkedések kilátásba helyezésével teljes rendezést nyerjen. Ennek 
előfeltétele azonban az, hogy legelsősorban a drogériákat kell megrend- 
szabályozni, mert ha csak a gyógyszertárak ellenőrzését teszik szigo
rúbbá és őket szorítják meg a kézieladás kiszolgáltatásának terén, ak
kor ez nem rendezése a kérdésnek, hanem egyszerűen a gyógyszertári 
forgalom nagyrészének ama drogériákba való átterelése, amelyek ed
dig is a törvényellenes működés valóságos iskolapéldáit produkálják.

Tisza belügyminisztersége alatt többször hozzányúlt ehhez a kér
déshez, anélkül azonban, hogy bármiféle lényegbeli rendezés történt 
volna. Pedig hosszú miniszterelnöksége és belügyminisztersége alapján 
erre lett volna ideje. 1885-ben ugyanis Tisza már 10 év óta volt minisz
terelnök és ekkor a Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület és a Buda
pesti Gyógyszerész Testület küldöttsége november 30-án tisztelgett is 
nála, hogy a gyógyszerészi kar jókívánatainak is kifejezést adjon. 
Tisza ekkor ú jra elismerte a gyógyszerészet nagy fontosságát, azonban 
továbbra is az m aradt a helyzet, hogy a gyógyszerészek csak ahhoz 
jutottak hozzá, amit a maguk számára szinte erőszakkal ki tudtak ve
rekedni. Kivétel volt a magyar gyógyszerkönyv második kiadásának 
előkészítő munkája, ami elől a közegészségügyi tényezők nyomása 
alapján sem lehetett kitérni. A miniszter éppen ezért megadta a felhatal
mazást az ú j gyógyszerkönyv összeállítására és az Országos Közegész
ségügyi Tanács e célból egy bizottságot küldött ki, amelynek elnöke 
dr. Than Károly volt s amelyben ott találjuk Müller Bernát gyógysze
részt, a Közegészségügyi Tanács rendkívüli tagját és Járm ay Gusz
távot, mint gyógyszerész-szakértőt. Ez a bizottság munkálatait 1887 
augusztus havára fejezte be. Az első kiadáshoz hasonlóan, ez a kiadás 
is magyar és latin nyelven lett szerkesztve és összesen 515 szert tarta l
mazott, tehát csak öttel többet, mint az első kiadás. Az új szerek száma 
56. A vegykészítmények leírásánál az ú j gyógyszerkönyv azt a rend
szert követte, hogy oly szereknél, melyek a gyógyszertárban voltak ké
szítendők, leírta a készítmények módját, ismertette a készítmények 
külső tulajdonságait, a készítmény identitásának ismertetőjeleit, végre 
a hamisítások és tisztátlanságok felismerésének módjait, úgy minőle



ges, mint mennyileges szempontból. A régi kiadáshoz képest az addig 
előírt acidimetrikus és alcalimetrikus oldatok, melyek a Mohr-féle el
járás szerint az oxalsavra voltak alapítva, melynek normál oldata volt 
használatos, tekintettel arra, hogy az oxálsav tisztán csak nehezen volt 
előállítható s nem állandó vegyidet, a Than Károly által kidolgozott ú j 
módszer szerint lettek felvéve úgy, hogy alapanyagul a teljesen meg
bízható kálium bicarbonatum szolgált. A normális acidimetrikus oldat 
pedig az addig használt natriumhydroxyd helyett kálium hydroxyddal 
készült. A gyógyszerkönyvhöz végül 7 táblázat volt mellékelve, ame
lyekben az adagok maximális dózisát, a zár alatt tartandó szereket, 
fajsúlyokat, százaléktartalmat stb. lehetett megtalálni.

A gyógyszerészi pálya a maga ügyeiben kívülről nem igen vár
hatott tehát semmiféle támogatást. Annál elismerésreméltóbb az, amit a 
maga erejéből elért. Ezek között fontos helyet foglalt el a Budapesti 
Gyógyszerész Testület nyugdíj- és segélyalapjának megteremtése, ame
lyet már az 1885 február 6-án megtartott testületi közgyűlésen megvá
lasztott ú j tisztikar hozott tető alá. A testület elnökéül ekkor Kiss Ká
rolyt, aíelnökül Frum Istvánt, pénztárnokul pedig dr. Molnár Nándort 
választotta meg, míg a választmány tagjai Bayer Arnót, Urbánn József, 
Járm ay Gusztáv, Zboray Béla, Ylassek Ede és Eisdorfer Gusztáv lettek. 
Póttagul a közgyűlés Paksy Bélát és Wimmerth Károlyt választotta 
meg. E közgyűlésen mondott le a maga tisztségéről Molnár János, aki
nek működésével a nyugdíjintézet ügyének ismertetése után fogunk 
foglalkozni.

A nyugdíjintézet megalakításának igen érdekes előzményei van
nak. Még 1838-ban szaB. kir. Buda fővárosban és szab. kir. Pest váro
sában fennállott gyógyszertárak birtokosai és bérlői ugyanazon év de
cember 3-án kelt és hatóságilag is megerősített szerződésben kölcsönö
sen arra kötelezték magukat, hogy a gyógyszerésztestület többségének 
határozatával a szerződésben meghatározott visszaélések esetén reájuk 
kiszabandó 100 ezüst forintnyi bírságot egy segélyzőalap képzésére 
„vonakodás" nélkül befizetik. Egyszersmind kötelezettséget vállaltak 
arra, hogy a segélyzőalap folytonos gyarapítása céljából a gyógyszer- 
tárukban alkalmazott minden segéd után 5 és minden sustentáns után 
2!/2 forintot fizetnek. E határozatot azóta is minden, a Budapesti Gyógy
szerész Testületbe belépett tag magára nézve kötelezőleg elfogadta s így 
az ekként keletkezett segélyalap azonfelül, hogy rendeltetésének időről- 
időre megfelelt, 1885 december 31-én 19.182 forint 26 krajcár törzsva- 
gyonra szaporodott.

A Budapesti Gyógyszerész Testület tagjai az 1886. évben elhatá- 
rozták tehát, hogy az elődeik által megkezdett akciót tovább fejlesztik 
és testületi nyugdíjintézetet alakítanak úgy. hogy az 1838. év december
3-án létrejött szerződéses megállapodásokat mind maguk megtartják, 
mint minden a testületbe belépő ú j tag által megtartatják

A nyugdíjintézet úgy volt kontemplálva, hogy évi 360 forint se
gélyezésben részesülhetnek oly testületi tagok, akik 20 éven át voltak 
a testület tagjai s ez idő alatt a segélyzőalap illetékeit befizették, to
vábbá oly segédek, kik testületi tagoknál legalább 20 évig működtek s 
ez idő alatt a Budapesti Gyógyszerészsegédek Betegápoló Egyesületé
nek tagjai voltak, míg 180 forint évi segélyben részesülhetnek — füg
getlenül a befizetésektől — a testületnek aktív és volt tagjai, ezek öz
vegyei és árvái, valamint a segédek és ezek özvegyei és árvái, ha a csa

393



ládfő a testület tagjainál működött. A segélyösszeg 3 évre lett megálla
pítva, de a választmány javaslata alapján mindig újabb 3 évre lehetett 
azt meghosszabbítani. E nyugdíjintézet alapszabályait a belügyminisz
ter 1886 április 7-én 17.853. szám alatt jóváhagyta és így ez az ú j intéz
mény megkezdte a maga működését.

Ez intézmény megteremtésével a gyógyszerészi karnak már négy 
olyan egyesülete volt, amely a segélyezésnek bizonyos formáival fog
lalkozott. Az egyik volt a Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület se
gélyegylete, a másik a Budapesti Segédgyógyszerészek Segélyzőegyesü- 
lete, a harmadik az Egyetemi Hallgatók Segélyegylete, a negyedik pe
dig a most megalakult intézmény. Elődeink tehát át voltak hatva szo
ciális érzékkel, amire szükség is volt, mert állandóan újabb és újabb 
olyan meglepetések érték a gyógyszerészi kart, amelyek a gyógyszer- 
tárak jövedelmeit csökkentették s így fokozottabb mértékben e segélyző 
egyesületekei kellett preventíve a gyógyszerészek és az alkalmazottak 
sorsáról legalább némileg gondoskodni.

A Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület 1886 december 21-iki 
igazgatósági ülésén Zboray Béla alelnök is tett egy olyan bejelentést, 
amely ú jra  egy olyan értesülésre mutatott rá, amely alkalmas volt izga
lom okozására s annak a félelemnek felkeltésére, hogy ú jra  olyan va
lami készül, aminek következtében a gyógyszertárak forgalma csök
kenni fog. Zboray ugyanis bejelentette, hogy a minisztériumban az ál
lategészségügy rendezéséről szóló törvényjavaslattal kapcsolatban 
tervbe van véve az, hogy az állatorvosoknak is módjuk legyen házi-, 
vagy kézigyógyszertárakat felállítani. AFeFnöklő Kiss Károly ezt a líc - 
jelentést a maga ~ínformát:iói alapján is megerősítette s egyúttal felhívta 
a figyelmet arra, hogy az egyesület már korábbi határozata alapján 
tervbevette egy állatgyógyászati taksának a kiadását, amelyben kifeje
zésre ju tna az állatgyógyászati szerek olcsósága s így szükség sincsen 
semmi ú j intézkedésre a minisztérium részéről. A bejelentett informá
ciók helyesek voltak. A készülő törvényjavaslat 122. §-a ugyanis azt a 
rendelkezést tartalmazta, hogy ott, ahol gyógyszertár nincs, az állat
orvosok kézigyógyszertárak tartására — az állami állatorvosok vélemé
nyének meghallgatása után — a törvényhatóság első tisztviselője, vagy 
helyettese által feljogosíthatok, kötelesek azonban e részben a szabá
lyokhoz alkalmazkodni. Ennek a fogalmazásnak abban állott a vesze
delme, hogy nem azt mondja, hogy az „eddig fennálló" szabályokhoz 
kell alkalmazkodnia az állatorvosnak, hanem a m ajdan kiadandó sza
bályokhoz, amelyekről természetesen nem lehetett tudni, hogy milye
nek lesznek, sőt a földmívelésügyi minisztériumban megtartott érte
kezleten az a vélemény domborodott ki, hogy az állatorvosoknak meg 
kell engedni, hogy gyógyszereiket egyenesen a droguistáktól szerezzék 
be, tekintettel arra, hogy ők állandóan nagy dózissal dolgoznak és így 
az állatgyógyítást nagyon megdrágítaná az, ha gyógyszertárakból kel
lene ezeket beszerezniük. Az egyesület központi igazgatósága éppen 
ezért egy olyan határozati javaslatot fogadott el, melynek alapján az 
állategészségügyi törvény megalkotásánál sem mellőzhető az 1876. évi 
közegészségügyi törvényben lefektetett ama jog, amely a gyógyszer
kiszolgáltatás kizárólagosságát a gyógyszerészet számára biztosítja, 
kivéve a rögtöni segélynyújtás esetét. Mivel azonban jogos volt az az 
aggodalom, hogy a rendkívül fontos állatvédelemre való tekintettel a 
földmívelésügyi minisztérium ragaszkodni fog eredeti felfogásához, sür



gősen szükségessé vált kidolgozni azt a már említett állatgyógyászati 
taksát, amelynek alacsony ártételei feleslegessé fogják tenni az olyan 
rendelkezésnek a törvénybe való felvételét, amely a gyógyszerkiszol
gáltatásra vonatkozó eddigi elvi álláspontot meggyöngítené.

A következmények bizonyítják, hogy az aggodalom teljesen jo
gosult volt. A képviselőház közgazdasági bizottságának 1887 október
13-án tartott ülésében ugyanis a bizottság nem akceptálta Hegedűs Sán
dor országgyűlési képviselőnek azt a javaslatát, hogy ahol gyógyszertár 
nincs, az állatorvosok kézigyógyszertár tartására a közegészségügyi bi
zottság meghallgatásával, a törvényhatóság első tisztviselője által fel
jogosíthatok, hanem egyszerűen törölte a közegészségügyi bizottság 
meghallgatására vonatkozó, pontot, sőt az eredeti tervezettel szemben 
még azt a megszorítást is, hogy az ilyen kézigyógyszertár csak ott enge
délyezhető, ahol nyilvános jellegű gyógyszertár nincs.

A bizottság e veszedelmes döntésére való tekintettel az Országos 
Egyesületnek 20 tagból álló küldöttsége kereste fel Benitzky Ferenc 
belügyminiszteri állam titkárt s megkérte arra, hogy vesse magát közbe 
a földmívelésügyi minisztériumnál, hogy az állatorvosok kézigyógyszer
táraira vonatkozólag azon szabályok legyenek irányadók, amelyek álta
lában véve a kézigyógyszertárakra eddig is fennállottak. Ugyané ké
réssel fordult a küldöttség dr. Grosz Lipót osztálytanácsoshoz, a köz
egészségügyi szakosztály főnökéhez, akinek figyelmét még arra is fel
hívta, hogy a parlament közgazdasági bizottságának ülésén a belügy
minisztérium, amelynek hatáskörébe a gyógyszerkiszolgáltatás tartozik, 
egyáltalában nem volt képviselve s így tuladonképpen a javaslat a 
legilletékesebb fórum kizárásával jött létre. A közegészségi ügyosztály 
vezetője a gyógyszerészek kérését teljesen méltányosnak találta s ennek 
pártolását meg is ígérte. Ennek dacára, az álletegészségügyi törvényja
vaslatnak a gyógyszerészeket érdeklő 122. §-át a képviselőház az eredeti 
szövegezésben fogadta el, azzal a megszorítással, hogy az állatorvosok 
a kézigyógyszertárakból csak oly helyeken szolgáltathatnak ki gyógy
szereket, ahol nyilvános jellegű gyógyszertár nincs.

Kétségtelen, hogy az állategészségügy rendezése igen nagyjelen
tőségű kérdés volt, amit bizonyít az is, hogy arról, mint az országgyűlés 
egyik legfontosabb feladatáról, még a trónbeszéd is megemlékezett. Ma
gyarország, mint mezőgazdasággal s állati enyésztéssel foglalkozó ország, 
nem nélkülözhette azt, hogy ez a kérdés végre rendezve legyen, mert le
hetetlen volt továbbra is fenntartani azt az állapotot, hogy a jövőben is 
csak az uradalmak és egyes módosabb emberek legyenek azok, akik 
állatorvost vesznek igénybe, míg a kisebb tenyésztőknél az annyira el
harapódzó járványok miatt sokszor az egész állatállomány elpusztult. 
Helytelen volt azonban az, hogy ahelyett, hogy az állatorvosoknak a 
maguk működési köre, tehát a vármegye, vagy a község biztosított volna 
tisztességes megélhetést nyújtó fizetést, úgy akartak rajtuk  segíteni, 
hogy a kézigyógyszertárak kapcsán jussanak ú j jövedelemhez. A tör
vény rendelkezésének ugyanis nem lehet más tendenciát tulajdonítani, 
mert ellenkező esetben a földmívelésügyi minisztériumnak meg lett 
volna a módja arra, hogy a belügyminisztérium bevonásával megtegye 
azokat a lépéseket, amelyek az olcsó állatgyógyszertaksa kidolgozására 
vonatkozhattak. Azzal az intézkedésével azonban, amelyben az állat
orvosok számára a gyógyszerbeszerzés tetszés szerinti lehetőségét biz
tosította, keresztültörte azt az elvet, hogy a droguista igen sok gyógyszert



csak a gyógyszertárak számára szolgáltathat ki, ami egyúttal azt is je
lentette, hogy elősegítette a jogosulatlan gyógyszerárulás lehetőségét és 
újabb ajtót nyitott a kuruzslás megkönnyítése számára is. Mentsége a 
földmívelésügyi minisztériumnak legfeljebb az, hogy a belügyminisz
tériumnak kellett volna idejekorán lépéseket tenni s nem lett volna sza
bad megengednie, hogy egy olyan kérdésben, amely a gyógyszerárulás
sal szorosan kapcsolatos, egy másik, arra addig nem illetékes miniszté
rium mondja ki a döntő szót.

Érthető, ha így a kézigyógyszertárak ügye nem tudott nyugvó
pontra jutni. Amikor a belügyminisztérium annakidején eldöntötte azt 
a kérdést, hogy a kézigyógyszertár milyen szereket tarthat s hogy csak 
ott adományozható, ahol nyilvános gyógyszertár nincs, azt hitte volna 
az ember, hogy most már ez a kérdés további összeütközésekre alkal
mat nem adhat. Ezzel szemben azt látjuk, hogy valamilyen formában 
a kérdés ú jra  meg ú jra  felszínre került s jogosulatlan kívánságok erő
sítését szolgálta. A „Közegészségügyi Kalauz“ 1885 decemberi száma 
foglalkozik pl. azzal a kérdéssel, hogy kézigyógyszertárral bíró kör- 
orvosok gyakran ju tnak abba a helyzetbe, hogy mivel székhelyükön 
önálló gyógyszertár felállítására kapott valaki engedélyt, azt kívánják 
tőlük, hogy kézigyógyszertárukat szüntessék be. Ezzel szemben az illető 
lap rám utat arra, hogy ennek a kívánságnak törvényes alapja nincs, 
mert az 1880. évi 50.929. számú belügyminiszteri szabályrendelet sze
rint a körorvosok még ott is kaphatnak kézigyógyszertárak tartására 
engedélyt, ahol székhelyükön nyilvános gyógyszertár van. E kérdésben, 
sajnos, igaza is volt a „Közegészségügyi Kalauz“-nak. A szabályrendelet 
tényleg így intézkedett, azonban kétséget kizáró módon megállapította, 
hogy oly helyeken, hol nyilvános gyógyszertár van, a körorvosok kézi
gyógyszertáraikból sem helybeli, sem közegészségi körükhöz tartozó 
többi községbeli egyénnek, sem pedig idegeneknek gyógyszereket ki 
nem szolgáltathatnak, kivéve természetesen a sürgős szükség, legfőkép
pen pedig a hirtelen életveszély esetét.

Bizonyos közegészségügyi szempontokat fel lehetett ugyan sora
koztatni a kézigyógyszertárak felállítása mellett, de nagyon kétséges, 
hogy vájjon az így elért eredmény ekvivalense volt-e annak a veszte
ségnek, ami a közegészségügyet annak kapcsán érhette, hogy a kézi
gyógyszertárak tömeges szaporításával egyes gyógyszertárak megélhe
tése egészen problematikussá vált. Különösen fontos szempont volt ez 
akkor, amikor közben a nyilvános jellegű gyógyszertárakat is állandóan 
és olyan mértékben szaporították, amelyet semmiképpen sem indokolt 
meg a közegészségügyi szükség. Ez aggasztó tapasztalatok ösztökélték 
a különböző járásokat is arra, hogy úgy a kézigyógyszertárak, mint a 
nyilvános jellegű gyógyszertárak indokolatlan felállítása ellen az alis
pánoknál előterjesztéssel éljenek s hogy a Magyarországi Gyógyszerész- 
Egyesület felhívja e veszedelemre úgy a belügyminiszternek, mint a szé
kesfőváros tanácsának a figyelmét is.

Budapesten 1875 előtt összesen 28 gyógyszertár volt, ami 1887-ben 
— a kórházi és két fiókgyógyszertárral együtt — 52-re szaporodott. Ez 
azt jelentette, hogy míg 1875-ben még 10.000 lélek esett Budapesten egy 
gyógyszertárra, míg 1887-ben már csak 5600. Ez a szám sem m utatja 
azonban a helyzet valódi képét. A székesfőváros lakossága ugyan e 12 
év alatt 140.000 lélekkel szaporodott, azonban ez a szaporodás nem az 
intelligens néposztály keretéből került ki, hanem azoknak a napszámo-



soknak, iparossegédeknek és családtagjaiknak soraiból, akiket a nagy
mérvű építkezések és a gyáriparnak fejlődése vonzottak Budapestre. 
Hogy ez a szaporodás tehát mennyire nem járt a gyógyszerfogyasztás 
növekedésével, arra bizonyító adat az is, hogy 1875-től 1885-ig az orvo
sok száma nemcsak, hogy nem emelkedett, hanem 558-ról 438-ra szállott 
alá. A kis gyógyszerfogyasztás még rikítóbbá teszi tehát azt a veszedel
met, ami már abban is jelentkezett, hogy csak 5600 lakos esett ez időben 
egy gyógyszertárra, amikor Berlinben ugyanekkor 16.000 lélek szolgálta 
egy gyógyszertár forgalmi körét s amikor Becsben már hosszú évek óta 
nem adományoztak gyógyszertári jogot, annak dacára, hogy az igen 
nagy népességű és gazdag Bécs városának összesen csak 65 gyógyszer
tára volt, tehát alig 13-mal több, mint a nehéz viszonyok között élő és 
lassan fejlődő Budapestnek. Sőt Ausztriában a gyógyszertárak felállí
tásánál még mindig fennállott a régi rendszer, amely szerint a hatósá
gok Bécsben az ottani gyógyszerészegyletnek, vidéken pedig az illető 
grémiumnak véleményét ú j gyógyszertári jog adományozásánál állan
dóan kikérik. Ezzel szemben nálunk nemcsak a gyógyszerészkorporá
ciókat nem hallgatták meg, hanem, amint nem egyszer láttuk, a város és 
a vármegye határozott ellenzése dacára is adományoztak gyógyszertári 
jogokat. A gyógyszerészi mozgalmaknak a most ismertetett periódusai
ban élénk részt vett már dr. Molnár Nándor is, akit ez időben a magyar 
gyógyszerészettel együtt súlyos csapás ért. 1885 júniusában meghalt 
az édesapja, Molnár János, aki tagja volt a Magyarországi Gyógysze- 
rész-Egyesület központi igazgatóságának, fővárosi és törvényszéki ve- 

# gyész volt, 36 éven át a Rókus-kórház gyógyszertárának működő tagja 
és gondnoka, a Magyarországi Biológiai Társulat elnöke és a magyaror
szági ásványvizek legnagyobb részének elemzője.

Molnár János azok közé tartozott, akik a gyógyszerészetet életük 
végéig a maguk mélységesen szeretett hivatásának tartották és egész 
lelkűkkel mindig azon voltak, hogy a tudományokat is úgy műveljék, 
hogy abból a gyógyszerészi pálya számára is születhessenek ered
mények.

Körmöcbányán született 1814 december 5-én s így 71 éves volt, 
amikor meghalt. Gimnáziumi tanulmányai elvégzése után 2 évig a sel- 
meci bányászati akadémián tanult, majd 1832-ben Bolemann Selmec
bányái gyógyszerészhez ment gyakornoknak és 1838-ban szerezte meg 
oklevelét. 1869-ben fővárosi vegyésznek választották meg, míg végre 
1873-ban Budapesten a Kerepesi-úton, a mai Csillag gyógyszertár fel
állítására kapott engedélyt.

A Gyógyszerészi Hetilapban annak fennállása óta állandóan ta
lálkozunk cikkeivel, amelyek a tudomány legszélesebb határai között 
mozognak. Az ásványvizek elemzésén, az ivóvíz vizsgálatán és törvény- 
széki vegyelemzésein kívül foglalkozott gyógyszerismei kérdésekkel, a 
gyógyszerészet technikai haladásának eszközeivel és igen intenzíven a 
gyakornokok kiképzésének és a gyógyszerészi szakirodalom megterem
tésének a kérdésével. Rendkívül sok közleménye jelent meg ezenkívül 
a Természettudományi Közlönyben, a Magyar Tudományos Akadémia 
kiadványaiban, az orvosi és külföldi tudományos folyóiratokban. H a
zai ásványvizeink közül nyolcvanat elemzett és rendkívül értékesek 
azok a dolgozatai, amelyeket a liszt fertőzéséről, a tej vizsgálatáról, 
a dohányfüst alkotórészeiről, a chininkészítmények optikai megvizsgá
lásáról stb. írt. A Természettudományi Közlöny Molnár János önálló



értekezéseinek a számát 65-re tette és a legnagyobb elismeréssel nyilat
kozott mindig működéséről.

A tudományok iránti szeretetét tanúsítja az a nagy áldozatkész
sége is, amellyel szerény anyagi viszonyai dacára is laboratóriumát fel
szerelte. Különösen spectral-analytikai vizsgálataihoz használt készü
lékei méltóak a figyelemre. Kedvenc tanulm ánytárgya volt még a fű- 
vészet is és ritka szép herbáriumában a főváros faunájának több mint 
100 spéciese volt képviselve.

Azok közé az emberek közé tartozott, akiknek nem volt ellen
sége s akiket osztatlan tisztelet és megbecsülés vett körül. A tudomány 
iránti szeretetét örökölte tőle fia, dr. Molnár Nándor is, akiről a gyógy
szertári barna üvegekkel kapcsolatban már megemlékeztünk s aki, mint 
a későbbi gyógyszerészgyakornoki vizsgálóbizottság tagja s az Orszá
gos Egyesület titkára, igen értékes szolgálatot tett a hazai gyógyszeré
szetnek.

Than Károly jubileuma és életrajza. — Kiss Károly indítványa a 
gyakornoki iskola felállítása érdekében. —> A Budapesti Gyógyszerész 

Egyetemi Hallgatók Segélyegyletének 25 éves jubileuma.

1887 júniusában ünnepe volt a magyar tudományos világnak, 
amiből a gyógyszerészi kar is kivette a maga részét. Ekkor, pontosabban 
május 22-én, lett 25 esztendeje annak, hogy Than Károly a budapesti 
Tudományegyetemen rendes tanár lett. A közélet akkori szereplői közül 
kevésnek ju tott ki osztályrészül az, hogy olyan melegséggel ünnepeljék 
kortársai, mint amilyenben Than Károlynak volt része. Ezt az ünnep
lést joggal meg is érdemelte. Mikor egyetemi tanárrá kinevezték, csak 
egészen kezdetleges eszközökkel és prim itív helyiségekkel rendelkezett, 
amelyek sehogy sem feleltek meg az ő nagyszabású terveinek. Hallat
lan energiával megteremtette tehát az ú j vegytani intézetet, amelyet 
akkoriban minta-intézetnek tartottak s amely még a későbbi évtizedek
ben is megállta a helyét a hasonnemű intézetek között, ami Than Ká
rolynak nemcsak nagy előrelátását bizonyítja, hanem azt is, hogy 5 már 
akkor teljesen tisztában volt azzal, hogy a chemia állandó fejlődésének 
milyen laboratóriumra és laboratóriumi felszerelésre van szüksége.

Nincs terünk arra, hogy munkásságát bővebben ismertessük, csak 
arra mutatunk rá, hogy értekezései közül nevezetesek voltak az időben 
a következők: az ózon képződéséről gyors égéseknél; a harkányi kénes
víz, a margitszigeti és városligeti artézi források vegyi elemzése; a ma
gas hőmérsék és carbolsav-gőz hatása szerves testekre; vegyerélytani 
vizsgálatok; a gőzsűrűség meghatározása alacsony hőmérséknél; platin- 
cyanaetayl; cink hatása jód-acetylenre; folyadékok átömlésének alkal
mazása a vegyelemzésre; sóoldatok cserebomlása; az egyetemi oktatás 
kellékei; a vér színképzéséről; a légnemű testek láthatatlan részecskéi
nek mozgásáról; a légnemek színképéről; a világítógáz meghatározása 
a levegőben; adatok a fertőtlenítőszerek ismeretéhez, stb., stb.

Az ünnepély a vegytani intézet nagytermében folyt le és ott ad
ták át neki azt a díszes albumot, amelynek címlapján arcképe volt, 
belül pedig néhány művészies kivitelű akvarellfestmény, amelyek mind
egyike Than életéből egy-egy nevezetesebb mozzanatot tüntet fel. Az



egyetemi gyógyszerészhallgatók ugyanekkor olajfestményű, életnagy
ságú portréjával lepték őt meg.

Az ünnepi beszédet dr. Lengyel Béla bölcsészetkari dékán mon
dotta, aki szintén tanítványa volt valamikor Thannak, míg az egyetemi 
gyógyszerészhallgatók segélyegylete nevében annak elnöke, Dékay J enő 
üdvözölte az ünnepeltet, aki erre a következő, a pedagógusok számára 
szinte örök példaképül szolgálható beszéddel válaszolt: „Fogadják benső 
köszönetem nyilvánítását azon biztosítással, hogy az az érintkezés, 
amely a tanítás alatt a fiatalsággal fennáll, azon sajátszerű varázzsal 
bír, amelyet úgyszólván semmi egyéb nem pótol. Ezen varázs azon me
leg és kedélyben nemes buzgóság, amely a fiatal kort jellemzi. Az érint
kezés közben valóban szüksége van erre a tanítónak fárasztó és elfony- 
nyasztó működésénél. E varázst ápolni és felfrissíteni a tanári tevékeny
ségnek egyik főbb feladata, kivált, ha elemi oktatással foglalkozik. E 
varázst szüntelen éreztem tanári működésemnél s ennek köszönhetem 
azt, hogy ma ugyanazon örömmel és buzgósággal teljesítem kötelessé
gemet, mint az első napokban. Fogadják önök, kik a hála nyilvánítása 
által folyton hozzájárultak ahhoz, hogy el ne csüggedjek, még egyszer 
legbensőbb köszönetem nyilvánítását.**

íme, rövid pár szóban örök törvénye annak, hogy mikép kell a 
tanárnak közelférkőznie tanítványainak leikéhez s hogy mi a titka az 
igazán eredményeket felmutató tanításnak. A titka az a meleg szív, 
mely a fiatalság tanítását nem robotnak, hanem missziónak tekinti s 
amely a fiatal kor üdeségéből meríti a legfőbb erőt a sokszor fárasztó 
és megpróbáltatásokat is teremtő munkához.

Az említett albumban az akvarellfestményeket Roskovits Ignác 
kiváló festő készítette s azok Than Károlyt ábrázolják a vízaknai ü t
közetben 1849-ben s ott látjuk még a régi vegytani intézetet, a margit
szigeti hévforrást és a harkányi fürdőt. A festmények előtt van a dr. 
Ilosvay Lajos által fogalmazott üdvözlő felirat és 871 névaláírás.

A gyógyszerészi kar számára ez a jubileum külön ünnep is volt. 
Alkalom volt ez annak a mélységes hálának megnyilvánulására, amit 
a gyógyszerészeknek kellett érezniök Than iránt, aki minden alkalmat 
megragadott arra, hogy a gyógyszerészet iránt való megbecsülésének 
kifejezést adjon. Mint a gyógyszerészhallgatók segélyegyesületének tisz
teletbeli elnöke, élénk részt vett a fiatalság életében, amit nemcsak ta
nácsaival segített és fedezett, hanem akiket anyagilag is támogatott, 
hogy nemes céljukat a 6egélyegyleten keresztül minél jobban teljesít
hessék. Mint a gyógyszerészettanhallgatók chemiai professzora, her
vadhatatlan érdemeket szerzett a gyógyszerészi kar tudományos kikép
zése körül és mint az Országos Egyesület tiszteletbeli elnöke, az Orszá
gos Közegészségügyi Tanács tagja és a gyógyszerkönyvkészítő bizott
ság elnöke, sok-sok kérdésben állott a maga nagy tekintélyével a gyógy
szerészi kar mellé.

25 éves jubileum át használjuk fel arra, hogy rövid életrajzát ad
juk a magyar tudomány és a magyar gyógyszerészi kar eme kiválóságá
nak. Bácsmegyében1_Óbecsén született 1834 december 20-án. Szülei Than 
János mérnök és PetényID ttília  voltak. Tanulmányait Szabadkán, Ka
locsán, Szolnokon és Becskereken végezte. ^5'“száEadSágharc alatt, alig 
lí"éves korában, honvédtüzér lett és Bem alatt, mint tűzmester, számos 
csatában vett részt. A szabadságharc lezajlása után Kőrösladányban 
vonult meg rokonainál, hol gyógyszerész lett. Később Hódmezővásár
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helyen és Szegeden működött ily minőségben s ez utóbbi helyen Rohr- 
bach Antalnak, az Országos Egyesület titkárának volt alkalmazottja. 
A tudományok iránti szeretete azonban az állandó búvárkodások felé 
vonzotta és arra ösztökélte, hogy magasabb kiképzésre tegyen szert. 
Ezért visszatért gimnáziumi tanulmányaihoz és 1855-ben érettségi vizs
gát tett Szegeden. Innen a bécsi egyetemre került, orvosnövendék lett, 
de Redtenbacher tanár ösztönzésére felhagyott az orvosi tanulmányok
kal és elnyerve egy 600 forintos ösztöndíjat, tisztán a vegyészeti tanul
mányoknak szentelte életét. 1858-ban vegytudorrá avatták, majd a kö
vetkező évben 1200 forint állami ösztöndíjjal Heidelbergbe ment a világ
hírű tudóshoz, Bunsenhez. Tehetsége itt bontakozott ki a maga teljes
ségében és itt alapította meg tudományos hírnevét is. Időközben tanul
mányozta Párizs tanintézeteit, majd Becsben tanársegéd s röviddel az
után magántanár lett. 1860-ban a Magyar Tudományos Akadémia leve
lezőtagjává választotta és 1862-ben, tehát 28 esztendős korában tanára 
volt már a budapesti egyetemnek. Ugyanez évben a magyar természet- 
tudományi társulat alelnöke, 1872-ben pedig elnöke lett. Megválasztot
ták a tanárvizsgáló bizottság és kinevezték az egészségügyi tanács tag
jává és már ekkor, tehát 1887-ben, királyi tanácsos és a vaskor ona-rend 
lovagja volt. Későbbi sikereivel, amit a Lipót-rend és az akadémia el
nöki állása tetőzött be, könyvünk más helyén már foglalkoztunk. Egész 
élete és működése újabb bizonyíték arra, hogy abban az időben a gyógy
szerészi működés erős nyomot hagyott mindazokban, akik a természet- 
tudományokkal foglalkozva, nagy karriert futottak be. Than élete nagy
ban alátám asztja Liebignek azt a megállapítását, hogy a pontosságot, 
tisztaságot és azt az elmélyedést, ami minden fajtá jú  kutatáshoz any- 
nyira szükséges, sokkal jobban meg lehet találni azokban, akiknek 
múltja pár esztendei gyógyszerészi működést is felmutat, mint azoknál, 
akik tisztán chemiai tanulmányokkal foglalkoztak. Talán annak az ap
rólékos gondosságnak, ami a gyógyszerészi pálya munkásait jellemzi, 
lehet köszönni azt is, hogy a chemiai intézet laboratóriumát olyan nagy 
körültekintéssel rendezte be. Az intézetnek e tekintetben olyan jó híre 
volt, hogy azokban a chemiai intézetekben, amiket később Birmingham- 
bán, Champaigneban, Rómában, Grácban és Aachenben állítottak fel, 
Thannak a tapasztalatait hasznosították. De elismerték érdemeit Lon
donban és Bécsben is, ahol mint az intézet szellemi vezetője, az 1871-es 
londoni és 1873-as bécsi világkiállításon díszoklevelet és haladási érmet 
kapott. Az ő tapasztalatait vette igénybe a belügyminiszter is akkor, 
amidőn a bécsi nagy színházégés után 1881-ben Ybl Miklós építésszel és 
Szilágyi Lajos főmérnökkel együtt megbízta őt azzal, hogy Németor
szágban tegyen egy körútat és ott tanulmányozza a színházak tűzbiz
tonsági berendezkedését. 1885-ben pedig dr. Fodor József és Balló 
Mátyás tanárokkal együtt a székesfővárosnak vízzel való ellátása ügyé
ben folytatott tanulmányokat és ekkor elemezte a pesti ivóvizet is.

Amint látjuk  tehát, működése a legszélesebb területen mozgott s 
ez magyarázza meg azt az általános elismerést, ami őt 25 éves jubileuma 
alkalmával és később is körülvette.

Egészen bizonyos, hogy a gyógyszerészi karnak a legnagyobb 
szolgálatot a kiképzés kérdésével kapcsolatban tette. Az ő súlyos k riti
kája, amelyben rám utatott arra, hogy a gyógyszerészgyakornokok egy 
része milyen kevés tudással kerül fel az egyetemre, volt az a csepp, 
amelytől túlcsordult a pohár s amely a legteljesebb erőfeszítésre kész



tette az Országos Egyesületet annak a célnak az elérésében, hogy végre 
a kiképzés és főleg a gyakornoknevelés kérdése végleges rendezést nyer
jen. Amint láttuk, ez sikerült is s amikor az erre vonatkozó szabályren
deletet őfelsége jóváhagyta, a vallás- és közoktatásügyi miniszter 1888 
január 1-től számított 3 év tartam ára a gyógyszerészsegédek vizsgáló- 
bizottságának tagjaiul kinevezte a budapesti egyetem részéről dr. Len
gyel Béla egyetemi tanárt és dr. Tóth Lajos egyetemi magántanárt, 
Kolozsváron pedig dr. Fabinyi Rudolf és dr. Bókay Árpád egyetemi ta
nárt, míg a Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület részéről Budapes
ten az egyesület elnökét, Csávásy Kiss Károlyt és dr. Molnár Nándort, 
a kolozsvárihoz pedig dr. Hintz Györgyöt és Wolf Jánost. A bizottság 
elnökei dr. Lengyel és dr. Fabinyi lettek.

A szabályrendelet értelmében azok a gyógyszerészjelöltek, akik 
a gyakornoki időt kitöltötték és segédi vizsgát akartak tenni, ennek ér
dekében ezentúl a vizsgálóbizottság elnökeihez kellett, hogy beadják 
kérvényeiket, amelynek alapján azután a bizottság elnöke meghatá
rozta a vizsga időpontját. Az első gyakornok, aki az ú j rendszer 
szerint a segédi vizsgát letette, még pedig kitűnő eredménnyel, Pecsner 
Gyula, Mayer István csallósomorjai gyógyszerész 4 gimnáziumot vég
zett gyakornoka volt. A vizsgát dr. Molnár Nándor gyógyszertárában 
tartották meg és ezen a betegeskedő Molnár helyett a vizsgáztató taná
rok között dr. Járm ay Gyulát találjuk.

A szabályrendelet tehát ú j vágányokra terelte most már a gyógy
szerészkiképzés ügyét, azonban az egyesület érezte, hogy ezzel még 
nincs minden elintézve. Az egyesület központi igazgatósági ülésén, 1888 
április 12-én, az elnöklő Kiss Károly rá is mutatott arra, hogy a vidéken 
nem mindig van alkalom arra, hogy a vizsgatárgyakból a gyakornok 
önkiképzéssel a vizsgákra felkészülhessen.

Kiss Károly jól látta és bírálta meg a helyzetet. Mint régi tapasz
talati ember, nagyon jól tudta, hogy a gyógyszerészek között meg lehe
tett különböztetni azokat, akik akartak és tudtak is foglalkozni a gyógy
szerészgyakornokkal, azután olyanokat, akik szívesen foglalkoztak 
volna vele, de a tanításra maguk sem igen voltak képesek, míg a har
madik kategóriába azok tartoztak, akik sem nem tudtak, söm nem 
akartak gyakornokaikkal foglalkozni. Sőt volt még egy negyedik kate
gória is, azok a gyógyszerészek, akikben minden képesség és jószán
dék is megvolt arra, hogy gyakornokaikat kiképezzék, ellenben szerény 
anyagi viszonyaik nem adtak nekik módot arra, hogy laboratóriumai
kat felszereljék mindazokkal az eszközökkel, amelyek a gyógyszerész
gyakornokok céltudatos tanításához feltétlenül szükségesek voltak. En
nek a tapasztalatnak pedig csak az lehetett a logikus következménye, 
amit Kiss Károly világosan meglátott, hogy a különböző helyekről a leg
különbözőbb képzettséggel fognak a gyógyszerészgyakornokok a vizs
gálóbizottság előtt megjelenni, ami azután az eredményes egyetemi k i
képzésnek lehetett igen nagy akadálya.

Igaz, hogy mióta a Csurgay-féle tankönyv megjelent, legalább 
meg volt adva az anyag, amit a gyakornoknak el kellett végeznie 
és volt egy olyan pontosan kidolgozott munkaprogramm is, amely idő
rendben közölte az elvégezni valókat. A helyzet tehát a múlthoz képest 
határozott javulást mutatott s nem is lett volna semmi baj, ha a gyógy
szerészgyakornokok gyógyszertári kiképzése egyenlő körülmények kö
zött történt volna. Mivel azonban nagyon sok függött a főnök lelkiisme
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retességtől, azonfelül attól is, hogy a gyógyszertár a tanulás céljaira 
miképpen van felszerelve, teljesen jogosult volt Kiss Károly aggodalma, 
aki ennek hatása alatt tette meg azt az indítványát, hogy a fővárosban 
a vizsgák előtt 3 hónapos gyakornoki tanfolyamot kellene a jelöltekkel 
elvégeztetni, úgyhogy az Országos Egyesület bizonyos mértékben gon
doskodnék arról is, hogy az ifjak elszállásolása és élelmezése jó és lehe
tőleg olcsó legyen.

Ez az indítvány volt az első lépés a gyakornoki iskola felállítása 
fejé. Jelentősége szinte kiszámíthatatlan volt. Ezen keresztül ugyanis el 
lehetett érni azt, hogy arra hivatott tanárok vezetése alatt 3 hónap alatt 
átvegyék az egész anyagot, pótolják a mulasztottakat, rájöjjenek a hi
bákra, megértsék mindazt, ami eddig előttük érthetetlen volt és kísér
letek kapcsán vehessék ét a fizikát, a kémiát és a botanikát, amelyet 
elméletileg ugyan eddig is tanultak, de amelynek igazi megismerése 
csakis a gyakorlati kísérletek elvégzésén keresztül történhetett meg.

Kiss Károly indítványát természetesen nagy megértéssel fogadta 
a központi igazgatóság és örömmel vette tudomásul azt is, hogy Jovica 
Sándor volt egyetemi tanársegéd írásbeli ajánlatot is beterjesztett már, 
amely szerint hajlandó lenne az előkészítő tanfolyamot saját költségén 
megrendezni. E tanfolyamon kiterjeszkednék mindazon követelmé
nyekre, melyeket a gyógyszerészgyakornokok kiképzésére vonatkozó 
szabályrendelet 16. §-a úgy a gyakorlati, mint a szóbeli vizsgálat céljai
nak megfelelően felsorol. Megismertetne tehát a tanfolyamot hallgató 
gyakornokot mind a gyógyszerészeti, mind a chemiai műveletekhez 
szükséges eszközökkel, továbbá megtanítaná őket vegykészítmények- 
nek és drogoknak egymástól való megkülönböztetésére rendelkezé
sükre bocsátott m inták alapján s hogy úgy a fizikai, mint chemiai alap
fogalmak megértését kísérletek bemutatásával biztosítaná. Az egylet 
részéről csak erkölcsi támogatást kért, annak közlésével, hogy a tan
folyam az első évben június hó 4-től augusztus hó 20-ig tartana. Közölte 
az elnök azt is, hogy Jovica ígéretet tett a gyakornokok elszállásolása 
és ellátása ügyében is, úgyhogy ezt a kérdést az egyesület által e célra 
delegált egyleti taggal együtt fogja megoldani.

Az április 12-iki igazgatósági ülés ebben az ügyben arra az állás
pontra helyezkedett, hogy ha szükséges, anyagi támogatást is felajánl, 
még pedig a jelentkezők számaránya szerint úgy, hogy ha azok száma 
kevesebb, akkor nagyobb, ha a jelentkezők száma több, akkor kisebb 
anyagi segéllyel támogatná az egyesület a tanfolyamot.

Valamivel később Muraközy Károly okleveles gyógyszerész, böl- 
csészettudor és a műegyetemen a vegytan tanársegéde is tett ajánlatot 
a gyakornoki tanfolyam felállítására vonatkozóan, amit többen azért 
fogadtak igen kedvezően, mert Muraközyt kiválóan képzett férfiúnak 
tartották, akitől a kiképzés terén nagy eredményeket vártak. Muraközy 
Ugyanis első kiképeztetését boldogult atyjának, Muraközy Károlynak, 
a Debrecen—Biharmegyei Gyógyszerész Testület egykori elnökének 
gyógyszertárában nyerte, majd Bécsben szerzett oklevelet s ugyanott 
mint a bölcsészet rendes hallgatója, 4 év elteltével absolutoriumot is 
nyert. A bécsi egyetem chemiai laboratóriumában dogozott azután 3 
éven át, majd pedig a budapesti egyetem vegytani intézetében Than 
tanár mellett működött mint ösztöndíjas vegyésznövendék. Egy év 
múlva a „József" műegyetemen dr. Ilosvay Lajos tanár mellé tanár
segéddé lett kinevezve, miközben a bölcsészettudori oklevelet megsze



rezte, mely alkalommal vizsgatárgyai a chemia meglett a fizika és ás7 
ványtan voltak-

Az általa benyújtott tervezetből mint rendkívül érdekeset kiemel
jü k  azt, hogy ő a gyógyszerészgyakornokok kiképeztetésére szolgáló 
intézetet oly chemiai és technikai mikroszkopiái laboratóriummal óhaj
totta összekötni, hol a gyógyszertártulajdonosoknak módjuk lenne mér
sékelt ár mellett minden, esetleg kétes tisztaságú anyagot megvizsgál
tatni. Azt a gondolatot vetette fel, hogy az egyesület illetékes helyen 
nyert jog alapján bízza szakértőre egy ilyen intézet vezetését s annak 
felállítását, úgyhogy az ellenőrzést természetesen az egyesület gyako
rolja. Eszméjének honorálása esetén Muraközy vállalta az intézet fel
állítását úgy, hogy saját tanterme és laboratóriuma szolgálná a kikép
zés céljait. A tanfolyamot június 15-től augusztus 15-ig terjedő időre 
kívánta fenntartani úgy, hogy a chemiai, fizikai és ásványtani részeket 
maga adná elő elméleti és gyakorlati módon, míg a többi tanítani való
kat képzett szakemberre bízná. Az egylettől az erkölcsi támogatáson 
felül bizonyos szerény anyagi támogatást is kért.

A két javaslattal az egyesület járásai is foglalkoztak s a járási ha
tározatok közül a legérdekesebb a 12-ik járásnak, tehát éppen a Deb
recen—biharmegyeinek határozata, ahová Muraközy Károly édesapja 
is tartozott. A járás ugyanis úgy döntött, hogy nem tartaná oppqrtunus- 
nak a kéthónapi kurzus kötelezővé tételét, részben azért, mert a gyakor
nokok nagyrésze szegény s így nem tudná előteremteni a tanfolyam 
költségeit, másrészt pedig a tanfolyam ideje alatt hiányzana a gyógy
szertárból is, ami a főnök számára jelentene veszteséget. Ellenben azt 
ajánlja, hogy a járási székhelyeken, ahol vagy gimnáziumi, vagy reál
iskola, vagy valamilyen gazdasági intézet úgy is létezik, az illető já 
rásba tartozó gyakornokok a harmadik évben vegyenek részt a fizika 
és vegytani előadásokon akár a rendes órákon, akár pedig egy vasár
napi tanfolyamon, ugyancsak a gyakornok költségén.

Ez a javaslat kivihetetlen volt és éppen ellenkező eredménnyel 
járt volna, mint amit a járás tulajdonképpen elérni akart. Az ő javas
latuk elfogadása esetén ugyanis a gyakornok még többet mulasztott 
volna, kivéve azokat, akik a járási székhelyen levő gyógyszertárban 
működtek. Ugyancsak a központi igazgatóság javaslatával foglalkozott 
a szabadkai járás is, amely örömmel üdvözölte a gyakornoki tanfolyam 
felállításának gondolatát, de egyúttal azt az eszmét vetette fel, hogy a 
budapesti Tudományegyetemen egy gyógyszergyüjteményt is hozzanak 
össze a tanítás szempontjából adakozás útján s annak gondozásával 
pedig bízzák meg azokat a gyógyszerészhallgatókat, akik a segélyegye
sülettől segélyben részesülnek.

A Jovica- és Muraközy-féle ajánlatokon kívül Kolozsvárról is 
hasonló propozíció került az Országos Egyesülethez. Dr. Hintz György, 
a gyakornoki vizsgálóbizottság tagja, arról értesítette az egyesület el
nökségét, hogy dr. Gáspár János, a vegytani tanszék első tanársegéde 
és dr. Totmayer Ferenc, a gyógyszertani tanszék tanársegéde, szintén 
vállalkoztak arra, hogy egy ilyen tanfolyamot létesítenek. Ez 6 heti idő
tartam ra terjedne, tandíja 30 forint lenne, azonban csak úgy volna meg
tartható, ha arra  legalább 15-en jelentkeznek.

Ez alkalommal a gyakornoki tanfolyam felállításának a kérdése 
a legkomolyabb stádiumba jutott, ami az Országos Egyesület elnöksé
gét arra késztette, hogy lépéseket tegyen Bécsben annak megtudása
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céljából, hogy az osztrák gyógyszerész-egyesület és a bécsi grémium ál
tal közösen fenntartott gyakornoki iskolánál mik a feltételek a tandíjra 
és az iskolával kapcsolatos többi kérdésekre nézve. Amikor erre vonat
kozólag az adatok már rendelkezésre állottak, akkor az egész kérdés 
az egyesület közgyűlése elé került, amely Budapesten Jovicát, Kolozs
váron pedig az ajánlkozó tanársegédeket bízta meg a tanfolyam meg
tartásával. Budapestre vonatkozólag akceptálta a tanfolyam 40 forin
tos tandíját azzal, hogy ha 40 hallgató lesz, úgy ez 35, ha pedig 50 
hallgató, úgy ez 30 forintra redukálódik. Köszönettel elfogadta ezen
kívül Jovicának azt az ajánlatát, hogy az esetben, ha legalább 40 hall
gató jelentkeznék, az egyesület kijelölése alapján 3 hallgató díjmente
sen hallgathatná a tanfolyamot. Kolozsvárra vonatkozólag pedig az lett 
a határozat, hogy mivel az egyesület okvetlenül meg akarja tartatni ott 
a tanfolyamot, az esetben, ha legalább 15 hallgató nem jelentkeznék, úgy 
az első évben a különbözetet — fejenként 30 forintra számítva — az 
egyesület fogja viselni.

Ilymódon tehát a tanfolyam felállítása mindkét helyen bizto
sítva lett, amit alátámasztott még az is, hogy Budapesen Than és Len
gyel professzorok tantermet, felszerelést és gyűjteményt ajánlottak fel 
a tanfolyam számára s ezt a példát követték azután a kolozsvári egye
temi tanárok is. Megjegyzendő, hogy az egyesület áldozatkészségére 
Kolozsváron sem lett szükség, tekintettel arra, hogy a tanfolyamra ott 
is 2i-en iratkoztak be a maguk költségén.

Mint ahogy azt minden gyógyszerészi mozgalomnál eddig is lát
tuk, a gyógyszerészek áldozatkészsége a gyakornoki tanfolyammal szem
ben is rögtön megnyilvánult. Tárczay István, a 13. járás igazgatója, 3 
éven át 75 forint fizetésére kötelezte magát, hogy egy szegény ifjú a 
tanfolyamon résztvehessen. Dr. Szabó Gyula pedig kötelezettséget vál
lalt arra nézve, hogy 500 frankkal jutalmazza azt a tankönyvet, amely 
a gyakornokok számára íródnék a tudomány színvonalának és a kikép
zésre vonatkozó szabályrendeletnek alapján. E példákat később többen 
is követték, amiből látnivaló az is, hogy a gyógyszerészi karnak meny
nyire szívén feküdt a kiképzés előbbrevitele.

Közben megjelent a gyógyszerészgyakornokok vizsgálóbizottsá
gának ügyrendje is. Ennek alapján a bizottság hivatalos pecsétje a 
következő feliratot viselte: „Budapesti Gyakornoki Vizsgáló-bizottság 
pecsétje1*. (Commissio budapestiensis ad examinandos pharmaciae tiro- 
nes designata 1888.) A felirat megfelelő emblémával — pálca körül két- 
íelől tekerődző kígyó — volt ellátva. A bizottságnak egy naplót és 
egy vizsgálati jegyzőkönyvet kellett vezetnie. A napló a beérkezett ügy
darabok tartalmára, elintézésére vonatkozott, míg a vizsgálati jegyző
könyvbe be kellett írni a jelölt nevét és nacionáléját, a tanító főnök 
nevét és lakóhelyét, a vizsgálat letételének napját, a vizsgálati tárgyak
ból nyert érdemjegyeket, a vizsgálat végleges eredményét és a végbizo
nyítvány kiadásának napját. A vizsgadíj 22 forint volt s azok, akik a 
vizsgán megokolás nélkül nem jelentek meg, ezt a díjat elvesztették.

A bizottság a vizsgatárgyak felosztását az ügyrend értelmében 
a saját hatáskörében intézte el. Ha a jelölt a vizsgálaton csak egy tan
tárgyból nem felelt meg, akkor 3 hónap múlva ebből pótvizsgát tehe
tett; ha azonban már két tárgyból bukott el, akkor az egész vizsgálatot 
csak 6 hónap múlva ismételhette meg. A pótvizsga megtartása mindig 
ugyanazon bizottság előtt kellett, hogy történjen, amely előtt az első
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vizsgát tette a jelölt. A pótvizsga díja 10 forint, amely felerészben az 
elnököt és a pótvizsgálatot tartó bizottsági tagot illeti meg. Ha az egész 
vizsgálatot kell megismételni, úgy ennek díja 20 forint.

A végbizonyítványt az elnökön kíviil a vizsgálóbizottság minden 
tagja aláírja s ezt azután a bizottság pecsétjével látják el. Vizsgálati 
egyéb ügyekben minden beadványt a bizottság elnökéhez kellett intézni, 
aki azokat, ha a fennálló szabályzat értelmében el nem intézhetők, a 
bizottság meghallgatásával véleményes jelentés kíséretében a vallás- és 
közoktatásügyi miniszterhez terjeszti fel. A bizottság elnöke a bizottság 
hivatalos ügyeiben a vallás- és közoktatásügyi miniszterrel és a tör
vényhatóságokkal közvetlenül levelez.

Azok, akik a szabályrendelet életbeléptetése, tehát 1888 január 
1-je előtt már gyakornoki minőségben működtek, a gyakornoki vizsgát 
szintén a vizsgálóbizottság előtt tartoztak letenni, azonban azokra nézve, 
akik 6 gimnáziumi vagy reáliskolánál kevesebbet végeztek, a régi sza
bályok voltak irányadók. Ez pedig annyit jelentett, hogy a vizsga sike
res letétele után azonnal csak miniszteri engedély alapján iratkozhattak 
be az egyetemre.

A gyakornoki vizsgálatok ez ú j rendjének behozatala után min
denki rendkívül érdeklődéssel várta, hogy vájjon milyenek lesznek a 
vizsgálati eredmények. Éppen ezért úgy a budapesti, mint a kolozsvári 
vizsgálóbizottság gyógyszerész-tagjai, főleg dr. Molnár Nándor és 
dr. Hintz György, a nyilvánosság elé vitték a vizsgálatokon szerzett 
tapasztalataikat, amelyek egyáltalában nem voltak megnyugtatóak és 
igazolták annak az elhatározásnak józanságát, amely a gyakornoki tan
folyam felállítására vezetett. Dr. Molnár Nándor jelentése szerint az 
ú j rendszer szerint megvizsgált 70 gyakornok közül 20-at kellett elbuk
tatni, ami annyit jelent, hogy a gyakornokoknak csaknem harmad
része elégtelen készültséggel állott a bizottság elé. Ez annál súlyosabb 
eredmény volt, mert a bizottság — egyhangú határozat alapján — a 
megengedhető legcsekélyebb követeléssel lépett fel ekkor a vizsgázók
kal szemben, tekintettel arra az átmeneti korra, amit a szabályrendelet 
teremtett.

A legszembetűnőbb tapasztalat az volt, hogy a gyakornokok 
kevés jártasságot m utattak a laboratóriumi munkákban. Énnek okát 
Molnár abban látta, hogy a gyógyszertárak tekintélyes része még az 
emplastrumokat, ceratumokat, syrupokat, sőt a tincturákat is nem ott- 
hon a laboratóriumban készíti el, amint azt a Pharmacopoea meg
kívánja, hanem gyárakból, vagy drogistától szerzi be. Ez eljárás mel
lett a gyakornoknak nem nyilt alkalma a gyógyszerészetnek legfonto
sabb teendőivel, tehát a laboratóriumi munkálatokkal a maguk egész 
terjedelmében megismerkedni, ami azzal a következménnyel is járt, 
hogy nem sajátíthatták el azt a szükséges kézügyességet sem, amelyet 
egyszerű bemutatással megszerezni nem lehet, hanem csak a folytonos 
gyakorlással. Olyan naiv és sokszor hihetetlen feleletek hangzottak 
el a vizsgázók részéről, hogy azokat bizonyára a tanító főnökök is csak 
restelkedve hallgatták volna.

Kellemetlen tapasztalata volt még a bizottságnak az, hogy egyes 
olyan helyeken, ahol a szereket otthon készítették, sok esetben nem ta r
tották magukat a Pharmacopoea előírásához, hanem manuálisokban ta
lálható, némelykor m ár teljesen elavult, máskor pedig rossz előírások 
szerint dolgoztak. így pld. nemcsak az aromatikus vizeket, hanem az



illatos sze&zéket is Sok hfelyen nem desztilláciö útján, haliem egyszerűen 
illő olajok segítségével készítették s így a gyakornok készültsége teljé
sen ferde irányba lett terelve.

Érdekes tapasztalat volt az is, hogy a gyakornokok nem tudtak 
számolni. Ez annál meglepőbb volt, mert hiszen a vizsgálatokon nem 
komplikált algebrai műveletek kerültek szóba, dacára annak, hogy ezek 
ismerete is szükséges volna, hanem egyszerű decimális törtekkel sem 
tudtak számolni és egyszerű hármasszabályt sem felállítani. Ezt még a
6, sőt ami egyenesen megdöbbentő, még a 8 gimnáziális osztályt végzet
teknél is tapasztalta a bizottság, úgy, hogy a legnagyobb komolysággal 
hívja fel a tanító főnökök figyelmét arra, hogy a gyakornoki tanidő 
alatt ezeket a számításokat a gyakornokokkal állandóan gyakorol
tassák.

Dr. Hintz György egyetemi magántanár, a kolozsvári vizsgáló- 
bizottság gyógyszerész tagja is szükségesnek tartotta, hogy tapasztala
tairól szintén a nyilvánosság előtt számoljon be. Érdekes, hogy ő is a 
legnagyobb járatlanságot éppen a pár excellence gyógyszerészi körbe 
vágó kérdéseknél, tehát a recepturai és laboratóriumi kiképzésnél ta-

Sasztalta s ő is arra vezeti ezt vissza, hogy a gyógyszerészek kereske- 
elmi utón szerzik be a laboratóriumban készítendő szerek legnagyobb 

részét, míg a recepturai tudás fogyatékossága egész bizonyosan oda ve
zethető vissza, hogy főleg a vidéki kisebb forgalmú gyógyszertárakban 
az ottani orvos recepturája teljesen sablonos s így a lebonyolított forga
lom útján  nincs módja a komplikáltabb vénykészítési műveleteket el
sajátítani.

Szükségesnek tartotta Hintz azt, hogy a jövőben a gyakornokot 
a szó valódi értelmében tanulónak tekintsék, kinek első célja az, hogy 
kiképzést nyerjen a gyógyszerészet elméleti alapelveíben és teljes be
vezetést annak gyakorlati és műszaki munkakörében. Hogy ez megtör
ténhessék, okvetlenül szükséges, hogy azok a főnökök, akik gyakorno
kot akarnak felvenni, lelkiismeretesen el kell, hogy döntsék magukban 
azt, hogy vájjon bírnak-e hivatottsággal arra, hogy tanításra vállalkoz
zanak. Nem a szakképzettség hiányára gondol itt Hintz,. hanem arra az 
egyszerű gyakorlati tapasztalatra, hogy sokszor a legkiválóbb szak
emberek sem bírnak tanítási tehetséggel és kedvük sincs arra, hogy ta
nítással foglalkozzanak. Emellett számot kell vetniök azzal is, hogy 
va jjon viszonyaik lehetővé teszik-e azt, hogy a gyakornokot mindazzal 
a technikai segédeszközzel ellássák, amely a lelkiismeretes és törvény- 
szerű kiképzésnek előfeltétele. Szükségesnek tartja  tehát, hogy:

1. A recepttira körül legyen a gyakornok megtanítva a fdrmulák 
hibátlan és szabatos elolvasására (gramatikai kötrektséggel), az orvosi 
vények szabályszerű kellékeinek pontos ismeretére, végül az ösiszes 
gyógyszeralakoknak műtanilag helyes és kifogástalan kiszolgáltatá
sára. Tekintettel kell lentii ezenkívül árrá, hogy e műveleteket kéllő kéz
ügyességgel, gyorsasággal és a szabályoknak tnegfelelő ügyes kézfogás
sal, könnyedséggel és Biztonsággal végezzék.

2. A defecturát illetőleg alkalmat kell nyújtani a gyakornoknak 
arra, hogy saját laboratóriumaikban megismerkedhessenek mindázón 
műfogásokkal és eljárásokkal, műtétekkel és munkálatokkal, ainelyek 
az öfficinális gyógyszertári készítmények körül felmerülnék. Rá kell 
szoktatni ezenkívül őket arra, hogy szabatosan tudjanak felelni és el
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tud ják  mondani röviden és érthetően azt, amit csinálnak és számot tud
janak  adni arról is, hogy minő chemiai és fizikai jelenségek nyilvánul
nak meg munkálataik közben. Csakis így lehet elérni azt, hogy behatol
janak feladatuknak lényegébe is.

E két kiváló szakférfiú véleménye mindenben igázölta azokat a 
megállapításokat, melyeknek alapján á t egyesület elnöké á gyakornoki 
tanfolyam felállítására vonatkozó m ái ismertetett indítványát megtette 
s amely éppen az új rendszer szerint megtartott gyakornoki vizsga ered
ményeinek publikálása után arra is késztette, hogy javaslatba hozza 
egy olyan kurzusnak létrehozását is, amelyet a másodéves gyakornokok 
hallgathatnának, hogy így visszatérve a gyógyszertárba* szilárdabb 
alapokon folytathassák ott a tanító főnök segítségével önképzésüket.

A kellemetlen tapasztalatok mellett mindenesétre megnyugtató 
volt, hogy végre az annyira óhajtott kiképzés kérdése rendes kerék
vágásba került. Úgy a kiképzésre vonatkozó szabályrendelet, mint a 
gyakornoki tanfolyam felállítása ú j korszakot jelentett és alapja volt 
annak a jogos reménykedésnek, hogy a 2—3 év múlva segédi Vizsgát 
tevő gyógyszerészjelöltek kiképzése a múlthoz képest nagy haladást 
fog mutatni. Erre pedig úgy a gyógyszerészi karnak, mint a magyar 
közegészségügynek is szüksége Volt. Mi Vei pedig mindkét eredményt 
egyes-egyedül a gyógyszerészek állandó s erre irányuló akciói terem
tették meg, a gyógyszerészi kart a legtfelj’ésebb elismerés kell, hogy ezért 
illesse. Ujabb bizonyságot szolgáltattak ezzel arra, hogy á  hazái gyógy
szerészet ügye az egyesületen keresztül a legjobb kezekben Van, nogy a 
kultúrális fejlődés iránt az érzékük igen nagy s hogy minden tekintet
ben méltóak arra, hogy a nagykultúrájú nyugati európai Országok 
gyógyszerészei között is a legelső sorban álljanak. Ezt a megállapítást 
tudomásul kell venniök mindazoknak, akik a gyógyszerészet ügyeivel 
hivatalosan foglalkoznak, de tudomásul kell Vennie a közvéleménynek 
is, amely legtöbbször igen nagy tájékozatlanságot mutat a gyógysze
részet ügyeire vonatkozó kritikáiban. Le kell szögezni, hogy igenis a 
magyar gyógyszerészi kar hazánkban mindig á haladást szolgálta, hogy 
e téren büszkén tekinthet m últjára is, mert mindenkor megtette köte
lességét. Sőt igen sokszor ennél többet is tett, mert nemcsak azokat a 
kérdéseket vette fel programmjába, amelyekre őt külső, vagy hatalmi té
nyezők próbálták szorítani, hanem legtöbbször a kormány és a társa
dalom közönye ellenére verekedte ki azokat az eredményeket, amelyek 
ugyan elsősorban és legközelebbről a gyógyszerészi kart érintették, vég
eredményben azonban a hemzeti kultúrának és a közegészségügynek is 
rendkívüli hasznára voltak.

A helyes kiképzési rendszer megteremtése is ama kérdések közé 
tartozott, amelyek nem hullották éi-ett gyümölcsként a gyógyszeHészi 
kar ölébe. Yerejtékes munkával kellett azt kiverekedni és rendkívül Sok 
olyan ellenállást kellett leküzdeni, amelynek a magyarázatát sem igen 
lehet megtalálni. Az azonban bizonyos, hogyha a magyar gyógyszerészi 
kar ma elismerten Európa legképzettebb gyógyszerészeit reprezentálja, 
ezért a pálya nagy elődeinek mondhat köszönetét. Sem a kormány, sem 
a Közegészségügyi Tanács, sem az egyetem, sem a társadalom nem se
gítette őket ebben kellő eréllyel. Voltak Ugyan kiváló férfiak, mint Than 
Károly, Lengyel Béla, Fabinyi Rudolf, akik támogatták a gyógyszerészi 
karnak a kiképzés emelésére vonatkozó óhajait, mindez azonban nem 
ért volna semmit, ha maga a gyógyszerészi kar nem fejtette volna ki azt
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az ellenállhatatlan erejű munkát, amivel elhárított e nagy kérdés útjá- 
ból minden akadályt.

Nem beszélünk arról, hogy a kiképzés emelésére vonatkozó pró
bálkozások már a XIX. század 40-es éveire nyúlnak vissza. Csak az 
1888-as évet megelőző 10 esztendőre akarunk rámutatni. A gyógyszerészi 
kar volt az, amely az első igazi gyakornoki tankönyvet megíratta. Senki 
a legkisebb segítséget sem nyújtotta neki ebben a kérdésben. A saját 
iniciativájából, a saját pénzén látott ez napvilágot. A szaksajtóban éve
ken keresztül hétről-hétre jelentek meg azok a cikkek, amelyek mind a 
kiképzés kérdésével foglalkoztak, úgyhogy egyúttal az áldozatkészség 
mindenféle jelével találkozunk ezekben. O tt van Binder Gusztáv, aki a 
saját járásában külön díjakat tűzött ki pályatételekre és a legjobb elő
menetelt felmutató gyakornokok számára. O tt van Rozsnyay Mátyás, 
aki a maga pályadíjainak kitűzésével is fokozta a tanulás vágyát. O tt 
van az Országos Egyesület, amely szintén kitűzött pályadíjakat és a 
törvények és rendeletek gyűjteményének kiadásával ú jra csak ahhoz 
járul hozzá, hogy a gyakornokok kiképzését minél magasabb fokra fe j
lessze. Ott van Szabó Gyula, aki 500 frankot ajánlott fel egy gyakor
noki tankönyv megírójának. O tt van az a kurzus, amit a könyvvitel ok
tatása céljából az egyesület a maga pénzén tartott fenn és ott van végül 
a két gyakornoki tanfolyam, amelynél az iniciálás megint csak az egye
sülettől indult ki, aki a legnagyobb áldozatra is képes volt annak létre
hozása érdekében.

Hol látjuk itt a kormánynak, a Közegészségügyi Tanácsnak, vagy 
az egyetemnek a szerepét? Sehol! Legfeljebb ott, ahol akadályt, közönyt 
vagy meg nem értést tapasztalt a gyógyszerészi kar.

A haladás ú tjá t megállítani nem lehet és az is bizonyos, hogy 
mindig voltak a magyar életben egyesek, akik képességeiknek nagy- 
szerűségével, a korszellem átérzésével és a jövőbelátás ösztönével 
előbbre vitték a magyar nemzet nagy ügyeit is. Elismeréssel kell tehát 
adóznunk Tiszának, aki megteremtette a közegészségügyi törvényt és 
Trefortnak, akinek köszönhetjük a kiképzési szabályrendeletet. De ha a 
közegészségügyi törvény a gyógyszerészek évtizedes akciói nélkül is, 
habár sokkal későbben, de mégis csak megszületett volna, mert a ma
gyar jövő ezt parancsoló módon követelte meg, a gyógyszerészi kar k i
képzési törvénye talán még ma sem látott volna napvilágot, ha a gyógy
szerészi kar mindazokon felül, amire itt rám utattunk, nem bombardi- 
rozta volna állandóan a kormányt, a minisztériumot és minden más 
faktort azokkal a kérvényeivel, felirataival, memorandumaival és elabo- 
ratumaival, amelyek sokszor magasan felette állottak a más társadalmi 
osztályok hasonló beadványainak. A tudásnak és a széles látókörű codi- 
fikátori tehetségnek olyan jeleivel találkozunk itt, amelyek örök becsü
letet szereztek annak a kornak, amely végül 1883-ban prezentálta a jövő 
számára a kiképzési szabályrendeletet és az akkor ugyan még magán- 
vállalkozáson alapuló ama gyakornoki tanfolyamot, amely ma, 1929- 
ben, mint gyakornoki szakiskola, a gyógyszerészi kiképzésnek legfon
tosabb szerve.

Az 1888-ik esztendő ezenkívül is bővelkedik olyan események
ben, amelyek részben kortörténeti értékűek, részben pedig a gyógysze
részi kar gazdasági szempontjából voltak jelentőségteljesek. Ilyen ese
mény volt a budapesti gyógyszerészhallgatók segély és önképző egye
sületének 25 éves jubileumi ünnepélye, amelyet az egyetem vegytani in



tézetében, 1888 április 22-én tartottak meg. Érdemes ezzel az ünnepély- 
lyel egy kissé foglalkozni, mert ez eseményből sok magyarázatot talá
lunk arra, hogy miért lehetett ebben az időben a gyógyszerészi akciókat 
minden téren olyan naggyá fejleszteni és ez az ünnepély élénk világot 
vet arra a szellemre is, amely a legifjabb generációt ebben az időben 
áthatotta.

Az ünnepélyen a gyógyszerészi kar reprezentánsain kívül meg
jelent dr. Huníalvy Pál egyetemi rektor, dr. Korányi Frigyes és dr. 
Szabó József egyetemi tanár is, míg a megnyitó beszédet Than Károly, 
a záróbeszédet pedig Lengyel Béla mondotta. Talán leghelyesebb lesz, 
ha Than Károly beszédjéből citálunk bizonyos részeket, mert ez a leg
alkalmasabb arra, hogy a gyógyszerészhallgatóknak 1862-ben megindult 
akcióját teljesen értékelni tudjuk és magunk is ünnepi hangulatija me
rülhessünk, amikor megismerjük — bár dióhéjban — a segély egyesület 

éves fennállásának történetét.
Azt mondja beszeHeben Than, hogy az egyesület feladata a leg

szebb és legnemesebb, amelyet tanuló ifjúság megközelíteni törekszik. 
Felemelő az a tudat, hogy pályatársaikat nemcsak anyagilag és erköl
csileg segítik, hanem, hogy nem egy esetben az elcsüggedés és kétségbe
esés örvényéből mentik ki. Nem feladata, hogy az egyesület történetével 
ő foglalkozzék bővebben. Egy fontos mozzanatra azonban rá kell, hogy 
mutasson, még pedig arra, hogy a növendékek ily irányú támogatása 
annál inkább jogosult, mert a gyógyszerészeknél az egyetemi kiképez- 
tetésnek nehézségei sok tekintetben igen nagyok. A tudományos elő- 
készültségnek nagy hiányainál fogva a növendékeknek az egyetemi 
tanulmányok folyamán kettőzött szorgalommal kell minden idejüket 
és erejüket a tanulmányoknak szentelniök s így a segítségre valóban 
szükségük van, annál is inkább, mert sokan, mint rendkívüli hallgatók, 
nem részesülhetnek a tandíjmentesség jótéteményeiben sem.

Ennek leszögezése után Than azt a rendkívül jóleső megállapí
tást teszi, hogy e nehézségek dacára is a gyógyszerészettanhallgatók az 
egyetemi tanulók között előmenetel, szorgalom és magaviselet tekinteté
ben dicséretes helyet foglalnak el. Sőt azt mondja, nem lehet tagadni, 
hogy a növendékek olynemű előnyökkel is bírnak, amelyeknek be
folyása a kedvező eredményre félreismerhetetlen. Ilyen az, hogy pályá
jukat a gyakorlat terén kezdik meg. Mindezeket számbavéve, az egye
sület keletkezése, m últja és fejlődésének iránya záloga a jövő
nek. A jó és szépért mindenkor lelkesülő ifjúság nemes érzülete az a 
tiszta forrás, amelyből az egyesület eredetét vette. Éppen ezért lehetet
len volt abban kételkedni, hogy az egyesület nemcsak feladatát, hanem 
célját is el fogja érni. Ilyen szimpátiával és reménnyel viseltetett már 
az egyesület jövője iránt 25 évvel ezelőtt is és nem titkolja abbeli nagy 
örömét, hogy reményeiben nem csalatkozott.

Thannak ez ünnepi beszéde igen nagy elégtétel a gyógyszerész
ifjúság és a gyógyszerészi kar számára is és újabb megállapítása annak 
is, hogy a természettudományok, főleg a chemiával foglalkozó tudósok 
milyen nagy jelentőséget tulajdonítanak annak, ha valaki a gyógysze
részi pályán kezdette meg a maga működését. De felemelő tudat az is, 
hogy olyan kiváló férfiú, aki embernek is a legnagyobbak közé tarto
zott, nagy elismeréssel szól az akkori fiatal gyógyszerész-generációnak 
nemcsak tanulási készségéről, hanem nemes gondolkodásmódjáról is. 
Than megállapítása legjobban bizonyítja azt. amire ő e beszédében is



rámutat, hogy nem a gyógyszerészi karban, hanem a kiképzési rendszer
ben keresendő az, ha a gyógyszerészi kar tudományos nívója ebben az 
időben bizonyos korrekcióra szorul.

, Körülbelül ugyanezeknek a gondolatoknak adott kifejezést Len
gyel Béla is, aki felhívta az ünneplők figyelmét arra, hogy hálásan gon
doljanak elődeikre, akiknek buzgósága teremtette meg az egyesületet s 
akik meghonosították azt a szellemet, amely nemcsak helyes irányba 
terelte az egyesület működését, hanem egyúttal elvetette azt a magot is, 
amelynek gyümölcse lett 25 esztendő alatt az a sok erkölcsi s tekintélyes 
anyagi eredmény is, amelyre a Czaich Gyula gyógyszerészhállgató által 
összeállított s az egyesület 25 éves lörtenefet. is -tartalm azó „Emlck- 
k&nyv“ mutat rá. E könyv adaTai üzerint az egylet tőkéje ez időben 
megnalaclta^már a 30.000 forintot, könyvtára pedig 1500 kötetre rúgott, 
közöttük 517 a tudomány akkori színvonalának megfelelő kiváló tudo
mányos munka. Ugyancsak az Emlékkönyv mutat rá a gyógyszerész- 
dísZtagokra, akiknek soraiban ott találjuk Járm ay Gusztávot, Schédy 
Sándort, Kiss Károlyt, Rozsnyay Mátyást, Molnár Nándort, Karlovszky 
Geyzát, Hintz Györgyöt, Mihalovits Istvánt és Szilágyi Károlyt, nem is 
beszélve természetesen Than Károlyról?, aki 25 esztendőn keresztül a 
legnagyobb szeretettel és tekintélyének egész súlyával állott az ifjúság
nak e nagy alkotása mellett.

Ez az esztendő ezenfelül is tele van jubileumokkal. Ugyanekkor 
ünnepelték a kolozsvári tudományegyetem hallgatói Fabinyi Rudolf 
egyetemi professzort, aki 10 esztendő óta volt már a segély- és önképző
kör védnöke. Az ifjúság fáklyászenét rendezett a tiszteletére, amelyen 
rengeteg nép és a katonazenekar is résztvett. A Budapesti Gyógyszerész
segédek Betegápoló Egyesülete pedig 1888. március 18-án konstatálta, 
hogy áz egyesület kb. 50 év óta állhat fenn. Alapításának időpontját 
pontosan megállapítani nem lehetett, de az bizonyos, hogy az valamikor 
a 40-es években történt. Az 1862-ik évtől meg voltak az egyesület jegyző
könyvei is, úgy, hogy annak gondnoka évek óta foglalkozott is az egylet 
történetének összeállításával és ezt éppen az 1862. előtti jegyzőkönyvek 
hiánya nehezítette meg. Az egyesület elnöke, Járm ay Gyula ennek da
cára felhívta a figyelmet az 50 éVes jubileumra s arra, hogy ezt a nagy 
dátumot legjobban a z  egyesület történetének megírásával s annak pub
likálásával lehetne megülni.

E jubileumi ünnepségek mellett jelentékeny esemény Volt még, 
hogy a magyar gyógyszerkönyv második kiadása 1888 m ájusában ki
került a sajtó alól és az erre vonatkozó körrendelet ugyanez év május 
10-én 25.000 b. m. szám alatt jelent meg. E rendelet értelmében a gyógy
szerkönyv használata október 1-től lett kötelezővé téve, amit később fel
halasztottak 1889 január 1-ig, tekintettel arra, hogy a gyógyszerkönyv
vel kapcsolatban szükségessé vált ú j árszabvány október 1-ig elkészülni 
nem tudott. Ez pedig fontos volt nemcsak azért, mert a gyógyszerkönyv 
megváltoztatásával és a sok ú j szernek fölvételével kapcsolatban az ár- 
szabványmódosításra amúgy is szükség volt, hanem azért is, mert a 
gyógyszerészek anyagi helyzete napról-napra olyan mértékben romlott, 
hogy számukra súlyos terhet jelentett volna, ha dacára annak, hogy a 
taksa még el nem készült, már az ú j gyógyszerkönyv alapján kellett 
volna, hogy dolgozzanak.
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A gyógyszertárak indokolatlan szaporításit. — A  protekcionizmus. — 
A síeszadótöirvény. — Á gyógyszerészek katonái felmentése és

önkéntességi joga.

Annál súlyosabb helyzetet teremtett volna ez, mert igazán kezdett 
betelni az a mérték, amelynél a gyógyszertárak megpróbáltatása már 
nagyobb nem lehetett. Olyan hihetetlen szaporodása volt ekkor már a 
gyógyszertáraknak, hogy a vármegyék és a városok is ráeszméltek en
nek egészségtelen voltára. Pesten pld. ez esztendőben már csak két 
gyógyszertárral volt kevesebb, mint a csaknem háromszor akkora Bécs- 
ben, úgyhogy a közigazgatási bizottságban indítványt is tettek egy a 
belügyminiszterhez küldendő feliratra nézve, amelyben rám útatnak a 
szertelen gyógyszertáradományozások nagy veszedelmére. A tiszti fő
orvos volt az, aki ezzel kapcsolatban annak a kérésnek tolmácsolását is 
javasolta, hogy a belügyminiszter a jövőben hívja tel a Budapesti 
Gyógyszerész Testületet is véleményadásra minden olyan esetben, ami
kor Pesten akar gyógyszertári jogot adományozni. A közigazgatási bi
zottság ezt az indítványt el is .fogadta azzal, hogy a belügyminiszterhez 
küldött feliratban rám utatott arra, hogy minden újonnan felállítandó 
gyógyszertár veszélyezteti Pesten a már fennálló gyógyszertárak exisz- 
tenciáját.

A gyógyszertárak indokolatlan szaporításával kapcsolatban me
rült fel a szabadkai járásülésen az az indítvány is, hogy aki újonnan 
nyert jogosítványát másra átruházza, 10 éven belül gyógyszertári jogért 
ne is folyamodhasson. Ez a gondolat nem volt új, hisz a közegészségügyi 
törvény alapján kiadott s a gyógyszerészi ügyet szabályozó szabály- 
rendelet 16. §-ában volt már olyan intézkedés, amely kimondotta, hogy 
ha valaki alapos elfogadható ok nélkül olyan helyen levő gyógyszertá
rát, ahol egy vagy több gyógyszertár már van, alapos indok nélkül 
másra átruházza, ú j gyógyszertár felállítására 10 éven belül jogosít
ványt nem nyerhet. Viszont ha olyan helyen, ahol addig még gyógy
szertár nem volt, ruházza át a gyógyszertártulajdonos jogosítványát 
alapos ok nélkül, úgy az 5 esztendőn belül újabb jogosítványt nem nyer
het. A különbség tehát a szabályrendelet és a szabadkai indítvány kö
zött az volt, hogy az utóbbi azokat, akik gyógyszertárukat átruházták, 
még a folyamodás lehetőségétől is el akarta zárni.

Úgy az indítvány, mint a szabályrendelet idevonatkozó intézke
dése igen üdvös célt akart szolgálni. Azt ugyanis, hogy az egyre növe
kedő protekciós rendszerrel kapcsolatban ne történhessen meg az, hogy 
azok, akiknek összeköttetésük van, többízben is nyerhessenek gyógy
szertári jogot, míg az összeköttetésnélküliek örök segédeskedésre le
gyenek ítélve.

A jogosítványok odaítélésének kérdésé mindig ütközőpontja volt 
a különböző felfogásoknak és egész bizonyos, hogy ütközőpont marad 
mindig, amíg a gyógyszertárak felállítása a mai adományozási rendszer 
alapján történik.

Elvileg maga a szabályrendelet is arra az álláspontra helyezke
dett, hogy a jogosítványt az esetben, ha a folyamodók minősítvéüye 
egyforma, mindig az első folyamodó kapja nieg, ellenkező esetben az 
egyéni kvalitások mint az odaítélésnek döntősúlyú tényezői voltak a 
szabályrendeletben megemlítve. A gyakorlatban tehát annak a rend



szernek kellett volna kialakulnia, hogy mindig a legnagyobb szolgálati 
idővel bíró és a legnagyobb kvalitású gyógyszerész kapja meg az új 
gyógyszertár felállításának jogát.

Sajnos, a gyakorlatban minél kevesebbszer láttuk ennek az elvi 
felfogásnak az érvényesülését. A gyógyszertári jogok odaítélésénél mind 
nagyobb szerepet játszott a protekció kérdése és főleg azok a politikai 
szempontok, amelyek ilyen esetben rendesen érvényesültek. Ennek kö
vetkezménye volt az, hogy igen sok esetben egészen fiatal emberek kap
tak gyógyszertárnyitási engedélyt még akkor is, ha a folyamodók kö
zött olyanok is voltak, akik pár évtizedes segédi szolgálatot tudtak ki
mutatni.

A protekciós rendszer mindenesetre helytelen. Egy pályán való 
érvényesülés alapján soha másnak nem szabadna képezni, mint a pá
lyán eltöltött működési eredménynek. A legnagyobb baj pedig az, ha 
politikai szempontok érvényesülnek, mert akkor senkinél sem az lesz 
a legfontosabb szempont, hogy a pályáján eredményeket érjen el, ha
nem, hogy — különösen választások alkalmával — olyan politikai érde
mekre tegyen szert, amelyek jutalmazását azután a gyógyszertári jog
adományozás formájában remélhette.

A községekben adományozott jogoknál különösen az 1914-ik évig 
döntő szerepe volt a vármegye mindenkori főispánjának, aki ilyenkor 
bizalmas jelentést küldött a miniszternek s ebben hívta fel a figyelmet 
arra, hogy a politikai raison szempontjából kinek kellene adni a pályá
zatra kiírt gyógyszertári jogosítványt. Az ilyen helyeken adományozott 
gyógyszertári jogok igen nagy százalékánál láttuk azt, hogy teljesen 
céltalan volt folyamodni olyasvalakinek, akinek rokonsága vagy baráti 
köre ott a kormány szempontjából fontos politikai szerepet nem játszott, 
így születtek meg azok az igazságtalanságok, amelyek tel jesen szembe
helyezkedtek a szabályrendelet megalkotóinak elgondolásával s ame
lyek azután a protekciós rendszert lassankint az egész vonalon kifej
lesztették.

Kétségtelen, hogy az igazság érvényesülése ebben a kérdésben 
igen nehéz. Az anciennitás mindenesetre igen tiszteletreméltó és talán 
legközelebb járnánk az igazsághoz akkor, ha szigorúan ez a szempont 
érvényesülne. Meg kell állapítani azonban, hogy ennek az elvnek rideg 
betartása is szülhet igazságtalanságot. Egy pálya szempontjából 
ugyanis nem mellékes, hogy a tehetség érvényesüljön, ez pedig nem 
ismer korhatárt. Van nagyon sok olyan fiatal ember, aki irodalmi mű
ködésével vagy tudományos kutatásaival a legelsőrendű szakemberek 
közé küzdötte fel magát s így gyógyszerészi és közegészségügyi érdek 
is, hogy ezek fokozottabb tudományos munkálkodása biztosítva lehes
sen. Az ilyen esetekben tehát figyelmen kívül kell hagyni az ancienni
tás szigorú elvét, hisz más pályán is azt látjuk, hogy egyes fiatal tehet
ségek nagy karriereket futnak be, míg mások hosszú szolgálati idejük 
dacára is aránylag alacsony pozícióban maradnak.

Ez a kérdés már sokszor foglalkoztatta azokat, akik az igazságos 
megoldásra törekedtek. Azt hisszük, azoknak van igazuk, akik a jog
nyerést legalább 8—10 esztendei szolgálati időhöz fűzik, amely után a 
miniszter mérlegelésére bíznák azt, hogy az adott esetben az anciennitás 
vagy pedig a jobb minősítés döntse el a kérdést.

A mai protekciós rendszer miatt sokan tisztán azért mennek a 
gyógyszerészi pályára, mert bíznak összeköttetéseikben s így abban,



hogy a 3 esztendei segédi idő kitöltése után rögtön gyógyszertári joghoz 
jutnak. Ha ezeknek arra kellene gondolniok, hogy a diploma megszer
zése után még 8—10 esztendeig kell, hogy segédesked jenek, sokan nem 
jönnének a pályára, mert összeköttetéseikkel ennél rövidebb idő alatt 
másutt is tudnak érvényesülni. Egy ilyen intézkedéssel tehát egyrészt el 
lehetne érni azt, hogy az önállósítást igazságosabb alapokra fektessük, 
másrészt pedig, hogy nem jönnének a pályára azok, akiket nem a hiva
tás szeretete, hanem egyszerűen a spekuláció kormányoz. Az ilyen 
rendszer kizárná, legalább részben, a protekciót is, ami egyúttal azzal 
is járna, hogy újabb gyógyszertárakat reálisabb körülmények között 
állítanának fel. Hosszú gyógyszertári szolgálat után ugyanis mindenki
ben kialakul a helyzetismeret és így sokkal jobban megnéznék a folya
modók, vájjon az a hely, ahol gyógyszertár felállítására gondoltak, ad-e 
tisztességes megélhetést. Ez pedig nagyon fontos lenne, mert a gyógy
szertárak mostani rohamos szaporítása nemcsak a gyógyszertárak jö
vedelmét teszi tönkre, hanem devalválja azt a már gyógyszertárban 
rejlő értéket is, amelyben sok esetben egész családok minden vagyona 
fekszik.

A törvényalkotások során a pénzügyminiszter ez évben vitte a 
parlament elé az ú j szeszadótörvényt, amely a gyógyszerészeket közel
ről érdekelte, mert annak egyik pontja szerint a gyógyszerek készíté
sére szolgáló szeszt kivették a fogyasztási adó alól. A magyar kormány 
az osztrák kormánnyal egyetértően ez ügyben 1888 július 26-án Bécs- 
ben ankétet tartott, amelynek feladata volt tisztázni azt a kérdést, hogy 
az adómentes szesz hatósági ellenőrzése hogy lenne a legjobban eszkö
zölhető. A központi igazgatóság kérésére 39.995. számú határozatával a 
pénzügyminiszter felszólította az Országos Egyesületet is arra, hogy 
magát ez ankéten képviseltesse.

Az egyesület tisztában volt e kérdés nagy fontosságával s ezért 
két tagját: dr. Járm ay Gyulát és Filó Jánost már előzőleg Berlinbe 
küldte ennek a tanulmányozására, tekintettel arra, hogy Berlinben is 
akkor lépett életbe az a rendelkezés, amely kimondotta, hogy a gyógyá
szati és tudományos célt szolgáló szesz nem esik fogyasztási adó alá. Az 
ankéten a magyar kormányt Ludvig János miniszteri tanácsos képvi
selte és azon a szakértők elé már egy kidolgozott szabályrendeletet ter
jesztettek elő. Ez a szabályrendelet a gyógyszerészt nem kötelezte az 
adómentes szesz haználatára s azt mindenki a saját jószántából vehette 
igénybe. Tekintettel arra, hogy a törvény maga már úgy intézkedett, 
hogy a gyógyászati cél számára szükséges szesz fogyasztási adó alá nem 
tartozik, a Gyógyszerész Egyesület kiküldötteinek főtörekvése arra 
irányult, hogy az ellenőrzésnek olyan módját lehessen megtalálni, 
amely a gyógyszerészekre nézve minél kevesebb zaklatással járna. Ber
linben ugyanis éppen emiatt nagyon el voltak a gyógyszerészek kese
redve s így a két gyógyszerész-kiküldött azt a propozíciót tette, hogy a 
badeni nagyhercegségben elfogadott azt a módszert kellene alkalmazni, 
amely minden gyógyszerésznek megengedi, hogy hiteles adatok alapján 
az adómentes szeszt évi átalányban szerezhesse be.

Ez az indítvány igen nagy vitára adott alkalmat és főleg az 
osztrák kormány képviselője kardoskodott nagyon ellene. A gyógysze
rész-kiküldöttek sikerének lehetett elkönyvelni azt, hogy végül az érte
kezlet hajlandó volt belemenni abba, hogy mindazok a gyógyszerészek, 
akik laboratóriumi könyveik alapján kim utatják 3—5 évre visszame



nőleg, hogy évenkint mennyi szeszt használtak el, azok ugyanennyi 
adómentes szesz beszerzésére lesznek biztosítva.

A szabályrendelet ilyen formában is látott napvilágot s nem állít
ható, hogy a gyógyszerészek közptt különösebb örömet keltett vájna. 
Jármay Gyulát és Filó Jánost tám adták is főleg azért, hogy miért nem 
vívták ki azt, hogy a gyógyszerészek továbbra is adózott szesszel dol
gozhattak volna, amikor is a taksa ártételeit egyszerűen ehhez képest 
állapították volna meg. Ezt különösen azért szerették volna a gyógy
szerészek, mert féltek attól, hogy az adómentes szesz használata követ
keztében szintén olyan zaklatásoknak lesznek kitéve a pénzügyi ható
ságok részéről, mint amit a berlini gyógyszerészek már is tapasztaltak.

Ezeknek a vádaknak komoly alapjuk nem volt s tisztán azért 
merültek fel, mert a gyógyszerészek nem yoltak tisztában azza}, hogy 
mi volt az az eredmény, amit a bécsi ankéten egyáltalában el lehetett 
érni. Egyszerűen figyelmen kívül hagyták azt, hogy a törvény azt a 
kérdést, hogy gyógyászati célokra adózott szeszt kell használni, már el
döntötte, így tehát az ankét során ezt megváltoztatni már nem lehetett. 
A legtöbb, amit a gyógyszerész-kiküldöttek elérhettek, a szesz átalány
ban való beszerezhetőségének lehetősége volt, ami egyúttal azt is jelen
tette, hogy ez esetben pénzügyi közeg a gyógyszertárban zaklató módon 
nem fog megfordulni. Az az óhaj is felmerült a kritikák során, hogy a 
laboratóriumi könyvkivonat helyett sokkal egyszerűbb lett volna szám
lákkal igazolni az elhasznált szesznek a mennyiségét. Ez ellen szól azon
ban az, hogy a spiritus vini gallici, a spiritus coloniensis és a cognac 
megadóztatás alá került és így a számlákból nem tűnt volna ki, hogy 
mennyi olyan szeszt használt fel a gyógyszerész, amely azoknak a ké
szítéséhez szükséges.

Filónak és Járm aynak magyarázatai után a kedélyek végre meg
nyugodtak, ami annál is inkább helyes volt, mert a gyógyszerész-kikül
döttek az átalány biztosításával mindazt elérték, amit a bécsi ankéten 
elérni egyáltalában lehetett.

A fontosabb események közül arra kell még rámutatnunk, hogy 
végre valamilyen megoldást nyertek a gyógyszerészek katonai kötele
zettségével kapcsolatos kérdések is. A népfölkelési törvényjavaslat 
ugyanis, amelyet a miniszter még 1886-ban terjesztett be a parlament
hez, úgy intézkedett, hogy a népfölkelés kötelezettsége alá tartozik min
den polgár, aki sem a hadsereg, sem a honvédség állományához nem 
tartozik, azon év elejétől kezdve, amelyben 19-ik életévét betöltötte, 
azon év végéig, amelyben 42-ik életévét meghaladja. Mivel a törvény- 
javaslatban nem volt intézkedés arra nézve, hogy közérdekből egyes 
esetekben felmentéseknek is lehet helye, aminek az lehetett volna a kö
vetkezménye, hogy mozgósítás esetén nemcsak egyes községek, hanem 
a gyógyszerészek bevonulása után egész vidékek is gyógyszertári szol
gálat nélkül m aradtak volna. Már az ez évi márcins 26-án tartott igaz
gatósági ülésen felmerült az a kérdés, nem lenne-e célszerű a törvény- 
javaslat ilyen irányú megváltoztatására lépéseket tenni. Az igazgatóság 
tagjai az előterjesztést egyhangúlag magukévá tették és Roth Pál buda
pesti gyógyszerészt, aki akkor országgyűlési képviselő is yolt, kérték 
fel arra, hogy a honvédelmi miniszterrel ebben az ügyben lépjen érint
kezésbe.

Természetesen az lett volna a leghelyesebb, hogy a honvédelmi 
miniszterrel történő megbeszéléskor az egyesület azt is kérje, hogy bi
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zonyos fokig a gyógyszertári személyzetet is mentsék fel a katonai kö
telezettség alól. A hadvezetésnek ugyanis sokkal nagyobb érdeke fűződ
hetett ahhoz, hogy éppen a legnehezebb időkben az ország közegészség- 
ügyi szolgálata teljes mértékben biztosítva legyen, minthogy 3—400 
emberrel többet vonultassanak a harctérre. E cél eléréséhez szükséges 
lett volna mellékelni a beadandó kérvényhez pontos kimutatást az or
szágban szolgálatot teljesítő segédekről is. Mivel azonban az erre vo
natkozó adatokat csak nehezen és hosszú idő elteltével lehetett volna 
beszerezni, az lett a határozat, hogy a kérvényhez legalább a budapesti 
gyógyszertárakra vonatkozó statisztikát kellene mellékelni, mert ez is 
világosan m utatná már azt, hogy milyen helyzet állana elő akkor, ha 
mozgósítás esetén a gyógyszerészeket behívnák.

Ez a mozgalom már csak azért is helyes volt, mert abban nagyon 
kevéssé lehetett bízni, hogy a törvénynek az a rendelkezése, mely sze
rint a szolgálat alól ideiglenesen felmentetnek azok, akik a közszolgálat 
érdekében nélkülözhetetlenek, a gyógyszerészekre is ki lesz terjesztve 
akkor, amikor a mozgósítás már megtörtént. Az volt tehát a közérdek, 
hogy már most legyen pontosan meghatározva az az általános elv, hogy 
kiket tart a törvény nélkülözhetetleneknek.

Az Országos Egyesület be is adta erre vonatkozó kérvényét, 
amelyben kimutatta, hogy a főváros 44 gyógyszertárában 108 a segéd
gyógyszerészek száma, amely szám azonban az első felhívásnál 18-ra, 
a másodiknál már 15-re apadna, s ezenfelül 21 gyógyszertár maradna 
felelős főnök nélkül.

Ez a pár rideg szám eléggé megvilágította a helyzetet. Ha ehhez 
hozzáfűzzük azt, hogy éppen háborús időkben szoktak járványszerű 
betegségek fellépni s ha megállapítjuk, hogy a gyógyszertárakat rende
sen csak a közegészségügyi szükség mérvéhez képest szokták felállítani, 
akkor világosan látszik, milyen helyzet állana elő akkor, ha a gyógy
szertárak felelős főnökeit és a forgalom lebonyolításához feltétlenül 
szükséges segédszemélyzetet a háborús szolgálat alól fel nem mentenék. 
Erre nézve később, az 1914-ben kitört világháború szomorú adatokat 
szolgáltatott.

Nem kell e kérdéssel kapcsolatban külön rámutatni arra, hogy a 
gyógyszerészi kart a legtisztább hazaszeretet vezette, amikor ezzel a 
kéréssel a honvédelmi miniszterhez fordult. Nem akart ez kibúvás lenni 
a harctéri szolgálat alól, hisz a magyarságban ilyen vonások sohasem 
voltak, sőt ellenkezőleg mindig azt láttuk, Hogy még azok is, akiket ka
tonai szolgálatra alkalmatlannak találtak, rendesen mindent elkövettek, 
hogy mégis besorozzák őket, mert a magyarság mindig nagy szégyen
nek tartotta magára nézve, ha katonai szolgálatot nem teljesített. Még 
a népdal is azt mondja: „Maradt itthon kettő-három nyomorult" és bi
zony a magyar fiúk közül senki sem szeretett ezek közé tartozni. Itt 
azonban éppen nagy nemzeti érdekekről volt szó és az Országos Egye
sület kimondottan ezt tartotta szeme előtt, mikor a felmentés kérdésé
nek rendezésével a gyógyszerkiszolgáltatás zavartalanságát háború ese
tére is biztosítani akarta.

A kérvény csak az év december havában, általános rendelkezés
sel lett elintézve. Ekkor ugyanis Fejérváry honvédelmi miniszter kör- 
rendeletet intézett az összes törvényhatóságokhoz, amely szerint a fel
mentésre vonatkozó javaslatokat minden év január hó végéig fel kellett 
terjeszteni a minisztériumhoz. A körrendeletben pontosan ki voltak tűn
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tetve azok az alapelvek is, amelyek szerint a felmentést ideiglenesen 
engedélyezni lehetett. Felmentésre igényt tarthattak, tekintet nélkül 
arra, vájjon a népfölkelés első vagy második osztályába tartoznak-e, 
a minisztériumok nélkülözhetetlen hivatalnokai, a községi és körorvo
sokon a községekben egyedül működő orvosokon, a tanítás zavartalan 
biztosítását szolgáló tanszemélyzeten, a közigazgatási tisztviselőkön, az 
összes rendőrségi, posta- és távirdai alkalmazottain stb.-in kívül a 
gyógyszertárak főnökei. A segédszemélyzetet tehát ez a körrendelet 
nem sorozta azok közé, akik a felmentésre hivatalból igényt tarthatnak. 
Illetékes helyen azonban kijelentették, hogy szükség esetén ez a helyi 
hatóságok véleménye alapján a segédszemélyzetre vonatkozólag is meg 
lesz a lehetősége az egyénenként történő felmentésnek. A gyógyszertár
tulajdonosok tehát jól teszik, ha pontosan kim utatják, hogy mi a hely
zet a gyógyszertárban, hogy van-e, vagy vannak-e többen olyanok, 
akiknek a felmentése szükséges a gyógyszerkiszolgáltatás zavartalan
ságának biztosítása céljából. Fejérváry rendelete szerint az ilyen jelen
téseket a helyhatóság felküldi majd a törvényhatóságnak, azokat á t
vizsgálja a főorvos, azután a felmentendők névjegyzéke felkerül a bel
ügyminiszterhez, onnan megfelelő véleménnyel együtt a honvédelmi 
miniszterhez, akinek módja lesz a nélkülözhetetlen szükséghez képest a 
felmentvényt megadni.

Aki a hivatalos eljárás adminisztrációját ismeri és tisztában van 
azzal a bürokratikus szellemmel is, amely az ilyen intézkedéseket ren
desen kíséri, az tudja, hogy mozgósítás esetén az ilyen felterjesztésnek 
sok célja nem lehetett, mert mire az intézkedés megtörtént, a hadköte
lezett már réges-régen bevonult és esetleg már a harctéren teljesített 
szolgálatot, ahonnan a visszarendelése már nagy nehézségekbe ütközött. 
A siker egyetlen lehetősége tehát attól függött, hogyha a gyógyszerészek 
már jó eleve hozattak egy olyan döntést, amely a gyógyszertár viszo
nyaira való tekintettel intézkedett a segédszemélyzet felmentésére vo
natkozólag. Az eljárás m intája a budapesti példa lehetett, ahol a polgár- 
mester felhívta a grémium elnökségét, hogy jelölje ki azokat a főnökö
ket és segédeket, akiknek felmentését a népfölkelés mozgósítása esetén 
kívánja. A Fejérváry-féle későbbi körrendelet a főnökök felmentésére 
nézve tiszta helyzetet teremtett, míg a segédszemélyzetre vonatkozó s 
idejében történő intézkedések attól lettek függővé téve, ha úgy a vidéki, 
mint a pesti hatóságok már jóelőre felküldték a miniszterhez javas
lataikat.

A katonai üggyel kapcsolatban még egy érdekes momentumra 
kell rámutatni. A vallás- és közoktatásügyi miniszter ugyanis 1888 no
vember 13-án 46.788. szám alatt úgy a két tudományegyetem tanácsá
hoz, mint a József műegyetemhez rendeletet intézett, amelyben tudatta 
őket arról, hogy a véderőről szóló törvényjavaslat elfogadása esetében 
az egyévi önkéntességre jogosított ifjak  el fognak tiltatni attól, hogy 
önkéntesi évük alatt egyúttal felsőbb iskolai tanulmányaikat folytas
sák, másrészt pedig ha a katonatiszti vizsgát le nem teszik, kötelezni 
fogják őket arra, hogy egy második évet a tényleges szolgálatban 
töltsenek el.

Miután a magasabb katonai szempontok nem indokolják azt a 
reményt, — mondja a miniszter — hogy ezt az utasítást a katonai szol
gálat szempontjából meg lehetne változtatni, viszont méltányosnak 
látszik az, hogy a védkötelezettség teljesítése mellett hivatási tanulm á



nyaikban is jeles előmenetelt tanúsított ifjak teljes képesítésük elérésé
ben két, illetőleg egy évet ne veszítsenek, felhívta egyik miniszteri ta 
nácsosát, hogy dolgoztasson ki a vezetése alatt álló egyetemi karok által 
s az ott működő államvizsgálati bizottságok hozzájárulásával olyan ja 
vaslatot, hogy azok a hallgatók, kik tanulmányaikban jeles előmenetelt 
tanúsítanak s különösen azok, kik egyévi önkéntesi szolgálatuk befeje
zésével a katonatiszti vizsgát jó sikerrel teszik le, szaktanulmányaik 
befejezése, illetve képesítésük megszerzése szempontjából milyen 
előnyben volnának részesíthetők.

Mindezek a fentebb ismertetett momentumok rávilágítanak arra, 
hogy a gyógyszerészi kar még akkor sem lehetett tisztában azzal, hogy 
mi lesz tehát precíz katonai helyzete, amikor a véderőtörvény már a 
Ház elé lett (erjesztve. Minden reménye abban volt tehát, hogy majd 
annakidején a végrehajtási utasítás fog precíz meghatározásokat ta r
talmazni. Mikor azután tető alá került a véderőről szóló 1889. évi 6. te., 
akkor meg is jelent ez a végrehajtási utasítás, amelyből a XIII. fejezet 
7., 62., 63., 76. és 77. §-ai olyanok, amelyek a gyógyszerész ifjúságot egy
évi önkéntesség szempontjából érdeklik.

A 7. pont 2. §-a általánosságban, tehát az egyéves önkéntes gyógy
szerészjelöltekre is azt a kötelezettséget rója, hogy az esetben, ha a 
szolgálati év végén leteendő vizsgán (amely vizsga kizárólag a katonai 
Pharmacopoea, ezenkívül a katonai gyógyszertárak vezetését, bevéte
leit, kiadásait és egészségügyi működését érinti) kellő eredményt nem 
tudnak felmutatni, még egy évig kötelesek szolgálni. A 62. §. 3. pontjá
nak 2. bekezdése szerint pedig a gyógyszerész-önkéntesek a jövőben 
csakis az oklevél elnyerése után tehetnek eleget katonai kötelezettsé
güknek. Ez a rendelkezés azzal a hátránnyal járt, hogy addig az egye
temi második évüket a gyógyszerészek az önkéntességgel együtt végez
hették s így ez az újabb rendelkezés számukra egyesztendei veszteséget 
jelentett. Ez lebegett a kultuszminiszter szeme előtt, amikor a már 
fentebb ismertetett rendeletét az egyetemek tanácsához elküldötte. A 
63. §. 3. pontja úgy intézkedik, hogy azok az állításkötelezettek, akik 
azon év március 1-én, amelyre nézve állíttatnak, valamely 8 osztályú 
nyilvános belföldi középiskolának, vagy valamely ezekkel egyenjogosí- 
tott tanintézetnek (64. §. 6.) utolsó évfolyamába tartoznak és besoroz- 
tatnak, az egyévi tényleges szolgálat kedvezményében utólag részesít
hetők, ha igényüket e fősorozásnál bejelentették és tanulmányaikat leg
később ugyanazon év október 1-ig bevégezték. E paragrafus 3. pontja 
alá tartoznak tehát azok a gyógyszerészgyakornokok is, akik a sorozás
kor 3-ik gyakornoki évüknek olyan stádiumában vannak, hogy még az 
év október 1-e előtt gyakornoki vizsgájukat le is tehetik. Ezek kötelesek 
tehát a fősorozásnál önkéntesi igényüket a gyakornoki vizsgaidő meg
jelölésével bejelenteni és a vizsga sikeres letétele után a nyert bizonyít
vány, illetve az egyetemi felvételt igazoló okmány alapján az önkén
tességi jogért legkésőbb ugyanaz év október hó 1-ig folyamodni.

Azok a gyakornokok azonban, akiknek 3 éve oly időben telik le, 
hogy október 1-ig vizsgájukat még le nem tehetik, önkéntesi igényüket 
bejelenthetik ugyan, ellenben a hiányzó gyakornoki idő elengedése miatt 
a közoktatásügyi miniszterhez, vagy az esetbn, ha a hiányzó idő elenge
désére nem volna reményük, a hadügyminisztériumhoz kell folyamod- 
niok a leteendő gyakornoki vizsgának, illetőleg az egyetemre való be
iratkozásnak valószínű időpontjának megjelölésével. Azok a gyakor
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nokok pedig, akik március 1-én besoroztattak és augusztus, vagv szep
tember havában vizsgáztak is, de a gyakornoki vizsgát kellő eredmény
nyel le nem tették és 3, 6 hóra, vagy esetleg egy esztendőre vissza lettek 
vetve, önkéntességi kedvezményre igényt nem tarthattak. Ezek csak az 
esetben szolgálhatnak mint egyéves önkéntesek, ha a vizsga után rög
tön folyamodványt adnak be a hadügyminiszterhez s ha erre október 
1-ig kedvező elintézést, tehát halasztást kapnak. Ellenkező esetben 3 
évi tényleges szolgálatra vannak kötelezve.

A 76. § b) pontja precizirozza, hogy a gyógyszerészek milyen 
alapon igényelhetik tehát az önkéntesi kedvezményt. Be kell mutatni 
vagy a 6-ik gimnáziumi vagy reáliskolai osztály elvégzéséről, továbbá a 
gyógyszerészgyakornoki vizsgának sikeres letevéséről szóló bizonyít
ványt, vagy pedig ha a jelölt 4 gimnáziumi osztályt végzett, akkor ezt 
és a dékán hivatalos bizonyítványát arról, hogy habár csak mint rend
kívüli egyetemi hallgató, de mégis mint rendes gyógyszerészeti hallgató 
a tudományegyetemre be van iratkozva és hogy az előadásokat tényleg 
látogatja. Végül az önkéntesi jogot biztosítja a gyógyszerészmesteri ok
levél és a vegyésztudori fokozat is, ha az illetők gyógyszerészmesterek.

Az önkéntességi jogot saját vagy államköltségen lehet teljesíteni. 
Államköltségesek azonban csak azok lehetnek, akik gimnáziumi tanul
mányaikat jeles eredménnyel végezték.

Az a gyógy szerész jel ölt, ki az önkéntesi kedvezményért beadott 
kérvényében kitűzött időre oklevelét meg nem szerezte, köteles ugyanaz 
év december haváig állomány csapatánál aláírt indexe melléklésével 
írásban jelentkezni és abban kérni, hogy önkéntességi kötelezettségének 
teljesítését a legközelebbi október hó 1-én kezdhesse meg. Ezt a halasz
tást időről-időre fogják megadni vagy megtagadni, a 76. § 15. pontjá
nak figyelembevételével. Ez a pont pedig azt mondja, hogy az egyéves 
önkéntes gyógyszerészek önkéntesi kedvezménye megszűnik, ha:

a) a tanulm ányaikat abbahagyják;
b) ha 6 gimnáziumi vagy reáliskolai előképzettséggel bíró gyógy

szerészek azon év október 1-ig, melyben 26. életévüket betöltik, a gyógy
szerészmesteri oklevelet el nem nyerik;

c) ha 4 gimnáziumi előképzettséggel bíró gyógyszerészek azon év 
október 1-ig, melyben 24. életévüket betöltik, a gyógyszerészmesteri ok
levelet el nem nyerik.

Amint látjuk, a véderőtörvénynek vannak előnyös rendelkezései 
a gyógyszerészekre nézve, de vannak homályos pontjai is. Ilyen homá
lyos pont a 7. § 2. pontja, amely kimondja, hogy „a katonai állomány 
mindazon önkéntesei, kik a szolgálati év végén teendő tiszti vizsgán 
kellő eredményt nem tudnak felmutatni, még egy évet kötelesek szol- 
gálni.“ Ez a pont a gyógyszerészekre vonatkozólag azért homályos, mi
vel ők a katonai állományon kívül esnek, tekintettel arra, hogy tényleg 
csak katonai hivatalnokok. Ha tehát az idézett pont szerint a hangsúlyt 
a „katonai állomány41 kifejezésre helyezzük, a gyógyszerész-önkéntesek 
a tiszti vizsga le nem tevése esetén nem lettek volna kötelezve az egyévi 
utószolgálatra. Ezzel szemben állott azonban a „Normál Verordnungs- 
blatt für das k. k. Heer.“ 1889. évi április 16-ról keltezett 11. száma, ahol 
a 25. §-ban szó szerint a következők foglaltatnak:

„Jene Einjaehrig-Freiwilligen, welche bei dieser Prüfung nicht 
entsprechen, habén ein zweites Jah r bei dér Unterabtheilungen ihrer 
Truppé praesent zu dienen, wobei es denselben freigestellt ist, den



Dienst auf eigene Kosten mit dér früher erwaehnten Begünstigung 
ausserhalb dér Kaserne zu wohnen abzuleisten. Auch kann denselhen 
gestattet werden, an dem theoretischen Unterrichte dér Einjaehrig- 
Freiwilligen dórt, wo ein solcher besteht, theilzunehmen, vorausgesetzt, 
dass sie sonst würdig befunden werden und dass dér Dienst dadurch 
nicht beeintraechtigt wird. Die diesbeziigliehen naeheren Bestimmungen 
sein in Yerordnungswege zu regein. Nach Ablauf des zweiten Praesenz- 
jahres kann die Prüfung wiederholt werden, und erfolgt die Ubersetzung 
in die Reserve.“

Ugyancsak a fentidézett „Normál Verordnungsblatt“-ban foglalt, 
az ú j véderőtörvény 28. §-ának utolsó bekezdése pedig, amely paragra
fus kizárólag a gyógyszerész-önkéntesjelöltekre vonatkozik, így hang
zik: „lm übrigen finden die Bestimmungen des § 25. sinngemaesse 
Anwendung.“ Eszerint tehát a gyógyszerész-önkéntesekre is vonatkozik 
az, hogy aki tiszti vizsgát nem tesz, még egy évet köteles szolgálni.

E bizonytalanságra való tekintettel az Országos Egyesület illeté
kes helyre fordult információért s ez az volt, hogy a gyógyszerészekre 
vonatkozólag valószínűleg még egy pótrendelet is ki lesz bocsátva. Ez 
időben persze nem lehetett még tudni, hogy a pótrendelet mit fog ta r
talmazni, azt azonban mindenki tudta, hogyha a vallás és közoktatás- 
ügyi miniszter a hadügyminiszterrel egyetértőleg valóban ágy fog in
tézkedni, amint erről szó volt, hogy az önkéntesi évet a törvény által 
előírt két évi kötelező segédi időbe be fogják számítani, akkor a véd
erőtörvény a múlthoz képest a gyógyszerészi karra nagy előnyökkel 
jár. A második katonai szolgálati évre vonatkozó intézkedés pedig nem 
volt olyan veszedelmes, hisz alig lehetett elképzelni, hogy azok a gyógy
szerészek, akik a polgári életben hivatásuknak megfeleltek, csődöt 
mondjanak majd akkor, amikor a katonai gyógyszerészet kérdéseiben 
kell, hogy vizsgát tegyenek. Az a sok évi bizonytalanság tehát, amely 
eddig annyi izgalmat váltott ki, a véderőtörvénnyel megszűnt, hisz 
csaknem teljesen eliminálta azt a legnagyobb veszélyt, amely eddig a
3 évi katonai szolgálattal fenyegette szinte teljesen önhibáján kívül a 
gyógyszerész ifjúságot.

A gyógyszerész-alkalmazottakra vonatkozó pontos kimutatás 
nemcsak a katonai felmentés kérdésével kapcsolatban volt fontos, ha
nem az Országos Egyesület szükségesnek látta ezt azért is, mert az 1876. 
évi közegészségügyi törvény a gyógyszerészt felelőssé tette alkalmazot
tainak munkájáért is és így nem lehetett figyelmen kívül hagyni azt á 
szempontot, hogy kiért kell ezt a felelősséget viselni és ismeretlenül is 
kire kell ruházni azt a bizalmat, ami a gyógyszertári szolgálattól nem 
volt elválasztható. Ezt a kimutatást éppen ezért az Országos Egyesület 
m ár több ízben próbálta összeállíttatni, azonban ez mindig megakadt 
azon, hogy a gyógyszerészi kar nem küldötte be a szükséges adatokat. 
Az egyesület tehát úgy próbált magán segíteni, hogy egy minősítvényi 
táblázatot konstruált, amelyben ajánlkozáskor a segédgyógyszerésznek 
kellett beírnia pontos személyi adatait, legelsősorban pedig azt, hogy 
mely gyógyszertárakban és mennyi ideig teljesített szolgálatot. A gyógy
szertártulajdonosoknak tette azután kötelességévé, hogy csak olyan se
gédet alkalmazzanak, akik a minősítvényi táblázat melléklésével aján l
koznak hozzájuk állásra.

Arra nézve természetesen semmiféle garancia sem volt, hogy a 
gyógyszertártulajdonosok ennek a rendelkezésnek eleget is fognak tenni,
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dacára annak, hogy elsőrangú érdekük volt. Általában véve jellemző 
vonás a gyógyszerészi karra, hogy azokban a kérdésekben, amelyek már 
az első pillanatban nem látszottak nagyobb jelentőségűnek, milyen 
nemtörődömséget tudott mutatni. Ezt az Országos Egyesület megalakí
tása óta nem egyszer lehetett tapasztalni. E közöny volt az oka annak, 
hogy nem lehetett összeállítani a magyar gyógyszertárakra vonatkozó 
történelmi adatokat sem, dacára annak, hogy egy ízben a gyógyszer- 
tárak reáljogának elismertetése ügyében erre már nagy szükség lett 
volna és nem lehetett tudni, hogy ugyanilyen szempontból nem lenne-e 
fontos, ha ez adatok már össze is lennének gyűjtve. Zboray Béla ugyanis 
az egyik közgyűlésen azt az indítványt tette, hogy Őfelségéhez folya
modvánnyal kellene fordulni és ebben azt kérni, hogy a közegészségügyi 
törvény életbeléptetéséig, tehát az 1876. évig felállított személyesjogú 
gyógyszertárak reáljogúnak legyenek nyilvánítva. A közgyűlés ezt az 
indítványt, amelynek megvalósulására ugyan nagyon kevés, sőt talán 
semmi remény sem lehetett, magáévá is tette, azzal, hogy a központi 
igazgatóság a következő évi közgyűlés elé terjessze be az összes gyógy
szertárak keletkezésére vonatkozó adatokat. Az indítványnak ered
ménye azonban már csak azért sem lehetett, mert az 1865. évben történt 
rendezés alkalmával is csak azoknak a gyógyszertáraknak reáljoga lett 
elismerve, amelyek adományozási okmányában nem volt határozottan 
kitüntetve, hogy azok személyhez kötött jogúak. Az időtől kezdve a 
jogosítványok mindegyikében ki volt ez tüntetve s így reális alapja nem 
volt semmi olyan reménykedésnek, amely a jogkiterjesztésre vonat
kozhatott volna.

Bár ez a kérdés eléggé fontos volt, a gyógyszerészek ezeket az 
adatokat most sem küldték be, éppen úgy, mint amikor a Debrecen— 
Biharmegyei Gyógyszerész Testület akarta a maga két megyéjének mo
nográfiájában ezeket közölni s mint ahogy teljesen céltalan volt Lippay 
Károly katonai gyógyszerésznek, aki ugyancsak a gyógyszertárak tör
ténetét akarta megírni, erre vonatkozó felszólítása. De ezen a közönyön 
sok más kérdés elintézése is hajótörést szenvedett, pedig bizony az egye
sület m unkáját igen sokszor megkönnyítette és eredményesebbé tette 
volna az, ha az ilyen pontos statisztikai adatokra támaszkodva, keres
hette volna meg különböző gyógyszerészi kérdésekben az illetékes mi
nisztériumot.

A világháború nehézségei. — Gazdasági válság a taksa miatt. — 
Az Országos Egyesület tekintélyének leromlása. — Az újpesti és 
baranyai gyógyszerészek megmozdulása. — Megalakul a Gyógyszerészi

Szemle.

A háborús események az 1917. évben már igen erős megpróbál
tatások elé állították a gyógyszerészi kart. Helyzetét rendkívül nehézzé 
tette egyrészt az, hogy dacára a felmentésre vonatkozó minden erőfeszí
tésnek, igen sok gyógyszerésznek kellett katonai szolgálatra bevonulni, 
másrészt pedig, hogy rendkívül nehéz volt a gyógyszerbeszerzés és ezzel 
kapcsolatban az expedíció és a taksakérdés reális megoldása. A legfon
tosabb gyógyszerek vagy teljesen kifogytak, vagy csak kis mennyiség
ben voltak már raktáron, a pótszerek száma folyton nőtt és míg eleinte



kerülő utakon, sőt igen sokszor csempészúton be lehetett szerezni azo
kat a gyógyszereket, amelyek például rendesen akár Olaszországból, 
ak ár pedig a tengerentúlról kerültek hozzánk, abban az időben már a 
velünk szövetséges Németország is csak az addiginál jelentékenyen 
kisebb mértékben tudta hazánkat gyógyszerrel ellátni. 1917 júniusá
ban például Németországból már 4 hónap óta nem érkezett gyógyszer 
Magyarországba, aminek az volt az oka, hogy Németország még február
ban garanciát követelt a magyar államtól arra nézve, hogy energikus 
intézkedésekkel megszünteti az illegitim kereskedelmet, határt szab az 
árdrágítás minden lehetőségének és megalakítja a gyógyszerközpontot, 
melynek hivatása a gyógyszereknek arányos elosztása s mindaddig, míg 
e követelései valóra nem váltak, megtagadta a szállítást. A belügy
minisztérium az e kérdéssel kapcsolatos tervezettel április hó végére el 
is készült és ez időtől kezdve egész június hó végéig szakadatlanul a 
kereskedelmi minisztériummal folytak tárgyalások, ahol lépten-nyomon 
új és ú j nehézségeket támasztottak, ami megakadályozta, hogy a ki
adandó rendelet megjelenhessen. Ennek a huzavonának már katasztro
fális jelei kezdtek látszani, mert a gyógyszerraktárak csaknem teljesen 
kiürültek, Németország pedig ismételten kijelentette, hogy addig gyógy
szert nem ad, míg meg nem jelenik az a rendelet, amely nemcsak a 
gyógyszerfogyasztást szabályozza, hanem egyúttal megállapítja azokat 
a  gyógyszermennyiségeket is, amelyek akkor hazánkban még találha
tók voltak.

Sajnos, hogy a gyógyszerellátás szabályozása terén a belügy
minisztérium munkássága nem állott a helyzet magaslatán. Az egész 
vonalon olyan kapkodás látszott, amely Németországot, aki a háború 
első pillanatától kezdve a gyógyszerügy egész kérdését szabályozta, ért
hetően elkedvetlenítette. Hogy csak egyetlenegy példát említsünk, míg 
Németország már a háború legelején olyan tiltó rendelkezéseket hozott, 
melyeknek alapján a benzint gyógyszertárak csak orvosi rendeletre 
szolgáltathatták ki, addig minálunk nyakló nélkül lehetett azt bevásá
rolni a gyógyszertárakon kívül drogériákban, sőt festék- és más keres
kedésekben is s azokból rengeteg mennyiséget használtak el különböző 
vállalatok, például a ruhatisztító intézetek.

Németország a világ első gyógyszerchemiai iparának tulajdonosa. 
A Merck, a Hoechst, az elberfeldi Bayer-cég stb.-iek a gyógyszergyártás 
terén uralkodó tényezővé tették Németországot, akire a világnak a há
ború alatt is szüksége volt s aki nemcsak bennünket, hanem a többi 
szövetségest is ellátta a szükséges gyógyszerekkel. A tengeralattjáró 
hajók háborús felhasználásának gondolata is szoros kapcsolatban volt 
azzal a sikerrel, amit a König kapitány parancsnoksága alatt működő 
tengeralattjáró ért el, amely gyógyszert és olyan festékárut vitt Ameri
kának, amire annak feltétlenül szüksége volt.

Dacára annak, hogy Németország szinte kimeríthetetlen gyógy
szerraktárral látszott rendelkezni, a német szervezettség és előrelátás 
egyrészt m ár a háború elején fokozta e gyárak termelőképességét, más
részt megszorította a gyógyszerfogyasztást. Érthető tehát, ha ilyen kö
rülmények között Németország nem jó szemmel nézte a nálunk dúló 
rendszertelenséget, amely abban is nyilvánult, hogy az igen nehezen be
szerezhető gyógyszereket, pl. az oleum ricinit, az orvosok minden meg
gondolás nélkül és akkor is rendelték, amikor sokkal olcsóbb és sokkal
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nagyobb mennyiségben található más szerrel is elérhettek volna ered
ményt.

Amint láttuk, Németország határozott felszólítása dacára is csak
4 hónap elteltével tudta a belügyminisztérium ezt a kérdést rendezni. A 
legválságosabb pillanatokban tehát, amikor éppen súlyos betegségek, 
legfőképpen malária dúlt az országban, a bürokratikus eljárás az élet 
fölé kerekedett és csaknem katasztrófába sodorta a gyógyszerellátást. 
Amikor tehát ilyen országos érdekű kérdésben is lanyhaságot lehetett 
tapasztalni hivatalos körök részéről, akkor nem lehet csodálkozni azon, 
hogy az ő szemükben sokkal kisebb kérdésben, tehát olyanban, amely 
egy aránylag kisszámú társadalmi osztály gazdasági kérdéseit érintette, 
még kevésbé volt megmozdítható.

Ilyen elhanyagolt, sőt semmibe vett kérdés volt a gyógyszerészi 
árszabvány kérdése, dacára annak, hogy a minisztériumnak biztos tudo
mása volt arról, hogy a gyógyszerészi kar a taksa miatt gyors ütemben 
halad a gazdasági csőd felé.

Azt a békeidőkben is láttuk, hogy a gyógyszerárszabvány a fenn
álló taksakészítési rendszer miatt állandóan igen hosszú idő alatt készült 
el. Az út ugyanis, amelyet az árszabvány felemelésére vonatkozó kérés
nek meg kellett, hogy járjon, az volt, hogy amikor a gyógyszerészi kar 
végre meg tudta győzni a belügyminisztert a taksaemelés szükségessé
géről, akkor az felszólította a Közegészségügyi Tanácsot a javaslat meg
tételére, amikor is ez kiküldte a taksa elkészítésére a taksakészítő bizott
ságot, amely — ha éjt-napot is egybevetett — hetekig kellett, hogy dol
gozzon, míg ezzel a munkával elkészült. Ekkor a tervezet visszakerült 
a Közegészségügyi Tanácshoz, amely azt legelső plenáris ülésén tá r
gyalta. Tegyük fel a legjobb esetet, azt, hogy a tervezetet ez magáévá 
tette, mert arra nem is jó gondolni, hogy nem akceptálta és átdolgozás 
céljából visszaadta a taksakészítő bizottságnak. A jó esetben tehát ez 
a tervezet most már mint a Közegészségügyi Tanács javaslata vissza
került a belügyminisztérium illetékes ügyosztályába, ahol megfelelő á t
tanulmányozás után végre a miniszter elé vitték, aki azután felhatalma
zást adott a taksát életbeléptető rendelet kiadására. Arra természetesen 
megint nem szabad gondolni, hogy a minisztérium közegészségügyi osz
tálya nem fogadta el a Közegészségügyi Tanács előterjesztését, mert 
akkor, amint ez bizony nem egyszer megtörtént, ú jra  hosszú hetekre 
eltolódott az egész kérdés. Ha tehát a legjobb esetet is vesszük számí
tásba, a taksarevízió elrendelésétől a taksarendelet megjelenéséig mini
málisan 3—4 hónap telt el, ami érthetővé teszi azt a kétségbeejtő helyze
tet, amibe a gyógyszerészek a világháború alatt kerültek.

A békében, amikor a pénz stabil volt s a gyógyszertárak fluk- 
tuálása egy-egy esztendőben csak fillérekre rúgott, ennek a hosszú el
járásnak nem volt nagy jelentősége. A háborúban azonban egészen más 
volt a helyzet. Éppen a külföldről bejövő szerek — pedig ezek a magyar 
gyógyszerfogyasztásnak 90%-át képezték — a beszerzés és a szállítás 
nehézsége következtében rendkívül magas árakra szöktek fel, úgyhogy 
a beszerzési árdifferencia két-három hónap alatt némelykor többszáz 
percent differenciát mutatott. Hogy itt is csak egyetlenegy példára, a 
már fentebb említett ricinusolajra hivakozzunk, ennek békebeli ára 
1 korona 45 fillér volt kilónként, míg 1917-ben már 8 koronán felüli ösz- 
szegre emelkedett.

E gyakorlati tapasztalattal szemben szükség lett volna arra, hogy
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a gyógyszerérszabvány készítésének rendszerétől a hivatalos körök el
térjenek. Ezek az idők nem voltak alkalmasak arra, hogy hosszú hóna
pokig készüljön a gyógyszerárszabvány, mert ennek az lett állandóan 
a következménye, hogy mire az ú j árszabvány megjelent, a gyógysze
reknek abban megállapított eladási árai már újra mélyen a beszerzési 
árak alatt állottak. A gyógyszerész tehát állandóan abba a helyzetbe 
került, hogy a gyógyszerekre ráfizetett, ami természetesen éles ellentét
ben álott a dolgozó ember számára érvényes élettörvényekkel és azzal 
az elvvel is, hogy az állam semmiféle polgárát sem kényszerítheti arra, 
hogy a kereskedelmi élet terén olcsóbban adja el a portékáját, mint 
ahogy azt beszerezte.

Németország a kérdést úgy oldotta meg, hogy eleinte minden hó
napban, később pedig már minden két hétben is megjelent azokra a 
gyógyszerekre vonatkozó taksakiigazítás, amelyeknek ára időközben 
megváltozott. Nálunk erről szó sem volt, sőt amikor a Gyógyszerészi 
Szemle ilyen irányú propozíciót tett, csodálatosképpen éppen a gyógy
szerészi körök vezetői részéről találkozott élénk ellenzéssel.

És itt van az a pont, ahol meg lehet érteni azokat a mozgalmakat, 
amelyek rövidesen teljes erővel robbantak ki és 1918. év szeptemberé
ben a Vidéki Gyógyszerészek Országos Szövetségének megalakulásához 
vezettek.

A Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület akkori vezetősége — 
minden jószándéka ellenére is — a legfontosabb kérdésekben nem tudott 
eredményt elérni. Nem volt meg benne az a mozgékonyság, amelyet a 
szinte pillanatról-pillanatra változó események megköveteltek volna, 
nem volt meg bennük az az energia, amely sikerrel küzdhetett volna 
meg a hivatalos körök bürokratikus felfogásával és — sajnos — nem 
volt meg az egyesületnek az a tekintélye sem, amely különösen nehéz 
időkben a sikerre vezető munkának előfeltétele. Sőt, az egyesület maga 
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a gyógyszerészi kar gazdasági hely
zete szinte reménytelenné váljon. Ugyanis az általános helyzet teljes 
félreismerésével, már jóval előbb arra az álláspontra helyezkedett, hogy 
a háborús időkben, amelyek amúgy is súlyos gazdasági terheket raktak 
a lakosság vállaira, nem fog taksaemelést kérni. E szép gesztus helyén
való lehetett a háború legelején, amikor általános volt a nézet, hogy az 
rövid pár hónapig fog csak tartani, később azonban teljesen elhibázott 
volt. A Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület vezetősége, elsősorban 
Filó János, a Budapesti Gyógyszerész Testület elnöke, azért helyezked
tek erre az álláspontra, mert a gyógyszerészi kar áldozatkészségét akar
ták bizonyítani s bár ez az elhatározás a vidéki gyógyszerészi kart erő
teljesebben érintette, áldozatkész hazafiságból mindenki csendes meg
nyugvással vette azt tudomásul.

Annak, hogy ez elhatározás által a vidéki gyógyszerészi kar a 
pestinél jóval erősebben volt érintve, az volt az egyszerű magyarázata, 
hogy a pesti és vidéki gyógyszertárak forgalma között óriási minőség
beli differencia volt. A vidéki gyógyszertárak ugyanis részben recep- 
túrából, másrészt a kézi eladásból tartották fenn magukat, míg pipere
cikkekből forgalmuk alig számbavehető volt. A gyógyszerek beszerzése 
és eladási ára közötti diszparitás őket tehát súlyosan érintette, a későbbi 
időkben pedig a teljes gazdasági csőd felé vitte. Ezzel szemben a pesti 
gyógyszertárak tekintélyes része egyrészt igen erős pipereforgalmat is 
csinált, másrészt pedig nagyon soknak megvolt az a saját különleges



sége, amely részére tekintélyes jövedelmet biztosított. így tehát, bár 
számukra is áldozatot jelentett az az elhatározás, hogy taksaemelést nem 
kérnek, megélhetésüket nem rendítette meg, mert arra bizonyos fede
zetet nyújtott a különlegességekből és a piperecikkekből elért forgalom.

Ha tehát a világháború első hónapjaiban, amikor a gyógyszerbe
szerzéssel járó anyagi veszteségek még azért sem mutatkozhattak, mert 
a  droguisták raktárai, sőt a gyógyszertárak is tele voltak gyógyszerrel, 
a gyógyszerészi kar hallgatólagosan hozzá is járu lt a vezetők elhatáro
zásához, később ez már mindig izgatottabb hangulatot váltott ki. A 
gyógyszerészi kar anyagi helyzete kezdett megrendülni s így sehogy sem 
tudta megérteni az Országos Egyesületnek azt az eljárását, hogy görcsö
sen ragaszkodott régi elhatározásához.

Nem is volt ez semmivel sem indokolható és a vezetők minden 
jószándéka mellett is teljesen elhibázott lépésnek kellett ezt tartani. Filó 
Jánosnak az ügyek viteléhez később már kevés köze volt, mert mi ad 
súlyosabbá váló betegsége megakadályozta azt, hogy a dolgok vitelében 
aktív részt vegyen. Ezekben a nehéz időkben ez a tény maga is súlyos 
bajt jelentett, mert szinte ő volt az az egyetlen igazán gyakorlati gon- 
dolkozású ember s az a vezéregyéniség, aki a helytelen taktikai útról 
a szükséges lépések megtételére szoríthatta volna az Országos Egyesü
letet is. Ő belátta volna, hogy az a taktika, amit ő a háború elején köve
tett, a változott viszonyok alapján lassanként a gyógyszerészi kar leg
nagyobb veszedelmévé vált és semmi kétség sincs az iránt, hogy ő lett 
volna az első, aki e taktikát megváltoztatta volna.

Ehhez meg is lett volna az ereje, mert azonkívül, hogy ő maga 
mindazon képességgel rendelkezett, amelyre vezéri pozícióban szükség 
van, ezenkívül abban az időben, tehát az 1914—16. évben is az volt a 
helyzet, ami már régen kialakult, hogy tulajdonképpen nem a Magyar- 
országi Gyógyszerész-Egyesület, hanem a Budapesti Gyógyszerész Tes
tület vitte kari ügyekben a vezetőszerepet. Ez az egészségtelen állapot 
akkor már annyira elfajult, hogy a Magyarországi Gyógyszerész-Egye
sületnek nem voltak helyiségei, hanem a Budapesti Gyógyszerész Tes
tületnek volt — bár szívesen invitált, de mégis csak megtűrt — albér
lője és nem volt neki titkára sem, hanem Réthelyi József, a testület tit
kára, vitte az Országos Egyesület ügyeit is. S bár Réthelyi határozottan 
tehetséget mutatott e pozíciójában, érthető volt, ha első gondját annak 
a testületnek a vezetése képezte, ahonnan a fizetését húzta s ha minden 
szorgalma mellett sem ért rá a testület nagyon fellendült ügymenete 
mellett az Országos Egyesület ügyeivel úgy foglalkozni, mint ahogy azt 
az egyesület jelentősége megkövetelte volna.

Sajnos, az egyesület vezetői nem látták tehát be, hogy a Filó által 
1914-ben inaugurált taktika 1917-ben már csődöt mondott s a gyógy
szerészek katasztrófájává vált.

A helyzet ugyanis ekkor már az volt, hogy pl. az 1300 koronás 
ipecacuanhát 390 koronáért, az 1000 koronás chinint 460 koronáért, a 
350 koronáért beszerezhető kálium sulfoguajacolicumot 80 koronáért 
kellett, hogy a gyógyszerész eladja, ami természetesen kétségbeejtő hely
zetet teremtett. Voltak már ekkor olyan esetek is, hogy pl. egy zemplén- 
megyei gyógyszertártulajdonos minden hatósághoz könyörgő leveleket 
írt, hogy gyógyszertárát becsukhassa és elmehessen bárminek, hogy így 
munkával fenntartsa családját, amely éhezett. Végre is a községbeli em
berek könyörültek meg ra jta  úgy, hogy a községnek dolgozott délelőtt



80 koronáért és a banknak délután 70-ért és ebből a 150 koronából ta r
to tta  fenn valahogy, nagy nehezen családját.

Ily körülmények között érthető, hogy milyen nagy megdöbbenést 
keltett az Országos Egyesületnek az a nyilatkozata, hogy egyáltalában 
nem gondol taksaemelési kérésre. Az Est című napilap ugyanis 1918 
júniusában megírta, hogy az Országos Egyesület tisztelgett a belügy
miniszternél, ahol a gyógyszerek árának felemelését kérte. Erre a hírre 
ugyancsak Az Est hasábjain az Országos Egyesület a következő nyilat
kozattal felelt: „Azon hírekkel szemben, hogy a gyógyszerészek a 
gyógyszerek árát fel akarják emelni, a Magyarországi Gyógyszerész- 
Egyesület kijelenti, hogy ez nem áll. Úgyszintén téves információn alap
szik azon értesülése is, mintha az árak felemelése érdekében deputáció- 
val szándékoznék az egyesület a belügyminiszterhez fordulni. A Ma
gyarországi Gyógyszerész-Egyesület a háború egész tartam a alatt egyet
lenegy esetben sem kérte a gyógyszerárak felemelését és a félreértés 
csak onnan eredhetett, hogy a gyógyszerek kiszolgáltatásához szükséges 
edények árának olyan értelmű szabályozását kérte, hogy az a beszerzési 
árakkal arányosítva legyen.“

Az Országos Egyesület e nyilatkozata után elemi erővel robbant 
ki a felháborodás. Ez teljesen érthető. Dicsekedni azzal, hogy az egye
sület a háború alatt taksaemelést nem kért, sőt ez most sincs szándéká
ban, olyan időben, amikor a gyógyszerészi kar éppen a taksa miatt a 
teljes összeomlás előtt állott, elképzelhetetlenül hibás lépés volt, de ezen
felül tápot adott annak az amúgy is mindjobban meggyökeredző gon
dolatnak, hogy az Országos Egyesület a vidék érdekeivel nem sokat 
törődik. Ezt annál inkább is hajlandók voltak elhinni, mert olyan hirek 
terjedtek széjjel, hogy az egyesület vezetőtagjai közül egyesek, elsősor
ban dr. Deér Endre, igen lekicsinylőleg nyilatkoztak állandóan a vidéki 
gyógyszerészi karról s olyan jelzőkkel illették őket, amelyet egész bizo
nyos, hogy meg nem érdemeltek.

Ilyen hangulatban nyilatkozott meg a Pécsi Gyógyszerész Testü
let a Gyógyszerészi Értesítő egyik, 1918. évi június havi számában, 
amelyben felelősségre vonta az Országos Egyesületet Az Est-ben közölt 
nyilatkozatáért. Felelősségije vonta éppen azért, hogy a taksaemelés kér
désében nem tette meg már régen azokat a szükséges lépéseket, amelyek 
a gyógyszerészi kar érdekeit voltak hivatva elősegíteni.

Az egyesület a maga balkezes politikájával ú jra  rosszul fogta meg 
a kérdést, amikor a szaklapokban Bayer Antal elnök és Réthelyi József 
titkár aláírásával nyilatkozatban válaszolt a Pécs-Baranyai Gyógysze
rész Testületnek, amely nyilatkozat semmivel sem indokolható éles 
hangjával élénk feltűnést keltett és mélyen megsértette azt a testületet, 
amely a kari ügyekben mindig igen előkelő szérepet jászott s akit iga
zán semmi más nem vezetett, mint a közérdek szempontjai. Különösen 
sértő volt a nyilatkozat a testület elnökére, Keresztény Jánosra nézve, 
akinek nemcsak a testület tagjai előtt volt osztatlan tekintélye, hanem 
Pécs városának is köztiszteletben álló, sőt dédelgetve szeretett polgára 
volt. Hogy Keresztény János tekintélye egész Baranya vármegyében 
milyen nagy volt, a legjobban bizonyítja, hogy még ma, 1929-ben is, ő 
a vezére a baranyai járásnak és a Pécsi Gyógyszerész Testületnek egy
aránt.

Az egyesület elkövette tehát azt a hibát, hogy az ország gyógy
szerészeinek legfontosabb ügyét a személyeskedés terére vitte. Semmi
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joga sem volt erre. A gyógyszerészi kar jogosan követelte, hogy az egye
sület védje meg az ő gazdasági érdekeit s hogy minden erejével győzze 
meg a minisztériumot arról, hogy a gyógyszerészi kar feltétlenül össze
omlik, ha az egész taksakérdés radikálisan nem lesz rendezve. Ezt a ké
rést pedig annál inkább a minisztérium elé terjeszthette az egyesület, 
hisz olyan kiáltó bizonyítékai voltak a lehetetlen helyzetnek, amelyek 
elől semmi körülmények között sem zárkózhatott el az a minisztérium, 
amelynek kötelessége volt az ország közegészségügyi problémáival fog
lalkozni s azoknak érdekeit szolgálni.

De elhibázta az egyesület a maga indokolatlan támadó hangját 
azzal is, hogy nem gondolta meg, hogy melyik testület az, amellyel szem
ben ezt a hangot megengedte magának. Nem gondolta meg azt, hogy 
Keresztény János megbántása az egész Baranya vármegyét az Országos 
Egyesület ellen fogja sorompóba állítani.

Az egyesület életében ugyanis az 1910-es időktől kezdve a hajdú
megyei, a baranyai és az aradmegyei gyógyszerészek játszottak vezető
szerepet. Debrecenben Mihalovits Jenő és Muraközy László vezetése 
alatt minden fontos kari ügyben szinte teljes számmal lehetett megta
lálni a szatmári, nagykárolyi, nyíregyházi, debreceni és a Hajdú, Szat- 
már és Szabolcs vármegyékhez tartozó más városok és községek gyógy
szerészeit. A testületi szellem itt hallatlanul erős volt, amit egyrészt a k i
váló vezetőknek, másrészt annak a tradicionális erőnek lehetett tulaj
donítani, amelyet még a Debrecen—Biharmegyei Gyógyszerész Tes
tület múltjából merítettek. Arad vármegyében Ring Lajos, Krebsz Géza, 
Hesch Vilmos tartották össze a gyógyszerészeket és vitték ki, hogy min
dig egy akarattal vonultak fel az egyesület közgyűléseire. A baranyai 
kerület pedig olyan volt, mint egy nagy család, akik a legmelegebb ba
ráti viszonyban éltek egymással, szerették és tisztelték egymást és bizo
nyos ellenzéki szellem is jellemezte őket. Keresztény János megbántása 
tehát az ő háta mögé sorakoztatta fel az egész vármegyét az Országos 
Egyesület ellen és kirobbantotta az ellenzéki zászlóbontást is, amit az 
Országos Egyesület sok sikertelen ténykedése amúgy is indokolttá tett.

Ugyanebben az időben az újpesti gyógyszerészeknek is volt egy 
olyan életbevágó fontosságú ügyük, amit nem az Országos Egyesületen 
keresztül, hanem saját maguk intéztek el. A legjobb bizonyíték ez amel
lett, hogy az egyesület a gyógyszerészek előtt nagyrészt elveszítette régi 
hitelét s hogy azon a vezérkaron kívül, ami az egyesület belső gárdáját 
képezte, tulajdonképpen nagyon kevés gyógyszerész állott lelkileg az 
egyesület mellett.

Az újpesti gyógyszerészek ugyanis 1918 május 28-án ülést tartot
tak dr. Szabó Béla és Mezei Elek vezetésével. Ez ülésen dr. Szabó Béla 
ismertette azt, hogy az anyagok és az edényzet folytonos drágulása és 
az anyagbeszerzés egyre nagyobb nehézségei miatt az újpesti gyógysze
részek már 1917-ben tisztába jöttek azzal, hogy a kerületi betegsegélyző

Eénztárnak és a többi egyletnek az addigi százalékengedményt nem ad
atják meg anélkül, hogy tönkre ne menjenek. Éppen ezért a kerületi 

betegsegélyző pénztárral szemben fennálló szerződésüket már 1918 áp
rilis hó 1-re felmondották.

A kerületi pénztár félesztendeig egyáltalában nem adott magáról 
életjelt s csak a terminus előtt 4 nappal lépett érintkezésbe a gyógysze
részekkel. Ez bizonyíték volt amellett, hogy a tárgyalásokat a pénztár 
egyszerűen el akarja húzni, de dacára ennek, az újpesti gyógyszerészek
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hajlandók lettek volna egy olyan megállapodásra, amely az addigi 30% 
helyett 15%-ot ju tta t a pénztárnak. Ezt az ajánlatot a pénztár nem fo
gadta el. Mivel pedig közben az edényzet és a gyógyszerek ára ú jra  te
temesen emelkedett, most már az újpesti gyógyszerészek azt az egy
hangú határozatot hozták, hogy június hó 15-től kezdve a kerületi pénz
tárnak és a többi egyletnek csak abban az esetben szállítanak gyógy
szert, ha ezek előzetesen tudomásul veszik, hogy a gyógyszerészek nekik 
a jövőben százalékengedményt egyáltalában nem adnak.

Ez a határozat érthető feltűnést keltett országszerte és természe
tesen megmozdította az Országos Munkásbiztosító Pénztárt is, akinek 
nevében Kertész Gyula gyógyszerész, a pénztár számtanácsosa cikke
zett és próbálta bizonyítani azt, hogy a pénztárnak az álláspontja telje
sen helyes s hogy az újpesti gyógyszerészek állásfoglalása elhibázott és 
elhamarkodott. Erre a cikkre ugyancsak dr. Szabó Béla válaszolt, aki rá
mutatott arra, hogy a gyógyszerészek nem harcolni akarnak a pénztár
ral, hanem egyszerűen a maguk megélhetésének a biztosítását keresik 
azzal, hogy a gyógyszerek beszerzési és eladási árát összhangba akarják 
hozni s amikor nem honorálhatják a pénztárnak azt az óhajtását, hogy 
még százalékot is adjanak azok után a receptek után, amelyekre amúgy 
is ráfizetnek s hogy hosszú hitelt is nyújtsanak a pénztárnak, amikor 
nekik pedig mindent készpénzzel kell, hogy vásároljanak.

A pénztárral ugyanis amiatt is állandó baj volt már ekkor, hogy 
számláit nagyon elkésve fizette meg, úgyhogy némelykor hosszú hóna-

Eok teltek el, míg a gyógyszerészek pénzhez jutottak. Hogy milyen le- 
etetlen helyzetet teremtett ez, arra nézve megemlítjük, hogy még Pes

ten is megtörtént, hogy a pénztár egy teljes évig nem fizette ki a szám
láit. Filó János, a testület elnöke, akkor úgy oldotta meg a kérdést, hogy 
a gyógyszerészek bank útján, de a saját girójuk mellett vették fel a ne
kik járó pénzt. Ezt Budapesten, a testület nagy szervezettsége mellett, 
meg lehetett tenni, a vidéki gyógyszerésznek azonban ilyen segítőeszköz 
nem állott rendelkezésére. De ezenkívül is a komikum erejével hat, hogy 
a gyógyszerész személyes obligót vállaljon azért az összegért, amivel 
neki a pénztár régen leszállított gyógyszerek fejében tartozik.

Ugyanilyen kérdés fordult meg ebben az időben a szegedi gyógy
szerészek előtt is és a pécsi gyógyszerészek is hoztak egy határozatot, 
hogy a Magyar Államvasút számára a jövőben százalékengedményt nem 
adnak, amit az Államvasút igazgatósága jóváhagyólag tudomásul is vett.

íme, ezekben a fontos kérdésekben, amelyeknek országosan tör
ténő elintézése az egyesület kötelessége lett volna, a gyógyszerészeknek 
egyénenként, vagy csoportonként kellett m egmozdultok, ha eredményt 
akartak elérni. Ez a rendszer azonban teljes ellentétben állott azzal a 
gondolattal, amely annakidején, 1872-ben, az Országos Egyesületet létre
hozta. Éppen az volt akkor a cél, hogy a szétforgácsolt erők tömöríttes- 
senek s hogy ne egyénenként, tehát más és más elvi és tárgyi alapon 
történjenek bizonyos fontos kérdéseknek rendezései, hanem az Orszá
gos Egyesület közbejöttével, ezek országosan rendeztessenek. Annak a 
tapasztalatnak, hogy az ilyen ügyekben a kezdeményezés nem az egye
sület iniciativájára történt, sőt hogy sokszor a maguk gazdasági érdekeit 
egyenesen az egyesület ellenére kellett, hogy kivívják, meg kellett, hogy 
lazítsa azokat a kötelékeket, amelyek a gyógyszerészi kart hosszú időn 
át az egyesülethez fűzték.

Baj volt az is, hogy még kisebb jelentőségű, de a vidéki gyógy



szerészi karra nézve rendkívül fontos kérdésekben sein tudott az egye
sület eredményeket elérni. Úgy látszik, nem is volt kellő érzéke ahhoz, 
hogy egyes kívánságok jelentőségét átérezze. így pl. nem látta meg azt, 
hogy milyen nagy baj és kellemetlenség származik abból, ha a gyógy
szerész nem tud a háború alatt petróleumhoz és denaturált szeszhez 
jutni. Pesten természetesen teljesen lényegtelen volt e két cikk beszer
zése, hisz mindenütt volt a világításhoz villany és a hirtelen készítendő 
főzetek, forrázatok, tapaszok, stb.-höz gáz. Ugyanakkor a vidéki, főleg 
a falusi gyógyszerészek este nem tudtak expediálni, mert nem volt vilá
gításuk és egy főzetet pl. csak a legnagyobb nehézség árán tudtak elké
szíteni, hisz nem lehetett a tűzhelyet egy-kettőre befűteni. E két kérdés 
is csak úgy lett megoldva, hogy a Gyógyszerészi Szemle lépett érintke
zésbe Hantos Elemér kereskedelmi miniszteri állam titkárral és vitte ki 
azt, hogy az állam titkár intézkedésére a gyógyszertárak szükségletét 
kontingentálták és rendelkezésre is bocsátották. Bársony Elemér volt az, 
aki a gyógyszerészek kérésére ezt a közvetítést vállalta s az arra vonat
kozó rendeletet az államtitkár úrral alá is íratta.

Igen erős hangulatot váltott ki a vidéki gyógyszerészek között az 
a  tapasztalat is, hogy a katonai felmentések kérdésében a budapesti 
gyógyszerészi kar bizonyos előnyökben részesült. Ugyanis míg a vidé
ken sok gyógyszertárat be kellett már csukni, mert a tulajdonost is be
hívták szolgálattételre, addig Pesten nem egy gyógyszertár volt, amelyik 
ezekben a nehéz időkben is 3—4 alkalmazottal dolgozott.

Ez utóbbi helyes lett volna, ha ugyanakkor a vidékre is több 
figyelmet fordítanak. Már amikor a véderőről szóló törvényt megalkotta 
a parlament, arra a természetes álláspontra helyezkedett a gyógysze
részi kar, hogy mozgósítás esetén közegészségügyi érdekből egyetlenegy 
olyan eset sem fordulhasson elő, hogy a gyógyszertárat be kelljen 
csukni. Nemcsak a principális felmentésére gondoltak ekkor, hanem 
arra is, hogy az alkalmazott gyógyszerészek közül is fel legyenek azok 
és ott mentve, ahol a forgalom azt megköveteli. Örömmel kellett tehát 
tudomásul venni, hogy a budapesti gyógyszertárak zavartalan műkö
dése biztosítva lett, de több gondot kellett volna fordítani a vidéki 
gyógyszerészek felmentésére is. A siker legnagyobb része itt Múzsa 
Gyula budapesti gyógyszerésznek a működéséhez fűződik, aki mint or
szággyűlési képviselő, udvari tanácsos és az Olympiai Bizottság másod
elnöke, nagy társadalmi és politikai összeköttetésekkel rendelkezett. Az 
ő működését azonban nem lehet egy kalap alá venni az Országos Egye
sület ténykedésével és így bizonyos sikertelenségek szintén az egyesület 
ellen való elkeseredést növelték.

Ilyen körülmények között tört ki a nyílt harc az egyesület és a 
pécs-baranyai gyógyszerészek között, akik elhatározták, hogy haladék
talanul sorompóba lépnek és meg fogják próbálni egy olyan alakulat
nak megszervezését, amely kimondottan a vidéki gyógyszerészek érde
keit veszi a maga programmjába.

Tagadhatatlan ugyanis, hogy már a múltban is voltak bizonyos 
külön érdekei a budapesti és vidéki gyógyszerészeknek s hogy ez most 
fokozottabb mértékben állott elő. A pesti gyógyszerészek igen nagy 
előnyben voltak a vidékiek fölött úgy a gyógyszerbeszerzés, mint a taksa 
kérdésében. A pesti gyógyszerész ugyanis itt volt a tűznél és szinte nap- 
ról-napra végigjárva a nagydroguistákat, mindig be tudta szerezni, ha 
esetleg csak kis mennyiségben is, azokat a szereket, amelyekre szüksége
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volt. Ezzel szemben a vidéki gyógyszerész éppen azért, mert a pestiek a 
gyógyszeranyagok legnagyobb részét elkapkodták, nehezen, vagy egyál
talában nem tudott igen sok gyógyszerhez hozzá jutád. Nem egyszer 
megtörtént, hogy 25—30 gyógyszerre leadott rendeléséből csak kettőt- 
hárm at küldött a droguista, amikor azután másutt kellett ú jra  és rende
sen csak kevés sikerrel próbálkoznia. A sok levelezgetés, sürgöny, nem 
egyszer a vidékről való felutazás igen sok költséget okozott, nem is be
szélve arról, hogy az a rengeteg postacsomag és ajánlott küldemény, 
amelyekben a droguisták valami kevés gyógyszert hozzájuttattak, ú jra 
és rendkívül megdrágította a gyógyszereket, ami még csak növelte azt a 
differenciát, ami a beszerzési és eladási árak között amúgyis fennállott.

Természetes, hogy nagy elvi kérdésekben a gyógyszerészek ösz- 
szességének mindig közös érdekei voltak. Az ilyen részletkérdésekben 
azonban a vidékiek hátrányos helyzetbe kerültek, ami érthető módon 
állandó izgalomban tartotta őket. Az Országos Egyesületnek az lett 
volna tehát a kötelessége, hogy legalább ezekben a nehéz időkben olyan 
átmeneti rendelkezést hozott volna ki a minisztériumból, melynek alap
ján a vidéki gyógyszerészek bizonyos százalékot hozzácsaphattak volna 
a gyógyszerek árához, esetleg a receptek végösszegéhez. Egy ilyen pró
bálkozás nem látszott sikertelennek, hisz volt erre már analógia, pl. a 
difteria szérumnál, amelynek más volt az ára a pesti és más a vidéki 
expedícióban.

Tagadhatatlan, hogy egy ilyen intézkedés nem függött csakis az 
Országos Egyesület elhatározásától. Az esetben tehát, ha egy ilyen célú 
akció sikertelen lett volna, azért nem lehetett teljes egészében felelőssé 
tenni az Országos Egyesület vezetőségét, mert a régi tapasztalat is az 
volt, hogy a taksakérdések ügyében mindig erős harcot kellett folytatni 
ágy a Közegészségügyi Tanáccsal, mint a minisztériummal. A baj ott 
volt, hogy az egyesület ennek a külön taksának a létrehozását meg sem 
próbálta, sőt amint láttuk, még az általános taksarevizió kérdésében is 
a negatio álláspontjára helyezkedett.

Ily körülmények között meg volt a pszihológiai momentuma an
nak, hogy az az ellenzéki mozgalom, amely Pécsről indult ki, sikerre ve
zethetett. Az elkeseredett hangulatot kimélyítette még az is, hogy a vi
déken több olyan hatósági intézkedés történt, amely szembehelyezkedve 
a háborús viszonyok kényszerhelyzetével, sőt az egyre-másra megjelenő 
belügyminiszteri rendeletekkel is, olyan helyzetbe hozta a gyógyszeré
szeket, amelyekben állandóan ki voltak téve teljesen ártatlanul a külön
böző hatósági vexatúráknak, sőt büntetéseknek is. Az ilyen hatósági in
tézkedések között leghíresebb volt az a 2878. számú rendelet, amit Sze- 
pes vármegye alispánja adott ki 1918 március 17-én. Ez a rendelet hem
zsegett a tudatlanságtól és olyan volt, mintha az alispán egyáltalában 
nem tudta volna, hogy háború van s hogy ez olyan rendkívüli helyzetet 
teremtett, amely állandó rendkívüli intézkedések megtételére ösztö
nözte az államhatalmat is.

A híres szepesi rendelet leszögezi pl., hogy az alispán tudomására 
jutott, hogy az előírt és majdnem naponként szükséges legfontosabb 
gyógyszereket sem lehet megtalálni minden gyógyszertárban. Minthogy 
ez sok súlyos helyzetet teremthet, felhívja a gyógyszertártulajdonoso
kat, hogy az okvetlenül szükséges és nélkülözhetetlen gyógyszerek be
szerzése iránt haladéktalanul intézkedjenek. Egyáltalában nem tudta



tehát az alispán, hogy rendkívül sok szer teljesen kifogyott és ezeknek 
beszerzése egyáltalában nem is volt lehetséges. Nem tudta azt sem, hogy 
egész halom belügyminiszteri rendelet előírta a gyógyszerekkel való ta
karékosságot és felhívta a figyelmet a kifogyó szerekre s azoknak má
sokkal való pótlására. Előírja az alispáni rendelet ezenfelül, hogy a kü
lönlegességek ára az eredeti csomagoláson nyomtatott formában és fel
tűnően kell, hogy ra jta  legyen s hogy azokat nem szabad időről-időre 
kijavítani. Fogalma sem volt tehát arról, hogy a gyógyszerész nem dik
tálhatja az árakat, hanem ő azokat a gyárosoktól kapja, akik természe
tesen felhasználták sokszor még a békeévekben készített dobozokat és 
nyomtatványokat s az ott nyomtatásban feltüntetett eredeti árat az al
kotórészek drágulása szerint állandóan kijavították. Voltak olyan kü
lönlegességek, amelyek ekkor már 4—5 áremelkedésen mentek keresztül 
s így némely dobozon bizony ugyanennyi javítás is volt az árat illető
leg. Megkövetelte az alispán azt is, hogy a gyógyszerkönyvben nem ke
reszttel jelzett szereket kézi eladásban okvetlenül ki kell adni s nem 
tudta azt, hogy igen sok gyógyszernek kézi eladásban való kiszolgálta
tása egyenesen el volt tiltva. Ilyen volt pl. a ricinusolaj, a benzin stb., sőt 
még receptre is csak bizonyos meghatározott mennyiséget volt szabad 
ezekből a gyógyszerésznek kiszolgáltatni. Ugyancsak szigorúan meg
követelte az alispán, hogy a gyógyszertárakban csak okleveles gyógy
szerészek dolgozzanak és nem vette tudomásul, hogy már a belügymi
niszter is honorálta a háborús vis maiort azzal, hogy megengedte, hogy 
harmad-negyedéves medikusok is tölthetnek be körorvosi állásokat és 
elismerte azt is, hogy még gyógyszerészgyakornokok is lehetnek nélkü
lözhetetlenek.

A Gyógyszerészi Szemle volt az, amely a legélesebben fordult 
szembe a szepesi alispánnal, mert tisztában volt azzal, hogy a gyógy
szerészek e rendeletből szinte semmit sem teljesíthetnek, viszont, hogy 
az alispán utasítása szerint az alsófokú közigazgatási hatóságoknak ez 
a rendelet teljesen kiszolgáltatja a szepesmegyei gyógyszerészeket. A 
Gyógyszerészi Szemle éles támadása egész Szepesmegyében nagy fel
tűnést és konsternációt teremtett s azzal az ottani lapok kimerítően fog
lalkoztak. De ugyancsak konsternációt teremtett a belügyminisztérium
ban is, ahol bizalmas úton rögtön érintkezésbe is léptek a Szepes vár
megyei alispánnal, aki kénytelen is volt ezt a rendeletét sürgősen hatá
lyon kívül helyezni.

El lett tehát ez az ügy is intézve, azonban megint csak úgy, hogy 
ahhoz az Országos Egyesületnek semmi köze sem volt. A köztudatba 
tehát mind jobban és jobban átment az a meggyőződés, hogy az Orszá
gos Egyesület vezetősége csődöt mondott és szükség lenne egy olyan új 
fiatal szervre, amely energiával, lendülettel tudná képviselni és védeni 
is a vidéki gyógyszerészek érdekeit.

A legjobbkor mozdultak meg tehát a pécsi gyógyszerészek, akik
nek bizalmas kérésére Bársony Elemér utazott le Pécsre s a velük való 
megállapodás után Debrecenbe. Az volt ugyanis a véleménye, hogy fel
tétlen szükség van a vidéki gyógyszerészek külön szervezkedésére, azon
ban sikerre csak akkor lehet kilátás, ha meg lehet az eszmének nyerni 
a debreceni gyógyszerészeket, akiknek szava a  kari ügyek kérdéseiben 
mindig nagyon súlyos volt s főleg ha meg lehet nyerni a mozgalom szá
mára Mihalovits Jenőt, akinek nemcsak Debrecenben, hanem az egész 
ország gyógyszerészi kara előtt is már akkor osztatlan tekintélye volt.
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E tárgyalások a legteljesebb eredményre vezettek, mégis azzal, 
hogy a debreceni gyógyszerészek kijelentették, hogy a Vidéki Gyógy
szerészek Országos Szövetségének megalapítása nem kimondott akció 
az Országos Gyógyszerész-Egyesület ellen, hanem egyszerű felismerése 
annak a szükségszerűségnek, amely megköveteli, hogy a jövőben a vi
déki gyógyszerészi kar érdekei fokozott védelemben részesülhessenek.

Az első nyilvános és a vidéki gyógyszerészekhez intézett felszó
lítás érthető konsternációt keltett azoknak a körében, akik eddig a 
gyógyszerészi ügyek vezetését a kezükben tartották. Rózsavölgyi Imre 
budapesti gyógyszertártulajdonos volt az, aki próbálta már eleve meg
gyöngíteni az akciót és bebizonyítani azt, hogy egyáltalában nincsen 
szükség az ilyen vidéki szervezkedésre. A szaksajtó közül pedig a dr. 
Varságh Zoltán szerkesztésében megjelent Gyógyszerészi Hetilap volt 
az, amely dacára annak, hogy addig mindig a vidéki gyógyszerészi kar 
érdekei orgánumának tüntette fel magát, az első pillanattól kezdve éle
sen szembefordult ezzel az akcióval, amint később nyilvánvaló lett, 
azért, mert az akció nem őtőle indult ki, sőt a vezetők nem is mutattak 
semmiféle hajlandóságot arra, hogy neki ez akcióban bármiféle szerepet

Juttassanak. E szakadatlan és igaztalan támadások miatt, amelyek ab- 
>an kulmináltak, hogy annak az ülésnek jegyzőkönyvét, amely a bel

ügyminisztériumban tartott ankétről lett kiadva, azzal a meghamisítás
sal hozta a Gyógyszerészi Hetilap nyilvánosságra, hogy — dacára a szö
vetség értékes felszólalásainak — a szövetség vezetői az ankéten fel 
sem szólaltak, kénytelen volt a szövetség e lapot bojkott alá helyezni. 
Érdekes, hogy a Gyógyszerészi Hetilap életében — dr. Varságh szerkesz
tői működésének idején — nem ez volt az első bojkott, mert ilyent ki
mondottak már ellene a segédszövetség vezetői is és az 1927-es évben 
ugyancsak bojkott alá volt kénytelen helyezni úgy a Magyarországi 
Gyógyszerész-Egyesület, mint a Budapesti Gyógyszerész Testület a dr. 
Varságh szerkesztésében megjelent Magyar Gyógyszerész című szak
lapot.

Látnivaló tehát, hogy tisztán személyi okok miatt sok támadással 
kellett szembeszállani addig, míg a Vidéki Gyógyszerészek Országos 
Szövetsége megalakulhatott. Abban a sajtókampányban, amely e táma
dásokkal szemben megindult, Müller Vilmos rákospalotai, dr. Szabó Béla 
újpesti és Keresztény János pécsi gyógyszerészek vettek intenzíven részt, 
de élénk cikkezést folytattak ekkor Tomka István sóskuti, dr. Herczog 
Elemér tolnai, Zaáry Elemér mágócsi, Kun István kiskomáromi, Schieszl 
Viktor zsidvei gyógyszerész és Kazay Endre, valamint dr. Forgács Rezső 
is. Az akcióról tudomást szerzett azután a napisajtó is, amely addig 
szokatlan melegséggel tárgyalta a gyógyszerészek ügyeit, mutatott rá 
a vidéki gyógyszerészek súlyos helyzetére és arra, hogy mennyire szük
ség van a vidéki gyógyszerészek érdekeit védő egyesületnek a megala
pítására.



A gyógyszerforgalmi kirendeltség működése. — Megalakul a Vidéki 
Gyógyszerészek Országos Szövetsége. — A Szövetség jelentősége és 

eredményei. — A Gyógyszerészi Hetilap ellen kimondott bojkott.

A hangulatot az Országos Egyesület ellen még élesebbé tette az, 
hogy 1918. augusztus 27-én megjelent a Magyar Királyi Gyógyszerfor
galmi Kirendeltség vezetőjének, dr. Dóczi Imre közegészségügyi fel
ügyelőnek az a rendelete, amely a nyilvántartott gyógyszerek elosztá
sát és beszerzését szabályozta. Tudvalevő ugyanis, hogy azok miatt a 
súlyos nehézségek miatt, amelyek a gyógyszerbeszerzés körül az 1918. 
évben már fennállottak, szükséges lett a gyógyszerforgalomnak kor
mányrendelettel való szabályozása. Ez a 2600/19Í8. M. E. sz. rendelettel 
történt meg, amely a gyógyszerek beszerzését és szétosztását központo
sította és egy erre a célra létesített állami szervre, a magyar királyi 
gyógyszerforgalmi kirendeltségre bizta. E kirendeltségnek feladata az 
volt, hogy az országban levő készletek zár alá vételével, célszerű fel
használásával és a szükséges gyógyszerek itthoni termelésének fokozá
sával, továbbá vámkülföldről való beszerzésével igyekezzék biztosítani 
azt a gyógyszermennyiséget, amelyre az ország lakosságának szüksége 
van. Az elgondolás e szerv felállításával az volt, hogy ily módon ellen
őrizhető legyen a gyógyszerek forgalma, megállapítható az esetleges 
gyógyszerpocsékolás és hogy gátat lehessen vetni a gyógyszerekkel 
űzött lánckereskedelemnek és árdrágításnak.

A zár alá vett készletek, sajnos, nem tettek ki nagy mennyiséget, 
azonban remény volt arra, hogy a vámkülföldről sikerülni fog annyi 
gyógyszert behozni, hogy legalább a legnagyobb szükségen segítve le
gyen. A legnagyobb nehézsége a gyógyszerellátásnak az volt, hogy ha
zánk csaknem teljesen Németországra volt utalva, ahol azonban egy
részt a tengerentúlról származó nyersanyagok hiánya, másrészt a ter
melésnek a hadi érdekek szolgálatába való állítása nagymértékben 
apasztotta a készleteket és így annak a lehetőségét is, hogy Németország 
más országok, tehát még a szövetséges államok számára is nagyobb- 
mennyiségű gyógyszert engedjen át. Ezenfelül nehézséget okozott az, 
hogy a semleges államok gyógyszervegyészeti ipara még nem volt olyan 
fejlett, hogy bennünket gyógyszerekkel elláthasson. A semleges orszá
gokból való gyógyszerbeszerzésnek ezenkívül fontos vámpolitikai és 
valutáris akadályai is voltak, úgy, hogy nagy reményt nem lehetett 
fűzni ahhoz, hogy ezekből nagyobbmennyiségű gyógyszert kaphassunk.

A gyógyszerforgalmi kirendeltség legfontosabb feladata az volt 
tehát, hogy felkutassa az országban levő készleteket és gondoskodjék 
arról, hogy azokból minden gyógyszertár szükségletének arányában 
kapjon bizonyos mennyiséget. A felkutatás első lépése tehát egy beje
lentési kötelezettséget rótt a gyógyszerészekre, elsősorban is azokra a 
szerekre vonatkozólag, amelyekben a legnagyobb volt a hiány. A be
jelentési kötelezettségnek volt is bizonyos gyakorlati értéke, tekintettel 
arra, hogy egyes fontos gyógyanyagok — mint pld. a hypophosphat 
sók — egyes gyógyszertárakban még tekintélyes mennyiségben voltak 
találhatók, míg másutt már semmisem volt belőlük. így volt ez más sze
rekkel is, tehát a chininnel, morphiummal és a többivel. Meg volt tehát 
a bejelentési kötelezettség kapcsán az a lehetőség, hogy a nagyobb 
quantumokból le lehessen esetleg foglalni annyit, amennyi azon gyógy
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szertárak számára szükséges, ahol a lefoglalt szerekből már semmisem 
volt raktáron.

Érdekes jelenség volt akkor az, hogy a gyógyszerforgalmi kiren
deltség sokkal nehezebben és amint azt adatok bizonyítják, jóval drá
gábban tudott a külföldről árut szerezni, mint egyes gyógyszerészek. Si
került ugyan egy bizonyos mennyiségű acidum acetylo salicylicumot, 
theobr. natr. salicylicumot, kálium sulfo guajacolicumot, ópium alka
loidákat, pilokarpint, stb., tehát igen fontos gyógyszereket bizonyos 
mennyiségben szerezni, azonban ezek aránylag kis quantumot tettek ki. 
Ezzel szemben igen sok gy ógyszerész utazott ki Ausztriába és ott és 
Ausztrián keresztül nagyobb mennyiségben tudták beszerezni szükség
leteiket.

Ennek a jelenségnek érthető magyarázata van. A háború ekkor 
már reánk nézve igen kellemetlenül alakult és mindjobban előtérbe lé
pett az az aggodalom, hogy a háborút elveszítettük. Ez a tudat termé
szetesen alásüllyesztette az állam hitelét és így a gyógyszerforgalmi ki- 
rendeltség mint állami szervezet sem birt kifelé kellő kereskedői boni- 
tással. Ezzel szemben a magyar gyógyszerészi kar egy része állandó ve
vője volt az osztrák és német nagy cégeknek s ez az összeköttetés kö
zöttük sok esetben évtizedekre nyúlt vissza. A maga régi és megbízható 
vevőjének tehát sokkal szívesebben adott árut a külföldi cég, mint a 
gyógyszerforgalmi kirendeltségnek, amely a maga nagyobb rendelései
vel egyúttal azt a lehetőséget is csökkentette volna, hogy a cég a maga 
egyes vevőit kellőképen kiszolgálhassa. Ez az utóbbi szempont pedig a 
nagy cégek előtt már a jövő szempontjából is fontos volt, mert ők vevői
ket a későbbi időkre is meg akarták tartani.

Ilyen körülmények között jelent meg a gyógyszerforgalmi kiren
deltségnek 2400/1918. sz. rendelete, amely a nyilvántartott gyógyszerek 
árusítására négy budapesti gyógyszerárunagykereskedőnek, még pedig 
a Kochmeister Frigyes Utódai, Neruda Nándor, Thallmayer és Seitz és a 
Török József cégnek adott engedélyt. Az engedélyes gyógyszerárukeres- 
kedők mindegyike a nyilvántartott gyógyszereknek csak egy bizonyos 
csoportját árusíthatta ama tabellák alapján, amelyeket a kirendeltség 
állított össze. Hogy teljesen érthetővé váljék a dolog, e rendelettel úgy 
alakult a helyzet, hogy pld. aspirint csak a Kochmeister cég tarthatott, 
a többi három nem. Ha tehát valakinek pld. aspirinre, radix althaeara, 
chinium sulfurikumra és camphorra volt szüksége, akkor ezt csak úgy 
tudta beszerezni, ha mind a négy cégnél megtette a maga rendelését. Ez 
természetesen teljesen lehetetlen helyzetet teremtett főleg a vidéki 
gyógyszerészek számára, mire valamivel később még rá fogunk mutatni.

A fenti rendelet szerint a gyógyszertárak rendeléseik megkönnyí
tése céljából rendelőlapokat kaptak, amelyek az egyes engedélyes ke
reskedők által árusítható nyilvántartott gyógyszerek jegyzékét tartal
mazták és könnyebb kezelhetőség céljából más-más színnel voltak 
nyomva. A rendelet figyelmeztette a gyógyszertár vezetőit, hogy a nyil
vántartott gyógyszereket csakis a gyógyszerárukereskedőktől szerezhe
tik be, ennélfogva az a gyógyszerész, aki más áton szerzi be e gyógy
szereket, kihágást követ el és tápot ad a lánckereskedelemnek és ár
drágításnak, amely eljárással nemcsak a saját érdekei ellen, hanem az 
egész gyógyszerészi kar és a gyógyszerellátás érdekei ellen súlyosan vét. 
Nehogy tehát különös körülmények miatt a gyógyszerész arra legyen 
ráutalva, hogy azon a gyógyszermennyiségen felül, amely egy-egy
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gyógyszertár részére a nagykereskedők által kiadható lesz, másutt le
gyenek kénytelenek megpróbálni gyógyszert beszerezni, a rendelet meg
adta azt a lehetőséget, hogy amennyiben a helyi viszonyok valamely 
betegség tömeges előfordulása, járvány vagy más körülrtóny következ
tében bizonyos cikkből egyes gyógyszertáraknak nagyobb mennyiségre 
volna szükségük, úgy annak kiutalványozása céljából az illetékes tiszti
orvos által kellően indokolt kérelmet kellett benyújtani a kirendeltség 
vezetőjéhez, melyben az előforduló betegség nemét és a megbetegedések 
számát is fel kellett tüntetni. A gyógyszerésztestületek vagy gyógysze
rész-szövetkezetek, mint érdekképviseletek részére gyógyszerek kiutalá
sát a rendelet nem engedte meg. Nem emelt azonban kifogást az ellen, 
hogy nagyobb városokban a gyógyszertárak megrendelései egybe
gyűjtve egyszerre küldessenek fel az engedélyes gyógyszerárukereske- 
dőkhöz abból a célból, hogy költségmegtakarítás végett a nyilvántartott 
gyógyszerek nem minden egyes gyógyszertár részére külön-külön, ha
nem egy ládába csomagolva küldessenek meg.

A rendelet rám utatott itt már arra, hogy a gyógyszerek szétosz
tásának ezzel a rendjével szaporodni fognak azok a költségek, amelyek 
csomagolás és szállítási d íjak  fejében felmerülnek. Ezzel kapcsolatban 
kilátásba helyezte, hogy az újabb költségek alól való tehermentesítés 
oly módon lesz lehetséges, hogy a gyógyszerek nagybani eladási árának 
és a szétküldéssel járó költségtöbbletnek ismerete alapján a gyógyszer
árszabást a tényleges helyzetnek megfelelően fogják megállapítani. 
Egyúttal közli, hogy minden egyes esetben, amikor valamely gyógyszer
ből oly mennyiségek fognak érkezni, melyek a gyógyszertárak között 
szétoszthatók, a szaklapokban erről azonnal megfelelő értesítés lesz 
közzétéve. A rendelet, amely egyike a forradalom felé rohanó idők leg
érdekesebb dokumentumának, szó szerint a következőképen szól:

2400—1918. szám.
Valamennyi gyógyszertár vezetőjéhez!

1. A gyógyszerészek előtt legjobban ismeretesek azok a  súlyos 
nehézségek, amelyek az utolsó időben a gyógyszerek beszerzése és az 
ország gyógyszerellátása körül felmerültek. Ezek a nehézségek tették 
szükségessé a gyógyszerforgalomnak kormányrendelettel (2600—1918. 
M. E. sz.) való szabályozását, amely szerint a gyógyszerek beszerzését 
és szétosztását központosítani és egy, e célra létesített állami szervre, a 
magyar kir. gyógyszerforgalmi kirendeltségre kellett bízni.

2. A m. kir. gyógyszerforgalmi kirendeltségnek vált ezzel fel
adatává az, hogy az országban levő készletek zár alá vételével, célszerű 
felhasználásával és a szükséges gyógyszerek itthoni termelésének foko
zásával, továbbá vámkülföldről való beszerzésével igyekezzék biztosí
tani azt a gyógyszermennyiséget, amelyre az ország lakosságának 
szüksége van.

3. A gyógyszerellátás egységességének biztosításával velejár az, 
hogy a szétosztásnak is központilag kell történni, hogy ilymódon ellen
őrizhető legyen a gyógyszerek forgalma, a gyógyszerek elfecsérlésének, 
pocsékolásának, valamint a gyógyszerekkel űzött lánckereskedelemnek 
és árdrágításnak pedig gátat lehessen vetni.

4. A zár alá vett készletek, sajnos, nem tesznek ki nagy mennyi
séget, azonban minden kilátás azzal biztat, hogy a vámkülföldről fog



sikerülni — ha nem is sok —, de legalább annyi gyógyszert szerezni, 
hogy azzal a legnagyobb szükségen enyhíteni lehessen. Számításba kell 
ugyanis venni azt, hogy a gyógyszerekkel való ellátás terén elsősorban 
a szövetséges Németországra vagyunk utalva, ahol azonban egyrészt a 
tengerentúlról származó nyersanyagok hiánya, másrészt a termelésnek 
a hadiérdekek szolgálatába való állítása szintén nagy mértékben apasz
totta a készleteket és ezzel a készletek más országok részére való átenge
désének lehetőségét is. Tekintetbe kell venni végül azt, hogy a semleges 
államok gyógyszervegyészeti ipara még nem olyan fejlett, hogy bennün
ket a szükséges gyógyszerekkel elláthasson, másrészt pedig fontos vám 
politikai és valutáris érdekek is közrejátszanak abban, hogy onnan 
aránylag csak kisebb mennyiségek szerezhetők be.

5. A gyógyszerforgalmi kirendeltség már eddig is megtette a szük
séges lépéseket, hogy a gyógyszerhiányon a belföldi termelés fokozása 
és külföldről való beszerzés á tján  a legsürgősebben segítsen. Azonban 
természetesen idő kell ahhoz, míg a vámkülföldről származó áru a mai 
szállítási viszonyok mellett az országba beérkezik és amíg hazai gyógy
szervegyészeti gyáraink a szükséges gyógyszereket kellő mennyiségben 
rendelkezésünkre tudják  bocsátani. Már eddig is sikerült a gyógyszer- 
tárakat acid. acetylo salicylicummal, theobr. natr. salicylicummal, ká
lium sulfoguajacolicummal, ópium-alkaloidákkal, pilocarpinnal, stb., 
ha nem is nagy mennyiségekkel, de legalább részben ellátni és megvan 
minden remény arra, hogy annak az időnek elteltével, amelyet a kül
földről való szállítás igénybe vesz, a többi fontos gyógyszerből is kellő 
mennyiségeket fogok a gyógyszertárak rendelkezésére bocsáthatni.

6. Amidőn erről tisztelettel értesítem, arra kérem, hogy a gyógy
szerek szétosztásának rendjére vonatkozó alábbi utasításokat tudomá 
sül venni és a jövőben ezekhez alkalmazkodni szíveskedjék.

7. A nyilvántartott gyógyszerek elárusítására a következő gyógy
szerárukereskedők kaptak engedélyt:

Kochmeister Frigyes Utódai, Budapest,
Neruda Nándor, Budapest,
Thallmayer és Seitz, Budapest,
Török József, Budapest.

8. Az engedélyes gyógyszerárukereskedők mindegyike a nyilván
tartott gyógyszereknek csak bizonyos csoportjait fogja ezentúl árusí
tani. A nyilvántartott gyógyszereknek kereskedők szerint való csopor
tosítását a túloldali jegyzék tünteti fel. A gyógyszertárak megrendelé
seinek könnyítésére — a mellékelt minta szerint — rendelőlapokat fo
gunk a gyógyszertárak rendelkezésére bocsátani. A megrendelőlapok az 
egyes engedélyes kereskedők által árusított nyilvántartott gyógyszerek 
jegyzékét tartalmazzák és könnyebb kezelhetőség kedvéért más-más 
színnel vannak nyomva. A megrendelések eszközlesénél tévedések ki
kerülése végett mindig a gyógyszertár tulajdonosának vagy bérlőjének 
nevét kell a megrendelésekre írni, nem pedig a gyógyszertár címét.

9. Abból a célból, hogy az engedélyes gyógyszerárukereskedők a 
gyógyszerek elárusításának á j  rendjére a szükséges intézkedéseket meg
tehessék, szeptember 1-től 8-ig terjedő időben a megrendeléseknek nem 
fognak tudni eleget tenni. Felhívom ennélfogva, hogy jelzett időben 
megrendeléseket ne eszközöljenek, illetőleg már az ú j rendszer szerinti 
megrendelésekre tegyék meg előkészületeiket.
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10. Fölösleges zaklatások kikerülése céljából nagyon kérem, azokat 
a gyógyszertárakat, amelyek a nyilvántartott szerek valamelyikéből 
akár hosszabb, akár rövidebb időre el vannak látva, mindaddig ne ren
deljelek ebből a gyógyszerből, amíg készletük előreláthatóan tartani 
fog, mert azt a mennyiséget, amely a nyilvántartott gyógyszerekből 
egy-egy gyógyszertár részére kiadható lesz, az illető gyógyszertár min
den körülmények között meg fogja kapni.

t i .  Figyelmeztetni kívánom a gyógyszertárak vezetőit, hogy a 
2600—1918. M. E. rendelet értelmében kizárólag a nyilvántartott gyógy
szerek árusítására engedélyt nyert gyógyszerárukereskedőknél szerez
hetik be a nyilvántartott gyógyszereket. Ennélfogva az a gyógyszerész, 
aki más úton és másutt szerzi be a nyilvántartott gyógyszereket, az idé
zett rendelet 23. §-a szerint kihágást követ el, emellett pedig további tá 
pot ad a lánckereskedelemnek és árdrágításnak, amely eljárással nem
csak a saját érdekei ellen, hanem az egész gyógyszerészi kar és a gyógy
szerellátás érdekei ellen is súlyosan vét.

12. Amennyiben a helyi viszonyok, valamely betegség tömeges 
előfordulása, járvány vagy más körülmény következtében bizonyos 
cikkből nagyobb mennyiségre volna szükség, úgy annak kiutalványo
zása iránt az illetékes tisztiorvos által kellően indokolt és igazolt kérel
met kell közvetlenül hozzám benyújtani, amelyben az előforduló beteg
ség neme és a megbetegedések száma, stb. feltüntetendő.

13. A kórházak gyógyszerszükségletének ellátására nézve a 
gyógyszerforgalmi szakbizottság úgy határozott, hogy a kórházaknak 
gyógyszerszükségletüket a gyógyszerforgalmi kirendeltségtől kell igé
nyelni. E célból megrendeléseiket a kirendeltséghez intézik; a megren
delés alkalmával fel kell tüntetniök a kórház múlt évi fogyasztását, je
lenlegi gyógyszerkészleteit és a betegek létszámát. Közölniök kell azt is, 
hogy a kórháznak saját házigyógyszertára van-e vagy szerződéses 
gyógyszerszállítója, akinek címére a kórház részére kiutalt gyógyszerek 
küldendők. Az így kiutalt gyógyszerek felhasználásáért a kórház igaz
gatója felelős és azokról az eredeti vények, vagy azok másolatának be
mutatásával elszámolni köteles.

14. Cs. és kir. katonai intézmények, kórházak a nyilvános gyógy
szertárakban tulajdonképpen csakis az ú. n. „nem normált14 gyógyszere
ket és sürgős szükség esetén egyes vények kiszolgáltatását kívánhatják, 
egyéb gyógyszerszükségletüket az illetékes katonai gyógyszertárból kell 
igényelniök. Vöröskereszt kórházaknak a Vöröskereszt egylet központi 
igazgatósága útján, honvéd hadikórháznak a Zita honvéd helyőrségi kór
ház gyógyszertárának főnöke útján  kell gyógyszerkiutalás iránt folya- 
modniok. Hadigondozó intézmények ezek központi gyógyszerraktárából 
kapják a gyógyszereket.

15. A gyógyszerész-testületek, vagy gyógyszerész-szövetkezetek 
mint érdekképviseletek részére gyógyszerek ki nem utalhatók. Annak 
azonban nincsen akadálya, hogy nagyobb városokban a gyógyszertárak 
megrendelései egybegyűjtve, egyszerre küldethessenek fel az engedé
lyes gyógyszerárukereskedőhöz, abból a célból, hogy költségmegtaka
rítás végett a nyilvántartott gyógyszerek minden egyes gyógyszertár 
részére külön-külön csomagolva, de egy ládában küldessenek meg. Ez 
természetesen nem jelentheti egyes gyógyszerészek megbízását gyógy- 
sztrárukereskedésre és nem ad jogcímet arra, hogy az a gyógyszerész,



akihez az együttes küldemény érkezik, e címen a többieknek külön 
költséget számítson fel.

16. A magy. kir. gyógyszerforgalmi kirendeltség tudatában van 
annak, hogy a gyógyszerek szétosztásának ezzel a rendjével szaporodni 
fórnak azok a költségek, amelyek csomagolás és szállítási d íjak  fejében 
felmerülnek, a központi ellenőrzést azonban kizárólag ez a szétosztási 
rendszer teszi lehetővé. A gyógyszertárakra háruló több költség alól 
való tehermentesítés oly módon lesz lehetséges, hogy a gyógyszerek 
nagybani eladási árának és a szétküldéssel járó költségtöbbletnek isme
rete alapján meg lesz a módja annak, hogy a gyógyszerárszabás a tény
leges helyzetnek megfelelően készíttessék el és hogy a gyógyszertárak 
e réven minden megterheltetéstöl mentesíttessenek.

17. Tekintettel arra, hogy az edényzet és ládák ára napról-napra 
emelkedik és ezek a kellékek is mind nehezebben szerezhetők be, fel
hívom figyelmét arra, hogy az engedélyes gyógyszerárukereskedő a lá
dákat és edényzetet megfelelő térítés ellenében szívesen visszaveszi.

18. Minden egyes esetben, amikor valamely gyógyszerből oly 
mennyiségek fognak érkezni, amelyek a gyógyszertárak között szét
oszthatók, a szaklapokban erről azonnal megfelelő értesítést fogok 
közzétenni. Saját érdekükben kérem tehát a gyógyszertárak vezetőit, 
hogy a szaklapok híreit állandóan figyelemmel kísérjék.

19. A magy. kir. gyógyszerforgalmi kirendeltség mint eddig, a 
jövőben is készséggel áll minden egyes kérdésben a gyógyszertárak ve
zetőinek rendelkezésére; nagyon kérem azonban, hogy fenti átm utatás 
állandó szem előtt tartásával szíveskedjék figyelembe venni azt, hogy 
ezidőszerint még nem áll minden nyilvántartott gyógyszerből olyan 
mennyiség rendelkezésre, amelyből minden gyógyszertárat tetszés sze
rint ki lehetne elégíteni, — hogy az engedélyes gyógyszerárukereskedők 
készletei is nagyon hiányosak és hogy bizonyos időbe fog kerülni* amíg 
a hiányok annyira pótolhatók, hogy minden egyes gyógyszertár oly 
mértékben láttassák el gyógyszerrel, hogy a kiszolgáltatás körül fenn
akadás ne legyen. Ezért türelmet és elnézést kell kérnem. A készleteket 
máról holnapra, a semmiből előteremteni nem lehet, ezért a megrende
léseknél, legalább egyelőre, a legnagyobb mértékletességre kell szo
rítkozni.

20. Figyelmeztetni kívánom a gyógyszertárak vezetőit, hogy a 
gyógyszerhiány nem jogosít arra, hogy a gyógyszerész saját elhatáro
zásából az orvos által rendelt gyógyszert — minthogy az rendelkezésire 
nem áll, — önkényűleg más gyógyszerrel helyettesítse. Ez az eljárás a 
büntető törvénykönyvbe ütközik és a magam részéről is szükségesnek 
tartom a gyógyszertárak vezetőit felhívni arra, hogy a gyógyszereknek 
ily helyettesítésétől tartózkodjanak.

21. Nem kell külön hangsályoznom, hogy a gyógyszerészek saját 
érdekeiket és a közönségét is akkor szolgálják legjobban, ha a 
2600—1918. M. E. számú és a 2601—1918. M. E. számá rendeleteket pon
tosan megtartják. A magam részéről még arra kérem, hogy a jelen ren
deletben foglaltakhoz, különösen pedig a megrendelések ismertetett 
módjához, szigoráan alkalmazkodjék, mert ellenkező esetben annak a 
kellemetlenségnek teszi ki magát, hogy a gyógyszerárukereskedők nem 
fognak tudni a megrendelésnek eleget tenni és a defektusok pótlása még 
nagyobb halasztást fog szenvedni. Ismételten kérem pedig arra, hogy 
most egyszerre ne ostromolják meg megrendeléseikkel a gyógyszeráru-
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kereskedőket, hanem csak a legszükségesebb pótlásokat kér jék, mert az 
újonnan megszerzett áruk csak most vannak útban, megérkezésükről 
pedig idejekorán fogom értesíteni.

22. A gyógyszertárak vezetői ismerik azokat a súlyos körülmé
nyeket, amelyek a gyógyszerforgalom szabályozását szükségessé tették. 
A gyógyszerbeszerzés és ellátás terén a viszonyok csak súlyosbodtak, 
ennélfogva a gyógyszertárak vezetőinek, akiknek működését és meg
élhetését van hivatva a rendelet elsősorban elősegíteni, akikre a rende
let végrehajtása során fontos feladatok hárulnak és akiknek közremű
ködésétől a rendelet sikere függ, most kétszeresen kötelessége szenvedő 
embertársaink javára a nehézségek elhárítása érdekében a maguk ré
széről is minden áldozatot meghozni. Ezért a gyógyszertárak eddigi ne
mes és hivatásuk magaslatán álló magatartására épített bizalommal for
dulok a gyógyszertárak vezetőihez, hogy a 2600—1918. M. E. számú 
rendeletet ne tekintsék olyan háborús rendeletnek, amelyet kényszerű
ségből — jól-rosszul — végre kell hajtani, hanem lássanak benne esz
közt és módot arra, hogy a háború rettenetes csapásainak ötödik esz
tendejébe lépve, továbbra is buzgalommal, igaz emberszeretettől vezé
reltetve, önzetlenséggel és jóakarattal és ország gyógyszerszükségleté
nek becsületes ellátásán együttes erővel közreműködni szíveskedjenek.

Budapest, 1918. évi augusztus hó 27-én.
A kirendeltség vezetője:

Dr. Dóczi Imre s. k. 
m .  k i r .  k ö z e g é s z s é g ü g y i  f e l ü g y e l ő .

Dacára annak, hogy dr. Dóczi Imre feltétlenül jót akart, ez a ren
delet hallatlan megdöbbenést keltett gyógyszerészi körökben. A gyakor
lati tapasztalatok ezt indokolták is, mert mindenki tisztában volt azzal, 
hogy dacára a megfelelő taksára való hivatkozásnak, ez a rendszer igen 
nagy munkát és költséget fog a gyógyszerészekre róni. A megdöbbenést 
fokozta az, hogy az információk szerint az ú j taksa kb. 1919 január 1-re 
fog megjelenni, tehát a rendelet kiadásától számított 4 hónap múlva. 
Ezenkívül teljesen illuzórius volt a rendeletnek az az útm utatása is, 
hogy több gyógyszerész együttesen is megrendelheti a maga szükségle
tét, hisz ez alig egy pár nagy városra vonatkozhatott, míg legalább 1500 
olyan gyógyszerész volt, aki egyáltalában nem használhatta ki ezt a 
lehetőséget.

A felzúdulás teljes erővel tört ki ekkor Bayer Antal és dr. Deér 
Endre ellen, akik bár benne voltak az illetékes bizottságban, nem tud
ták olyan mederbe terelni ezt a kérdést, amely a gyógyszerészi kar érde
keit megvédte volna. Nem állítjuk, hogy spéciéi ebben a kérdésben száz 
százalékig övék a felelősség. Az itteni kudarc azonban logikus következ
ménye volt annak a hosszú évek óta stabilizált rendszernek, amely míg 
egyrészt minél kevesebbet törődött a vidéki gyógyszerészekkel, más
részt felfelé sohasem helyezkedett olyan gerinces álláspontra, amellyel 
biztosíthatta volna a gyógyszerészek legfontosabb kérdéseinek nemcsak 
méltányos, hanem kellő időben való elintézését. Meggyökeresedett vé
leményekkel és a taksát illetőleg a taksakészítés hónapokig tartó rend
szerével állottunk itt szemben, amelyet természetesen nem lehetett egyik 
napról a másikra megváltoztatni, különösen, amikor a háború egész



ideje alatt az illetékes körök ez ellen kellő eréllyel soha fel nem szólal
tak s amikor alig pár héttel ezelőtt az Országos Egyesület élénken tilta
kozott még a napisajtóban is az ellen, mintha szándékában lenne a 
gyógyszerek árainak felemelését kérni.

Pedig ebben az időben már oda jutott a gyógyszerészi kar, hogy 
minden fillér újabb megterhelés katasztrofális helyzetet teremthetett a 
számára. Azt láttuk ebben az időben, hogy az orvosok és az ügyvédek 
állandóan emelték a maguk munkadíjtételeit, a kereskedők nagy része 
hatalmas vagyonokat szerzett, egy statisztika a cselédek ellátással szá
mított napi keresetét átlag 10 koronára tette s akkor voltak olyan gyógy
szertárak, amelyeknek napi bevétele nem haladta meg a 6—8 koronát. 
A gyógyszerészi pálya volt tehát az egyetlen az országban, amely a 
munkájára ráfizetett és a legtöbbje abból élt, hogy évtizedeken át szer
zett vagyonkáját élte fel. Ezzel szemben kevés vigasztalásul szolgálha
tott az, hogy a gyógyszerészek önzetlen munkásságát a felettes hatósá
gok is elismerték. A gyógyszerforgalmi kirendeltség fentebb ismertetett 
rendelete is azt mondja, hogy: „Ezért a gyógyszertárak eddigi nemes és 
hivatásuk magaslatán álló magatartására épített bizalommal fordulok a 
gyógyszertárak vezetőihez, hogy a 2600—1918. M. E. számú rendeletet 
ne tekintsék olyan háborús rendeletnek, amelyet kényszerűségből — jól- 
rosszul — végre kell hajtani, hanem lássanak benne eszközt és módot 
arra, hogy a háború rettenetes csapásainak ötödik esztendejébe lépve 
továbbra is buzgalommal, igaz emberszeretettől vezéreltetve, önzetlen
séggel és jóakarattal az ország gyógyszerszükségletének becsületes el
látásán együttes erővel közreműködni szíveskedjenek."

Nagyon felemelő a rendeletnek ez a megállapítása, amelyet min
dig alkalmazni lehetett a gyógyszerészi karra, mióta hazánkban a 
gyógyszerészet kialakult. Szép szavak, de mégis csak szavak, amelyek
ből megélni nem lehetett s így érthető, ha az elkeseredés azok ellen irá
nyult, akik egy helytelenül alkalmazott szép gesztussal rendszerre tet
ték azt, hogy a gyógyszerész olyan áldozatokat hozzon, amely őt a nyo
morúság ú tjára  kergette.

Ilyen hangulatban mentek szét azok a felhívások, amelyek a vi
déki gyógyszerészeket az alakítandó Vidéki Gyógyszerészek Országos 
Szövetségébe való belépésre szólították fel. Az eredmény szinte csodá
latosnak mondható, mert alig 3 hét leforgása alatt több mint 900 gyógy
szerész jelentette be csatlakozását. Ennek a számnak a jelentőségét ak
kor lehet a maga teljességében értékelni, ha tudjuk, hogy az 1872 óta 
fennálló Magyarországi Gyógyszerész-Egyesületnek ebben az időben 
nem volt ennyi tagja, dacára annak, hogy taglétszámában a budapesti 
gyógyszerészek több mint százan szerepeltek, míg a vidéki szövetség 
900-as létszámában a dolog természeténél fogva egyetlenegy budapesti 
gyógyszerész sem volt. De nemcsak egyes gyógyszerészek léptek be, ha
nem korporative nagy városok összes gyógyszerészei, sőt volt egy-két 
olyan eset is, ahol egész vármegyék csaknem egységesen jelentkeztek a 
tagok sorába.

Ez a nagy megmozdulás még fokozottabb akcióra késztette azo
kat, akik személyes okokból eddigi hatalmukat féltve, aggodalommal 
látták azt a hatalmas megmozdulást, ami a szövetség megalakulása ér
dekében történt. Próbálták elhinteni a köztudatba azt, hogy a szövetsé
get csak teljesen ismeretlen gyógyszerészek támogatják. Ennek a be
állításnak ugyan ellene mondott a jelentkezők óriási száma, a szövetség



mégis hivatalosan megállapította és a nyilvánosság elé vitte, hogy már 
a kezdet kezdetén testületileg jelentették be csatlakozásukat a debre
ceni, pécsi, kassai, ájpest-rákospalotai, mohácsi gyógyszerészek és egy
két kivétellel beléptek a ceglédi, kecskeméti, komáromi, marosvásár
helyi, nyíregyházai, munkácsi, erzsébetfalvai, aradi, zalaegerszegi és 
ungvári gyógyszerészek is. Sőt megtörtént, hogy 1918 augusztus 11-én 
Nyíregyházán nem lehetett megtartani az Országos Egyesület 12-ik já 
rásának ülését, mert arra a gyógyszerészek már nem mentek el és dr. 
Szopkó Dezső, a járás helyettes igazgatója erről a tisztségről lemondott, 
ki is lépett az Országos Egyesületből és ugyanakkor lelkes levél kapcsán 
jelentkezett a Vidéki Gyógyszerészek Országos Szövetségénél. Azt pe
dig, hogy milyen „ismeretlen" nevek voltak a csatlakozók között, bizo
nyítja, hogy ott találjuk az osztatlan tekintélyű Mihalovits Jenőt, az 
országos hírű kiváló tudóst: Kazay Endrét, a pécsi járás addigi igazga
tóját: Keresztény Jánost, a szepesiek nagytekintélyű vezetőjét: Gener- 
sich Józsefet s azonkívül dr. Andriska Viktort, Decsy Gyulát, dr. Hintz 
Zoltánt, dr. Kaszter Ödönt, K árpáty Jánost, Schubert Arnoldot, dr. 
Szabó Bélát, Müller Vilmost, Szücs Róbertet és a többieket, akik abban 
az időben már igazi tekintélyei voltak a gyógyszerészi pályának.

Az intézőbizottság a szövetség alakuló közgyűlését 1918 szep
tember 22-re tűzte ki, amely óriási érdeklődés mellett zajlott le a buda
pesti Royal-szálloda „fehér termében." Tekintettel arra, hogy abban az 
időben a katonai szolgálat miatt rendkívül nehéz volt a gyógyszertárat 
otthagyni, valósággal lélekemelő volt a megjelent gyógyszerészek nagy 
száma. Az ülés vezetésére a közgyűlés Fuss Nándor országgyűlési kép
viselőt, alsólendvai gyógyszertártulajdonost választotta meg, míg jegyző 
dr. Andriska Viktor erzsébetfalvai gyógyszerész lett, aki később egye
temi m agántanár volt a budapesti Tudományegyetemen. A megjelentek 
óriási lelkesedéssel mondották ki a megalakulás szükségét, amely után 
a tisztikar a következőkép alakult:

Elnök lett Fuss Nándor; társelnök Keresztény János pécsi gyógy
szerész; ügyvezető elnök Bársony Elemér; alelnökök dr. Szabó Béla ú j
pesti, Genersich József szepesszombati, Müller Vilmos rákospalotai és 
dr. Biró Béla kolozsvári gyógyszerészek; pénztáros dr. Andriska Viktor 
és ellenőr Reiner Miksa erzsébetfalvai gyógyszerész.

Az igazgatótanács tagjai lettek: Mihalovits Jenő (Debrecen), Ka
zay Endre (Vaskoh), Szigeti Frigyes (Pécs), dr. Szelényi Árpád (Debre
cen), Schubert Arnold (Zombor), Török Márton (Kassa), Gyenge Viktor 
(Pécel), Tomka Iván (Sóskát), Szücs Róbert (Székesfehérvár), Mezey 
Elek (Újpest), Dobos György (Cegléd), Fried Sándor (Rákospalota.) 
Póttagok: Faller János (Seregélyes), Takács István (Cinkota), dr. Her- 
czogh Elemér (Tolna), Gaál Gyula (Komárom).

Az alakulást követő napon az egész napisajtó igen nagy meleg
séggel kommentálta az alakulást. A Pesti Hírlap, az Az Újság, a Buda
pesti Hírlap, a Pesti Napló, a Magyarország, az A Nap, az Az Est és a 
Neues Pester Journal nagy cikkekben foglalkoztak ezzel az esemény
nyel. Ez volt az első eredménye a szövetség megalakulásának. A gyógy
szerészi kar ezzel kilépett abból az elszigeteltségből, amelyben eddig 
élt. A napisajtó közleményei rám utattak arra, hogy a nagyközönség, 
amely a gyógyszerészek helyzetét a fényesen berendezett és kivilágított 
budapesti gyógyszertárak után itéli meg, bizonyára csodálkozással vesz 
most tudomást arról, hogy száz meg száz vidéki gyógyszerész a szó lég-



szorosabb értelmében nyomorog. Rám utattak arra a napilapok, hogy e 
kétségbeejtő helyzetnek legfontosabb oka az, hogy már hosszú idő óta 
sokkal drágábban szerzik be a gyógyszereket, mint ahogy azt eladják. 
E közlemények tehát végre felnyitották a nagyközönség szemét és meg
szüntették a gyógyszerészek gazdagságába vetett tévhitet, amelyek 
annyiszor váltottak ki a gyógyszerészi karral szemben alaptalan animo- 
zitást és annyiszor alakítottak ki olyan közhangulatot, amely azután 
rendkívül megnehezítette a gyógyszerek normális áremelését és sok más 
gyógyszerészi akciót.

A szövetség szeptember 24-én tisztelgett Wekerle Sándor belügy
miniszternél és főleg arra hívta fel a figyelmét, hogy 1918-ban is még 
mindig azok a munkadíjtételek állanak fenn, amelyek alapján 42 évvel 
azelőtt lett a gyógyszerárszabvány felépítve. A miniszter, akinek a szö
vetség vezetői m indjárt át is adták mindenre kiterjedő nagy memoran
dumukat, kijelentette, hogy ismeri a vidéki gyógyszerészek súlyos hely
zetét és megdöbbenéssel veszi tudomásul azt az anomáliát, hogy a 
gyógyszerészek drágábban szerzik be gyógyszereiket, mint ahogy azt 
eladják. Kijelentette, hogy utasítani fogja haladéktalanul az ügyosz
tályt arra, hogy a memorandumot tegye sürgős tanulmány tárgyává. 
Rögtön át is adta azt Römer Róbert miniszteri tanácsosnak, aki azután 
dr. Frank ödön miniszteri tanácsossal együtt másfél óráig tartó tanács
kozást folytatott a vezetőkkel, a gyógyszerészetnek csaknem minden 
fontos kérdéséről. A memorandum megrendítő bizonyítéka annak, hogy 
milyen sorvasztó bajai voltak ez időben a gyógyszerészi karnak. Mint 
történelmi dokumentum is megérdemli tehát a közlést, de papírra k í
vánkozik már csak azért is, mert a kommün kitörése miatt csak rövid 
ideig működő szövetségnek teljes programját is felöleli. A miniszternek 
átadott memorandum a következő:

Nagyméltóságú Belügyminiszter Ur!
Kegyelmes Urunk!

A „Vidéki Gyógyszerészek Országos Szövetségének" mai alakuló 
üléséből fordulunk Nagy méltóságodhoz ezzel a memorandumunkkal.

A mai nehéz időkben kétszeres fontosságúvá lett az, hogy hazánk 
közegészségügye minden tekintetben kielégítő legyen s hogy a köz
egészségügyi szolgálat zavartalan lebonyolítása az egész vonalon bizto
síttassák. A magyar gyógyszerészi kar, amely a közegészségügynek 
mindig megbízható és áldozatkész munkása volt, aki a mostani nehéz 
időkben is hűen teljesítette a maga kötelességét, nemcsak készséggel 
vállalja, hanem részt is kér a jövőnek abból a munkájából, amit Nagy
méltóságod a közegészségügy megreformálása terén a legutóbb el
rendelt.

A jövendőnek ebben a m unkájában azonban a gyógyszerészi kar 
csak akkor tud aktív részt venni, ha az ő számára is meg van adva a 
megélhetés lehetősége. És itt bátorkodunk Nagyméltóságod szíves figyel
mét felhívni arra, hogy a gyógyszerészi kar és különösen a vidéki 
gyógyszerészek a teljes anyagi csőd szélén állanak s ha nem jön szá
mukra gyors segítség, úgy elpusztulnak éppen abban a pillanatban, 
amikor legnagyobb szükség lenne reájuk.

Nem tudjuk, Nagy méltóságod tudja-e azt, hogy a gyógyszerészi 
kar már legalább két év óta drágábban szerzi be a maga gyógyszereit,
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mint ahogy azt a Nagyméltóságod által kiadott gyógyszerárszabvány 
kiszolgáltatni rendeli. Minden recept, amit ma a gyógyszertárakba be
hoznak, áldozatot követel a gyógyszerésztől, aki az utolsó két esztendő
ben nemcsak ráfizette egész életének anyagi eredményét a munkájára, 
hanem sok helyen a szó szoros értelmében nyomorog a családjával 
amiatt a lehetetlen állapot miatt, hogy eddig semmiképpen sem tudta el
érni azt, hogy a gyógyszerárszabvány és a beszerzési árak olyan össz
hangba kerüljenek, amely legalább a szerény megélhetés lehetőségét 
teremtse meg a számára.

Bátrak vagyunk e memorandumunkhoz csatolni egy kimutatást, 
amely élénk bizonysága ennek az állításunknak. Ugyancsak bátrak va
gyunk csatoltan bizonyítani azt is, hogy igen nagy összegeket fizetünk 
rá az edényzetre is, amely csak a legutolsó, tehát ez év augusztus hó 
10-én megjelent taksa-függelék ártételeit is erősen tálszárnyalja.

Már e megállapításunk is elég lenne annak a bizonyítására, hogy 
a gyógyszerészi kar teherviselő képessége elérkezett ahhoz a határhoz, 
amelyen tá l már csak az összeroppanás következhetik. Pedig a vidéki 
gyógyszerészi kart nemcsak ezek a terhek sújtják, hanem minden 
gyógyszer, ami gyógyszertárába érkezik, még egy csomó szállítási és 
csomagolási költséggel is megvan terhelve, ami a beszerzési és eladási 
ár közötti differenciát még nagyobbá teszi.

Nagyméltóságod legutóbb kijelentette egy alkalommal, hogy is
meri a vidéki gyógyszerészek súlyos helyzetét. Éppen ezért jogos remé
nyekkel vagyunk eltelve, hogy Nagyméltóságod be fogja látni azt, hogy 
itt gyors segítségre van szükség, ha nem akarjuk, hogy elpusztuljon 
hazánknak egy olyan intellektuális társadalmi osztálya, aki több áldo
zatot csak azért nem tud már hozni a köznek, mert az egzisztenciáján 
kívül már semmi más feláldozni valója nincsen.

A gyógyszerészi kar munkadíjtételeit még 1876-ban, tehát 42 év
vel ezelőtt állapították meg. Felesleges munkát végeznénk akkor, ha 
adatokkal akarnók bebizonyítani azt, hogy már a békében is idejüket 
múlták e m unkadíjak s hogy ma, amikor az élet az egész vonalon szinte 
ezer százalékkal drágult meg, e m unkadíjak mellett dolgozni nem lehet. 
Ma, amikor a legutolsó napszámosnak is 2—3 koronás óradíja van, ami
kor az orvosok többszáz százalékkal emelték fel a maguk taksáját, ami
kor a közjegyzők éppen most kaptak száz százalék m unkadíj emelést, 
s amikor minden diplomás osztálynál fokozott mértékben érvényesül az 
az elv, hogy náluk nem lehet a fizikai, hanem csakis a szellemi munkát, 
a szellemi munkával járó felelősséget megfizetni, akkor a mi pályánkon 
a 42 évvel ezelőtt meghatározott fizikai munka van még ma is hono
rálva. A gyógyszerész némelykor egy egész órai m unkájáért 50—60 
fillér honoráriumot kap ugyanakkor, amikor ő a maga segédgyógysze
rész m unkatársának m unkáját óránként 4—5 koronával kell, hogy ho
norálja s amikor az ő számára csak az utolsó pár hónap alatt is újra 
duplájára emelkedett az az összeg, ami a megélhetéshez szükséges.

Tudjuk, hogy Nagy méltóságod utasítása alapján valószínűleg 60 
százalékos háborús pótdíjat kapunk az eddig érvényben volt 30 száza
lék helyett. Méltóztassék azonban megengedni annak a kijelentését, 
hogy ez a megoldás nem alkalmas a gyógyszerészi kar megmentésére. 
Nem alkalmas éppen azért, mert a mi munkadíjainkat, amint említettük, 
1876-ban állapították meg, azok már a békében is elégteleneknek bizo
nyultak s így ha a 60 százalékos háborús pótdíj a papiroson tetszetősnek



is látszik, az életben a megélhetésre alapot nem nyújtó összeggé zsugoro
dik össze.

Éppen ezért azzal az alázatos kérésünkkel fordulunk Nagyméltó
ságodhoz, hogy szakítva a múlt elavult tradícióival, sürgősen rendelje 
el, hogy számunkra olyan m unkadíjat állapítsanak meg, amely össz
hangban van akadémiai képzettségünkkel s amely kijár minden nagy 
felelősséggel járó szellemi munkáért.

Engedje meg Nagyméltóságod, hogy e kérésünk megindokolásá
nál a rokon orvosi pályának példájával hozakodjunk elő. Itt sincs ugye
bár részletekre aprózva a végzett munka. Nincs megállapítva, hogy 
milyen honorárium já r az orvosnak akkor, ha egy egyszerű torokgyulla
dást konstatál, ha egy múló fejfájás ellen rendel valamit, vagy ha beható 
vizsgálatot végez egy betegen, aki súlyos bajával kerül hozzá. Egysze
rűen az van megállapítva, hogy a különböző kategóriába tartozó orvos
nak ennyi és ennyi honorárium já r egy vizitért. Tehát a fizikai munka 
teljes elejtésével a szellemi munkának értéke van honorálva.

A gyógyszerészi pályán is mindegy tehát az, hogy a gyógyszerész 
egy egyszerű keveréket, egy több munkával járó porelosztást, avagy 
egy még több munkával járó labdacskészítést végez-e. A felelőssége e 
munkáknál ugyanaz és a betegnek eminens érdeke, hogy a különböző 
recepturai munkák egyforma szaktudással és elővigyázattal legyenek 
elvégezve. A gyógyszerésznek pedig e munkákat csakis akkor van joga 
elvégezni, ha érettségizett, gyakornoki vizsgát tett és ha megszerezte az 
egyetemen a diplomáját. Ha pedig egyforma a felelőssége s ha minden 
recept elkészítésénél egész vagyonával és a diplomájával játszik akkor, 
ha esetleg hibát követ el, ha tehát az 1876. évi közegészségügyi törvény 
és kiképzésünk egész rendszere a gyógyszerész szellemi munkáját hozza 
előtérbe, akkor teljes ridegségben tűnik ki annak az abszurditása, hogy 
vannak olyan receptek is. amelyek elkészítéséért a gyógyszerész 12—24 
fillér munka díjban részesül.

A közegészségügynek igen fontos érdeke az, hogy a gyógyszerészi 
pályán lévőknek megélhetése biztosítva legyen. Amint az egész igazság
szolgáltatásnak fontos érdeke, hogy a bírák ne küzdjenek anyagi gon
dokkal, éppen úgy elengedhetetlen követelmény, hogy a gyógyszerész 
m unkája a közegészségügy érdekében tisztességesen legyen honorálva. 
A. nyomor és a kétségbeesés rossz tanácsadó és azt, aki minden küz
delme dacára sem tud megélni, könnyen megkörnyékezi a kísértés.

Az ilyen gyógyszerész végső kétségbeesésében esetleg letér a be
csület útjáról, esetleg inkorrektséget követ el még a recept készítésénél 
is, ami végeredményben a közegészségügynek olyan korrumpálására 
vezethet, amelyért a Vidéki Gyógyszerészek Országos Szövetsége nem 
hajlandó vállalni a felelősséget.

A gyógyszerészi pálya munkásai eddig minden megpróbáltatások 
között is híven teljesí tették a maguk kötelességét és a háború alatt, ami
kor a legtöbb társadalmi osztály vagyonokat szerzett, ő elveszítette 
csaknem egész vagyonát és dacára ennek, becsületes maradt. Kérve kér
jük Nagyméltóságodat, hogy a megélhetésünk biztosításával tegye lehe
tővé számunkra azt, hogy a kötelességünknek továbbra is becsülettel 
felelhessünk meg.

Lelkiismeretes számítások alapján arra az eredményre jutottunk, 
hogy a mai kornak megfelelően a mi megélhetésünket csak az egységes 
munkadíjak alapján lehet biztosítani. A mi számításunk szerint mini



műm 2 korona lenne az a megfelelő összeg, amit a recepturánál minden 
egyes recept után mint alapm unkadíjat fel kellene számítani, hogy a 
gyógyszerész diplomás emberhez méltóan tarthassa el a családját. Nagy
méltóságod kívánságára ez irányban részletes tervezettel szolgálunk.

Állításunk igazolására bátrak vagyunk rám utatni arra, hogy ha
zánkban cca 600 olyan gyógyszertár van, amely naponta 10 receptnél 
többet nem csinál s legalább ugyanannyi olyan, akinek a napi recept- 
forgalma nem haladja túl a 20—25 receptet. Az első kategóriába tartozó 
gyógyszerészek helyzete tehát az egységes 2 korona m unkadíj behoza
tala mellett az lenne, hogy napi 20 koronát keresnének, ami a mai viszo
nyok között a legszűkösebb megélhetésre is alig elég. A második kate
góriába tartozó gyógyszerészek napi 40 korona m unkadíj mellett abba 
a helyzetbe kerülnének, hogy a megélhetésük szerényen biztosítva lenne 
s csak a többi gyógyszertár jutna abba a helyzetbe, hogy tulajdonosá
nak tisztességes megélhetést nyújtson.

Mindez indokok alapján arra kérjük tehát Nagyméltóságodat, 
hogy mivel az 1876. évi 14. te. 136. §-a úgyis Nagyméltóságodnak adja 
meg a jogot arra, hogy a gyógyszerek árát és a m unkadíjakat megálla
pítsa, rendelje el sürgősen a minden recept után felszámítható és mini
mum 2 koronában megállapított m unkadíj életbeléptetését, mint egyet
len módját annak, hogy a gyógyszerészi kar a közegészségügy munkái 
számára meg legyen menthető. Arra az átmeneti időre pedig, amíg ez az 
utasítása Nagyméltóságodnak megjelenhet, méltóztassék rendeleti úton 
intézkedni arra nézve, hogy az eddig érvényben volt 30%-os pótdíj leg
alább 100%-ra legyen felemelve, mert az eddig remélhető 60% nem fogja 
lehetővé tenni azt, hogy a kisforgalmú falusi és kisvárosi gyógyszertárak 
üzemüket továbbra is fenntarthassák. Pedig hogy mit jelentene az ma, 
amikor nagy körzetekben alig van orvos és így a közegészségügyi szol
gálat terhe igen sok helyen egészen a gyógyszerészek vállára nehezedik, 
lia a gyógyszertárak kénytelenek lennének üzemüket tömegesen beszün
tetni, azt nem kell bővebben megmagyaráznunk Nagyméltóságodnak.

A gyógyszerészi pálya nagy, alapvető kérdéseinek rendezéséről 
nem célunk e memorandumunk keretében megemlékezni. De a múlt szo- 
morá tapasztalatai alapján bátrak vagyunk Nagyméltóságodat felkérni 
arra, hogy a vidéki gyógyszertáraknak petróleummal, denaturált szesz
szel, tüzelőanyaggal és cukorral való ellátásáról méltóztassék sürgősen 
intézkedni, mert teljességgel lehetetlen, hogy a magyar gyógyszerkönyv 
utasításainak és az egészségügyi rendeleteknek eleget tehessenek a 
gyógyszertárak, ha mind e szükséges anyagok beszerzése terén továbbra 
is a mai lehetetlen állapotok maradnak fenn.

A hazai gyógyszertárak kétharmadrészének sem villany-, sem 
gázvilágítása nincs. Itt petróleum híján teljesen lehetetlen a munka le
bonyolítása. A téli napok alatt, amikor délután 4 órakor már sötét van, 
a petróleum legalább olyan fontos közegészségügyi tényező, mint maga 
a gyógyszer, mert sötétben a gyógyszert elkészíteni nem lehet.

Dacára ennek, a közigazgatási hatóságok nemcsak hogy figye
lemmel nincsenek erre, hanem igen sok helyen egy hónapra egy liter 
petróleumot utalnak ki a gyógyszerészeknek akkor, amikor a kávéházak 
és más mulatóhelyek soha a világító eszköz hiánya miatt zavarba nem 
jönnek. Sürgős szükség tehát, hogy Nagy méltóságod olyan irányban in
tézkedjék, hogy hivatalból legyenek kötelesek kiutalni minden gyógy
szertár számára havonta legalább 30 liter petróleumot ott, ahol más vilá
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gítás nincs. Ugyanez a helyzet a denaturált spiritusznál is, amelyikből 
legalább 10 literre tehető a gyógyszertárak havi szükséglete. Méltóztas- 
sék elképzelni, hogy mi a következménye annak, ha az éjszaka jövő 
olyan recepteket, amiket vagy a gyógyszerkönyv, vagy az orvos utasí
tása szerint a gyógyszerésznek frissen kell főznie s amely gyógyszerek 
ez esetben mindig a sürgős veszély megszüntetésére valók, nem tudja a 
gyógyszerész denaturált spiritusz hiányában elkészíteni.

Hónapok óta a legtöbb helyen vagy egyáltalában nem, vagy csak 
nyers cukrot kaphat a gyógyszerész. E cukorral képtelen a gyógyszer- 
könyv által előírt szirupokat és más cukorral készített gyógyszereket 
elkészíteni és képtelen az osztott porokhoz feltétlenül szükséges cukor
port előállítani. Az ilyen cukorból készült orvosságok elromlanak és az 
egyszerű szörp, amely a gyógyszerkönyv rendelkezései szerint fehér, né
mely gyógyszertárban teljesen barna színt ölt. A gyógyszertárak iránt 
rendül meg a bizalom akkor, ha a beteg az egyik gyógyszertárban fehér, 
a másikban a barna szörp által megbarnított orvosságot kap. A gyógy
szertár iránti bizalom csökkenése pedig súlyos veszedelme a közegész
ségügynek és az ilyen esetek még a hatóságok részéről is szakadatlan 
kellemetlenséget okoznak a gyógyszerészeknek, akik önhibájukon kívül 
kénytelenek a gyógyszerkönyv rendelkezéseinek meg nem felelő gyógy
szereket kiszolgáltatni.

A gyógyszertárak üzembentartása tüzelőanyag nélkül el sem kép
zelhető. A  desztillálókhoz, laborálásokhoz, a gyógyszerkönyv által meg
kívánt sterilizálásokhoz szakadatlanul szükség van tüzelőanyagra. De 
szükség van azért is, mert hideg gyógyszertárban megdermedt kezekkel 
dolgozni nem lehet. Dacára ennek, a múlt év telének egész ideje alatt 
alig történt gondoskodás a gyógyszerészek ilyen szükségletéről.

Tudatában vagyunk annak, hogy ennek a kérdésnek a megoldása 
különböző okok miatt igen nehéz, mégis kérnünk kell Nagyméltóságo
dat, mint a közegészségügy legfőbb őrét, hogy e kérdést a gyógyszeré
szekre nézve megnyugtató módon oldja meg. Nem akarjuk mi kisebbí
teni egyes kereskedelmi és iparososztályok munkájának értékét, de 
mégis csak fontosabb, hogy a gyógyszertárak legyenek minden tekintet
ben üzemképesek, mint az, hogy a cukrászok, kávéházak és mulató
helyek legyenek ellátva mindazokkal a dolgokkal, amelyeknek hiánya 
a gyógyszertárak működését teljesen megbénítja.

Kegyelmes Urunk!
A gyógyszerészi kar a katonai szolgálat terén is megtette s meg 

fogja a jövőben is tenni a magáét. A gyógyszerészi kar tagjai büszkék 
arra, hogy magyarok és örömmel vállalnak minden olyan áldozatot, amit 
tőlük a haza kíván. Mégis kénytelenek vagyunk rámutatni arra is, hogy 
a közegészségügynek súlyos veszedelme rejlik abban a rendszertelenség
ben, amely a katonai felmentések terén igen sokszor megnyilvánul. Bát
rak vagyunk rám utatni arra, hogy amikor hazánkban vannak olyan 
vármegyék is, ahol 17.000 lakosra esik egy orvos s így a gyógyszertárak 
m unkájára fokozott szükség van, akkor nincs ebben az országban egyet
lenegy gyógyszertár sem, amelynek nyitvatartása ne lenne közérdek s 
ahol a gyógyszerész nem lenne nélkülözhetetlen. Dacára ennek, ma is 
vannak az országban gyógyszertárak becsukva azért, mert a tulajdonos 
katonai szolgálatot teljesít és ma is igen sok nagyforgalmú gyógyszertár 
van, amely alkalmazott nélkül bonyolítja le a forgalmát, mert nem tudja 
a segédjét felmentetni. Száz meg száz olyan esetről tudunk, ahol a



gyógyszerész az éjjel-nappal tartó szakadatlan munkában már fizikai
lag is teljesen összeroppant, úgyhogy alapos az az aggodalom, hogy ha 
nem sikerül a gyógyszertárak részére a segédszemélyzet tagjainak egy 
részét felmentetni, úgy a legközelebbi időben ez is oka lesz annak, ha a 
gyógyszertárak üzemfolytonosságukat nem tudják fenntartani. Kérjük 
tehát Nagyméltóságodat arra, hogy a honvédelmi miniszter úrral egyet- 
értőleg intézkedjék, hogy az összes vidéki gyógyszertárak tulajdonosai 
mentessenek fel a katonai szolgálat alól és hogy a segédi karnak az a 
része is vissza legyen adva a polgári gyógyszertárnak, akinek a felmen
tése feltétlenül szükséges. E kérdésnek a köz érdekében való megoldá
sát annál is könnyebbnek látjuk, mert tudomásunk szerint körülbelül 
400 magyar segédgyógyszerész teljesít szolgálatot Ausztriában, még pe
dig nem is mint gyógyszerész, hanem különböző lényegtelen m unkák
hoz beosztva. Az ő felmentésük tehát nem sértené a katonai érdekeket 
és hivatva lenne hazánk közegészségügyének érdekeit hathatósan elő
mozdítani.

Hogy kérésünk nem olyan, amely teljesíthető nem lenne, arra bi
zonyság az is, hogy Csehországban az összes segédgyógyszerészek meg
kapták e címen a felmentésüket. Arra pedig, hogy Ausztriában milyen 
fontosságot tulajdonítanak a közegészségügyi szolgálat biztosításának, 
legjobb bizonyság az, hogy még egyszerű gyógyszertári laboránsok fel
mentésével is elősegítették azt.

A ma megalakult Vidéki Gyógyszerészek Országos Szövetsége 
mindent el fog követni, hogy hazánk közegészségügyét a gyógyszerészek 
a jövőben is olyan lelkiismeretességgel szolgálják, mint tették azt a múlt
ban. E szövetség, amely már a megalakulás pillanatában is több mint 
800 tagot számlál, alkalmas arra, hogy sorompóba állítsa a vidéki gyógy
szerészek összességét mindama reformkérdésekben, amelyeket hazánk 
közegészségügyének biztosítására Nagyméltóságod rendelt el. De még 
egyszer nyomatékosan kérjük Nagyméltóságodat arra, hogy sürgősen 
rendezze a gyógyszerészi kar gazdasági kérdéseit, mert mindentől elte
kintve, elsőrangú fontosságú nemzeti érdek is az, hogy ne pusztuljon el 
pár ezer olyan polgár, aki hazájának mindig hű, megbízható és becsü
letesen dolgozó munkása volt.

A Szövetség megalakulásában oroszlánrésze volt Bársony Elemér
nek, akinek működését és karrierjét is ismertetjük:

Született 1879-ben. Egyetemi tanulm ányainak elvégzése után 
figyelme rövidesen a szakirodalom felé fordult. 1908-ban helyettes szer
kesztője lett az akkor már 46 esztendős Gyógyszerészi Hetilapnak és 
élénk részt vett minden gyógyszerészi érdekű mozgalomban. 1914-ben 
gyógyszertári jogot kapott Csepelen, m ajd 1917-ben megalakította a ki
tünően szerkesztett és nagy elterjedtségnek örvendő Gyógyszerészi 
Szemlét, 1918-ban pedig tető alá hozta a vidéki gyógyszerészek régi vá
gyát, a Vidéki Gyógyszerészek Országos Szövetségét, amelynek ügyve
zető elnöke lett.

A forradalom kitörésekor kezdett politikával foglalkozni; tagja 
lett a Függetlenségi 48-as Pártnak, ahol rövidesen élénk szerephez jutott 
és egyike volt annak a csoportnak, amely teljes erővel gróf Károlyi Mi
hály politikája ellen fordult. Az akkor kiírt választások alkalmával m ár 
egyik képviselőjelöltje volt Somogy vármegyének, közben azonban k i
tört a proletárdiktatúra, amely természetesen megakadályozta a válasz
tások lezajlását.
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A kommunista uralommal szemben az első pillanattól kezdve a 
legélesebb álláspontot foglalta el. Terézkörúti lakásán szinte éjjel-nap- 
pal tanácskozások folytak abból a célból, hogy mik lennének azok az 
eszközök, amelyekkel a proletárdiktatúra nagyobb 'veszedelmét el le
hetne a nemzetről hárítani. E titkos tanácskozásai felkeltették az akkor 
uralmon lévők figyelmét, úgyhogy rövidesen ellenőrzés alá került és 
1919 áprilisának elsején elfogatását csak úgy tudta elkerülni, hogy az 
ellenforradalmi akciónak több részesével együtt Aradra-szokött.

Itt haladéktalanul érintkezésbe lépett Gondrecourt tábornokkal, 
aki Aradon a francia megszálló csapatok parancsnoka volt. Tagjalett an
nak a nemzeti bizottmánynak, amely feladatává tette a nemzeti had
sereg megszervezését, a nemzeti alapon álló erők egyesítését és azt, hogy 
a nagy-entente vezetőivel megértesse, hogy egyrészt milyen veszedelmet 
jelent egész Európára nézve a kommunizmus, másrészt, hogy biztosítsa 
azokat a lehetőségeket, amelyekre támaszkodva, hazánk el tudja kerülni 
a teljes összeomlást.

E tárgyalásoknak meg lett az a pozitív eredménye, hogy a fran
ciák és az angolok belátták azt, hogy a kommunizmussal szemben meg 
kell próbálni a nemzeti alapon álló magyar erők talpraállítását. Versail- 
les-ben tárgyalta az entente a magyar kérdést s onnan kapták meg az 
Aradon működő politikusok a kormányalakításra vonatkozó felszó
lítást.

Hogy ez időben ezt az entente milyen fontosnak tartotta, legjob
ban bizonyítja az, hogy e tanácskozásokra megérkezett de Lobit tábor
nok, a belgrádi haderő főparancsnoka, de Tournadre tábornok, a Lúgo
son állomásozó francia haderő parancsnoka, Charpie tábornok, a Sze
geden állomásozó francia haderő parancsnoka, továbbá Troubidge gene
rális az angolok megbízásából. A kormány hosszú tanácskozások és az 
entente-tal szemben felállított követelmények biztosítása után meg is 
alakult, úgyhogy Párizs-zsal tudatni kellett a kabinet névsorát is. Ami
kor ez ellen ott kifogást nem emeltek, jelent meg a megalakult kabinet 
felhívása a nemzethez. Ennek a kormánynak Bársony Elemér m ár nép
jóléti minisztere volt s amikor a kormány ugyancsak az entente-tal való 
előzetes megállapodás után székhelyét Szegedre tette át s a kormány ott 
újjáalakult, Bársony itt is vállalta a népjóléti minisztérium vezetését. 
Ennek a kabinetnek tagja volt Horthy Miklós, Magyarország későbbi 
kormányzója, gróf Teleky Pál, a későbbi miniszterelnök, m ajd Belitska 
Sándor, a későbbi varsói nagykövet s még többen olyanok, akik a kom
munizmus bukása után is erős politikai szerepet játszottak.

Ezek közé tartozott Bársony Elemér is, aki társelnöke lett a Nem
zeti Demokrata Pártnak és vezére Budapest VIII. közigazgatási kerü
lete politikai életének. Mint ilyen, a törvényhatósági választásokon eb
ben a kerületben döntő győzelmet aratott és az a választói lista, amely
nek Bársony volt a listavezetője, 10 törvényhatósági bizottsági taggal 
került be Budapest székesfőváros közgyűlésébe. Ez időben különféle po
litikai és társadalmi egyesületek választották meg őt elnökükké és fel
kérésre vállalta a „Nagymagyarország" politikai hetilap főszerkesztői 
állását is.

Hogy az ellenforradalmi kormánynak Bársony milyen erőssége 
volt, azt legjobban bizonyítja a miniszterelnöknek hozzá intézett követ
kező átirata:



Bársony Elemér minister úrnak
Szegeden.

A bolsevizmus leküzdésére megalakult magyar kormány elérke
zett első fontos állomásához: sikerült megteremtenie az összeköttetést 
más hasonló célú magyar alakulatokkal és megnyerni támogatásukat. 
E nagyjelentőségű eredményt csak az a bátor önfeláldozás tette lehetővé, 
mellyel a kormányban résztvevő férfiak a kezdeményezés minden koc
kázatát magukra vállalták. Elsőknek léptek ők ki a tettek mezejére, 
hogy a pusztulás továbbterjedését meggátolják, hogy összemarkolják a 
feldúlt ország még meglévő csekély erőit, hogy a végveszélyben is ön
érzetes fellépéssel visszaadják a szárnyaszegett nemzetnek önmagába 
vetett hitét. A jószándék nem m aradt meddő, már az első kiáltás vissz
hangra talált és biztató válasz érkezik nemcsak a magyarság legjobb 
vezetőitől, hanem az entente államok részéről is. Bármi legyen a későbbi 
eredmény, a lelkes kérdés sikeréért a május hó 5-én megalakult ma
gyar kormány önzetlen résztvevőit maradandó dicsőség illeti. A helyzet
nek ez a kedvező alakulása szükségessé tette azonban a kormány meg
felelő újjászervezését. A kormány tagjai szereplésüket már eleve ideig
lenesnek, rövid tartam únak tekintették s e megmérhetetlen súlyú fel
adatra csak ennek biztos tudatában vállalkoztak. Alkalom nyílik most a 
kormánynak szélesebb területi alapon, országos jelentőségű férfiak be
vonásával való újjáalakítására s ezért minister úr a folyó hó 29-én meg
tartott ministertanács alkalmával tárcáját rendelkezésemre bocsátotta.

önzetlen hazafiságtól áthatott elhatározásának méltánylása elől 
nem térhetvén ki, lemondását őszinte sajnálattal tudomásul veszem s 
egyben az egész nemzet nevében hálás köszönetemet fejezem k i odaadó, 
lelkes hazafiságtól áthatott munkásságáért, mellyel minden egyéni ér
dekeit félretéve, a legnehezebb percekben az ország boldogulását szol
gálta. Kérem egyúttal, állítsa kipróbált képességét továbbra is a nemzeti 
ügy szolgálatába s fogadja nemes áldozatkészségéért igaz nagyrabecsü
lésem és hálám kifejezését.

Kelt Szegeden, 1919. évi május hó 30-án.

Gróf Károlyi Gyula s. k., 
ministeremök.

Amikor a Budapesti Gyógyszerész Testületből a később részlete
sen tárgyalt eseményekkel kapcsolatban az úgynevezett disszidensek 
kiváltak és bizonyos akcióikkal állandó izgalomban tartották a gyógy
szerészi közvéleményt, Bársony elhatározta, hogy ú jra  részt fog venni 
a gyógyszerészek életében, amelyből politikai szereplése miatt pár esz
tendőre kikapcsolódott. Hogy módja legyen kritikát gyakorolnia és a 
közvélemény irányításában résztvenni, elvállalta a Gyógyszerészi Érte
sítő főszerkesztői tisztét. Az Országos Egyesület felkérésére megírta az
után a Magyar Gyógyszerészet Történetének Il-ik  kötetét, mely nagy 
munkának I. kötete Baradlai Jánosnak, a neves gyógyszerész törté
netírónak neve alatt jelenik meg.

Baradlai János több mint három évtizede foglalkozik már a ma- 
g'í&i S'z.e.íés'Let történeti adatainak, felkutatásával és megírásával.
Cikkei sűrűn jelennek meg a kuWóVYi németnyelvű szaklapokban is és 
élénk részt vesz állandóan a külföldi gyógyszerésztörténelmi társulatok
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életében is. Nevének tehát nemcsak idehaza, hanem a külföldön is jó 
csengése van és egyike azoknak, akik legjobban ismerik a régibb kor 
gyógyszerészi eseményeit.

Bársony 1929 augusztusában Budapestre gyógyszertári jogot 
nyert s így mint gyógyszertártulajdonos is fokozottabb mértékben vesz 
részt a kari életben.

*  *

*

A Szövetség első hivatalos megmozdulása tehát azzal a pozitív 
eredménnyel járt, hogy az eddigi sablonos érintkezést, amely eddig a 
gyógyszerészek és a belügyminisztérium között fennállott, megszün
tette és a Szövetség reprezentánsait olyan komoly tényezőkké avatta, 
akikkel együtt kereste a minisztérium a kibontakozás útját. Ettől kezdve 
a Szövetség és a minisztérium között igen szoros érintkezés alakult ki és 
tagadhatatlan, hogy minden kérdésben a legnagyobb jóindulattal hall
gatták meg őket. Nagy szerepe volt a helyzet ilyetén alakulásában Rö- 
mer miniszteri tanácsosnak, aki nem csinált titkot abból, hogy a magyar 
gyógyszerészi kart Európa legelső gyógyszerészi karának tartja. Az ő 
reális életfelfogásával egyesült jóindulata lehetővé tette, hogy nem
sokára egy ankéten rendeződött a gyógyszerészeknek az Országos Mun
kásbiztosító Pénztárnak egymáshoz való viszonya. Ugyanis az Országos 
Munkásbiztosító Pénztár az időben két kéréssel fordult a belügyminisz
terhez. Az egyik az, hogy állapítson meg a pénztár részére külön gyógy
szerárszabványt, a másik pedig, hogy az esetben, ha ez nem lenne lehet
séges, úgy a belügyminiszter állapítsa meg a percentengedménynek azt 
a nagyságát, amit a gyógyszerészek országszerte kötelesek a pénztár szá
mára adni. A pénztár főorvosa azzal indokolta meg a kérést, hogy a 
pénztár súlyos viszonyok között él s hogy a gyógyszerészek sok helyen 
vagy redukálják, vagy egészen megvonják a pénztárnak eddig aaott 
kedvezményeket. Römer a két kéréssel szemben rámutatott arra, hogy 
az első kérdés nem is tárgyalható, mert ezzel szemben a belügyminiszté
rium már elutasító álláspontra helyezkedett. A második kéréssel kap
csolatban pedig kijelentette, hogy a pénztárnak tisztában kell lennie 
azzal, hogy főleg a vidéki gyógyszerészek helyzete nagyon súlyos s hogy 
le kell szögezni azt a tényt, hogy a gyógyszerészek a háború egész ta r
tama alatt áldozatot és mindig csak áldozatot hoztak a köznek. Ezt nem 
lehet letagadni és nem is engedi letagadni.

A Budapesti Gyógyszerész Testület képviseletében megjelent dr. 
Deér Endre testületi elnök ezután kijelentette, hogy a testületi tagok 
helyzete olyan, hogy az eddigi százalékengedménnyel szemben ma már 
csak 15% engedmény adására mutathat hajlandóságot. Ezzel szemben 
a Vidéki Gyógyszerészek Országos Szövetsége nevében Bársony Elemér 
különvéleményt jelentett be. Rámutatott arra, hogy Magyarországon 
cca 2000 gyógyszertár van, míg a kerületi pénztáraknak átlagos taglét
száma 1,200.000 ember. Lehetetlen kívánság tehát, hogy 2000 gyógysze
rész hozza rendbe egy ilyen óriási taglétszámmal bíró testület pénz
ügyeit. Erre csakis a munkások, a munkaadók s ha kell, maga az állam 
hivatott, tehát azok, akiknek elsősorban érdekük a pénztár gazdasági 
helyzetének szanálása. Rámutatott ezenfelül arra is, hogy a gyógysze
részek már akkor is igen nagy kedvezményeket adnak a pénztárnak, ha 
percentengedményben nem is részesítik őket. Először is a pénztár 3 havi
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hitelt élvez ugyanakkor, amikor a gyógyszerésznek mindent készpénz
ben kell fizetnie. Ezután a számla benyújtásától annak kifizetéséig leg
kevesebb megint egy hónapi idő telik el, úgyhogy 4 millió korona évi 
számlát és a rendes viszonyok között 5% kamatot számítva, kb. 200.000 
korona az az összeg, amit a gyógyszerészi kar akkor ajándékoz a pénz
tárnak, ha semmi százalékot sem ad neki. Ezenkívül a pénztár az eset
leges túltaksálásokra a számlaösszegből 5%-ot von le, amivel igen sok 
esetben egyáltalában nem számol el, míg a legtöbb esetben csak 3—4 év 
múlva ju t a gyógyszerész e levont pénzekhez. A pénztár tehát itt is te
kintélyes összegeket szerez a gyógyszerészek kárára. Ha most mindezek
hez hozzávesszük még azt is, hogy a gyógyszerész sokkal drágábban 
szerzi be a gyógyszert, mint ahogy azt eladja, amikor a segédi fizetések 
a gyógyszertárak jövedelmével a legtöbb helyen nincsenek arányban, 
akkor kérdi, hogy milyen alapon kér a pénztár percentengedményt. De 
rámutatott arra is, hogy a Budapesti Gyógyszerész Testület 15%-os a ján
latából semmiféle következtetést sem szabad levonni a vidéki gyógysze
részek teherviselő képességére. A helyzet ugyanis az, hogy a gyógyszer- 
tárak forgalmát két részre lehet osztani. Az egyik a Szoros értelemben 
vett közegészségügyi forgalom, tehát a receptúra és a kézieladás, a má
sik az úgynevezett kereskedelmi forgalom, ami piperecikkek, parfőmök 
és háztartási cikkek tömegéből adódik. A kerületi pénztári receptúrára 
Pesten is éppen úgy ráfizetnek a gyógyszerészek, mint a vidéken. A kü
lönbség csak az, hogy a pesti gyógyszerészek a fentebb jelzett keres
kedelmi forgalom által részben rekompenzálják magukat. Ök tehát meg
hozhatják azt az áldozatot, hogy százalékot adnak a pénztárnak, de az 
a vidéki gyógyszerész, aki tisztán közegészségügyi forgalmat csinál, 
erre egyáltalában nem képes. Éppen ezért kijelenti a Vidéki Gyógysze
részek Országos Szövetsége nevében, hogy nincs abban a helyzetben, 
hogy belemenjen bármilyen olyan megállapodásba, amely a gyógysze
részeket arra kötelezze, hogy százalékot adjanak.

Ugyanezt jelentette ki a Szövetség nevében Müller Vilmos alelnök 
is, aki súlyos argumentumokkal telített beszédében bebizonyította, hogy 
a pénztárakat nem a gyógy költségek, hanem adminisztrációjának ter
hei ju tta tják  állandóan válságos helyzetbe. A régi decentralizált rend
szer mellett ugyanis egy tagra cca 1 korona 90 fillér adminisztrációs 
költség esett, ami a centrális rendszer első évében már 70%-kal emelke
dett, míg 1917-ben ez már 4 korona 78 fillérre rúgott. Ennek következ
ménye az, hogy Németországban 2 koronával esik több gyógyszerkölt
ség egy tagra, mint nálunk és dacára ennek, a pénztár nagyon jó anyagi 
viszonyok között van. Az adminisztráció költségeinek leépítésével kell 
tehát szanálni a pénztárat és nem a gyógyszerészek tönkretételével. Ha 
pedig a gyógyszerészi kar a pénztár részéről ilyen törekvést fog látni, 
bejelenti már most azt is, hogy ezzel szemben a Vidéki Gyógyszerészek 
Országos Szövetsége a legradikálisabb harcot is hajlandó felvenni.

A vidéki szövetség képviselőinek argumentumokban bővelkedő 
és határozott fellépése valósággal konsternálta a pénztárt képviselő fő
orvost és arra kényszerítette az Országos Egyesület nevében jelen levő 
Zoltán Béla egyesületi alelnököt is, hogy szintén arra az álláspontra he
lyezkedjék, hogy semmiféle százalékengedményre sem hajlandó. Mind
ezek után tehát Römer miniszteri tanácsos azt tartotta fontosnak, hogy 
elsősorban azokat a sérelmeket próbálják rendezni, amit a vidéki gyógy
szerészek képviselői hoztak fel. Sikerült is a következő megállapodásra 
jutni:



1. A pénztár a jövőben is 3 havi hitelt élvez, köteles azonban 3 
hónap múlva a számla beadásától számított 15 nap alatt tartozását ki
fizetni. Az Országos Pénztár a jövőben az összes kerületi pénztárak ta r
tozásaiért garanciát vállal és az esetben, ha a helyi pénztár 15 nap alatt 
nem fizetne, úgy a gyógyszerész egyszerű ajánlott levélben emelt pana
szára legkésőbb 8 nap alatt köteles az Országos Pénztár a számla össze
gét kifizetni.

2. A jövőben a pénztárnak nem lesz jogában a retaksálási eset
leges különbözeire a számla összegéből semmit sem visszatartani. Kö
teles ezenkívül legfeljebb másfél év alatt minden számlát retaksáltatni 
és az esetleges retaksálási különbözet összegét a gyógyszerész tudomá
sára hozni. Ez időn túl a pénztár követelése elévül. Ha a gyógyszerész 
a pénztár retaksálásába nem nyugszik bele, úgy egy vegyes bizottság 
fogja felülbírálni a vényeket, amely vegyes bizottság a pénztár és a 
gyógyszerészek sorából lesz választva.

3. A pénztár és a gyógyszerészek között eddig fennálló szerző
déseket kölcsönösen megszüntetik és azokat újólag az ú j és az országo
san egyöntetű szerződések alapján fogják megkötni.

A múlthoz képest ez a megállapodás igen nagy haladást jelen
tett, amit a Vidéki Gyógyszerészek Országos Szövetsége a maga sike
rének könyvelhetett el. Bővebben foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, mert 
ez az ügy nyújtotta a legjobb bizonyítékot arra, hogy erélyes állásfog
lalással igenis lehetett eredményeket elérni. Az Országos Munkásbizto
sító Pénztár abban az időben igen nagy hatalom volt az országban és 
mint a fentebbiekből látható, a gyógyszerészek csaknem teljesen ki vol
tak szolgáltatva neki. Az az ankét, amely ezeket a megállapodásokat 
szankcionálta, 1918 október 22-én volt, tehát pontosan a Vidéki Gyógy
szerészek Országos Szövetségének megalakulása után. Egy hónap alatt 
tudta tehát elérni a Szövetség azt, amire a Magyarországi Gyógysze
rész-Egyesület évek hosszú során keresztül sem volt képes. Sőt részben 
a Szövetség fellépésének volt köszönhető az is, hogy Wekerle belügy
miniszter abban a rendeletében, amellyel 1918 október 1-től kezdődőleg 
megengedte, hogy az 1918. évi július hó 25-én kelt 87.146. B. M. számú 
körrendelettel kibocsátott vényminták áraihoz s általában a gyógysze
reknek, kötszereknek s edényzetnek, úgyszintén a gyógyszerészi munka
díjaknak az érvényben levő árszabásban megállapított áraihoz 60%-os 
pótdíj felszámítását engedte meg, már rámutatott arra, hogy ez az in
tézkedése csak átmeneti jellegű, mert a helyzet lehetetlen alakulása 
miatt szükség van az általános taksarevízióra.

Az október 22-iki ankéttal kapcsolatos az a már egyszer említett 
bojkott-határozat, amit a Szövetségnek a Gyógyszerészi Hetilap ellen 
hozni kellett. Eddig egymagában álló jelenség volt, hogy egy tulajdo
nosi érdekeket képviselő egyesületnek ilyen állást kellett foglalnia egy 
olyan sajtóorgánum ellen, amely szintén a tulajdonosi érdekek szolgá
latának programmján állott. Kénytelen volt azonban a Szövetség erre 
az álláspontra helyezkedni, mert a Gyógyszerészi Hetilap 1918. évi ok
tóber hó 27-iki száma csak azért, hogy a Szövetségnek ártson, a belügy
minisztériumban lefolyt ankétről leadott hivatalos kommünikét meg
hamisította és a tényekkel ellentétben azt állította, hogy a Szövetség ki
küldöttei azon az értekezleten fel sem szólaltak. A Szövetség felszólí
totta tehát tagjait, hogy a Gyógyszerészi Hetilappal szakítsanak meg 
minden összeköttetést, azt a lapot küldjék vissza, mert lehetetlennek
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tartja, hogy a Szövetség tagjai előfizetésükkel támogassanak egy olyan 
orgánumot, amely semmitől sem riad vissza akkor, amikor a vi déki 
gyógyszerészek érdekeiért küzdő szövetségnek ártani akar.

A Vidéki Gyógyszerészek Szövetségének megalakulása tehát új 
vérkeringést vitt a gyógyszerészi kar életébe és akcióra sarkalta az Or
szágos Egyesületet is, amely ebben az időben olyan nagy passzivitást 
mutatott, hogy évek óta még csak közgyűlést sem tartott. Sőt szakított 
a múlt idők rendszerével is, hogy a szaksajtót legalább az igazgatósági 
ülésekre meghívta volna s így működését a nyilvánosság kritikája alá 
helyezte volna. Az a rejtélyesség, amely ilyenformán körülvette őt, még 
jobban kiélezte ellene a hangulatot és bizonyos fokig a szaksajtót is 
szembeállította vele.

A sajtóval szemben tanúsított elzárkózásra ugyanis semmiféle 
jogos indokot az egyesület fel nem hozhatott. A magyar gyógyszerészi 
szaksajtó mindig hivatásának magaslatán állott és tagadhatatlan, hogy 
irányító szerepe volt a gyógyszerészi kar életében. Ezenkívül régi tra 
díciók alapján is mindig dédelgette a Magyarországi Gyógyszerész- 
Egyesületet, mert tisztában volt azzal, hogy a gyógyszerészi kar speciá
lis viszonyainál fogva az egyesületre szükség van. A szaksajtót a maga 
céljai elérésében mindenkor fel is használta az egyesület és a békeidők
ben nemcsak meghívta őt az igazgatósági ülésekre, hanem véleményét 
még ott is állandóan kikérte. A szaksajtó ez üléseken nem egyszer hal
latta a maga szavát és a sajtó képviselőinek felszólalásaihoz a legtöbb
ször igen szép eredmények fűződtek.

Éppen a múltban meghonosított rendszer miatt igen visszás érzést 
keltett az, amikor az egyesület egyszerre csak kizárta a szaksajtót az 
igazgatósági ülésekről és különböző intervenciókra sem volt hajlandó 
ebből az álláspontjából engedni. Igaz, hogy ekkor már a szakírók igen 
sokszor kénytelenek voltak az egyesület működését kritizálni és az 
egyesület vezetői felett is többször pálcát törni. Emiatt azonban nem 
volt joga az egyesületnek semmiféle retorziós lépésre, hisz a sajtó hiva
tása éppen az, hogy a tényeknek megfelelő és meggyőződésből fakadó 
kritikát gyakoroljon. Nem mutatott tehát emelkedett szellemet az egye
sület vezetősége, amikor azért próbálta megbüntetni a sajtót, ami hiva
tásbeli kötelessége volt. De ezenkívül ez az eljárás rövidlátó politikának 
is bizonyult. A szaksajtónak ugyanis egyáltalában nem volt szüksége 
az egyesületre, hanem éppen megfordítva. Ezzel az elzárkózottsággal 
tehát az egyesület csak animozitást keltett maga iránt és tápot adott 
annak a feltevésnek, hogy a szaksajtót a maga tanácskozásaiból azért 
zárta ki, mert működése egyáltalában nem bírta el a kritikát. Szinte 
mesterségesen fokozta tehát maga ellen a hangulatot és nagyon rossz 
taktikusnak bizonyult.



Fokozódik a gyógyszerhiány. — Az alkalmazotti kar azon gondolkozik, 
hogy belép a szocialista szakszervezetbe. — Zoltán Béla békére törekvő

akciója.
Pedig soha olyan nagy szüksége nem lett volna a szaksajtó támo

gatására, mint ebben az időben. Az általános helyzet is olyan volt, 
amelynek idegességében még az olyan eseményekért is az egyesületet 
tette a közvélemény felelőssé, amiért tulajdonképpen gáncs őt nem ér
hette. Az ellenérzésnek ilyen erősödése azonban természetes volt, mert 
az egyesület tagjai, akik a különböző részletkérdéseket, bizalmas ta
nácskozásokat, tehát az egyesület vezetőségének nyilvánosságra nem 
kerülő ténykedését nem ismerik s csak az eredménytelenséget látják, 
mindig a vezetőséget teszik felelőssé. Már pedig egyik olyan esemény 
a másik u tán adódott, ami a gyógyszerészi kar helyzetét napról-napra 
megnehezítette. Ilyen volt például az, hogy Ausztria 1918 májusában 
elzárta előlünk a határt és egész sereg olyan gyógyszert helyezett szigo
rúan zár alá, amelyek Magyarországon nem voltak raktáron. Kétségte
len, hogy Ausztriának joga volt e lépést a saját érdekében megtenni. 
Más lapra tartozik, hogy e lépésével éppen velünk szemben volt-e mél
tányos. A tény azonban ridegen az volt, hogy most már Ausztriából sem 
tudtunk gyógyszert kapni, ami annál nagyobb bajnak ígérkezett, mert 
a polgári gyógyszerfogyasztás rovására, a honvédség a magyar nagy- 
droguistáktól szerezte be a maga gyógyszerszükségletét. E kérdésben 
ankét is volt, amelyen részt vettek a hadsereg, a belügyi, a kereskede
lemügyi kormány és a Közegészségügyi Tanács képviselői, ezenkívül az 
Országos Egyesület és a Budapesti Gyógyszerész Testület megbízottai 
is. Ez ankéten felmerült az a kívánság, hogy a honvédséget a nadügyi 
kormány a bécsi központi gyógyszerraktárból lássa el gyógyszerrel. De 
egy későbbi, május 22-én tartott tanácskozáson arra nézve is megálla
podás történt, hogy az Ausztriának adott élelmicikkekért Magyarország 
mit kérjen cserébe, össze is állítottak egy jegyzéket, amelyben azonban 
a petróleumon és a benzinen kívül semmi sem volt, ami a gyógyszerészi 
kart érdekelte. Sőt e tárgyalásból a gyógyszerellátás kérdése teljesen 
kikapcsolódott, ami talán arra vezethető vissza, hogy közben az Osztrák 
Gyáriparosok Szövetsége és az ottani gyógyszerelosztó bizottság között, 
amely az osztrák gyógyszerkiviteli tilalomról szóló rendeletet elkészí
tette, olyan differenciák merültek fel, amelyek egyelőre elodázták a 
rendelet életbeléptetését. Hivatalosan tehát az volt a helyzet, hogy köz
vetlenül az ankétot megelőző időben a kiviteli tilalom életbeléptetése el 
lett odázva és így elvileg semmi akadálya sem volt annak, hogy Auszt
riából gyógyszer kerüljön hozzánk. Az osztrák droguisták a magyar 
gyógyszerrendeléseket egyáltalában nem perfektuálták, amire — úgy 
látszik — nem gondolt a Wekerle belügyminiszter elnöklete alatt össze
ült ankét, aminek azután meg voltak a maguk szomorú következményei. 
Ausztriában és Németországban az élelmezési viszonyok ekkor már 
kétségbeejtőek voltak. Ausztria csak teljesen fekete korpával kevert 
kenyeret tudott adni lakosságának és abból is csak olyan adagokat, 
hogy egy-egy fejre naponta cca 100 gramm esett. Teje és húsa csak egé
szen minimális mennyiségben volt és cukrot egész Ausztriában alig l e 
hetett találni. Hazánkban sem voltak rózsásak az állapotok, de minden
esetre voltak még olyan készletei, amelyekkel az osztrákok nagy nyo
morúságának enyhítésére tudtunk sietni. Ha tehát a magyar kormány
ban lett volna kellő erély és élelmiszert csak abban az esetben adott



volna Ausztriának, ha ezért hazánkat legalább a legszükségesebb gyógy
szerekkel ellátja, egészen bizonyos, hogy az osztrákok rögtön más állás
pontra helyezkedtek volna.

Lehet vitatkozni, hogy ez az eljárás emberi szempontokból meg
állja-e a kritikát. A háborúban és a végszükségben azonban nem lehet 
szentimentális szempontokra tekintettel lenni, különösen akkor, amikor 
Németország és Ausztria sem volt velünk szemben regarddal. Láttuk 
pl., hogy Németország hallatlanul felemelte a gyógyszerárakat, úgyhogy 
pl, az 5 koronás bromsók 80 koronára ugrottak fel. Ezenkívül bármit 
akartak tőlünk, rögtön azzal kezdték, hogy gyógyszerbehozatalunkat 
teljesen megszorították. Nagyon is éltek tehát azzal a helyzettel, hogy 
Magyarországnak nem volt gyógyszerchemiai ipara. Ily körülmények 
között tehát természetesnek kellett volna lennie annak, hogy elsősorban 
mi is csak magunkre legyünk tekintettel.

Ehelyett az illetékes faktorok még mindig adminisztratív műve
letekkel próbálták a bajt elhárítani. így született meg 1918 június hó 
15-én a 2600. számú M. E. rendelet, amely a gyógyszerek, gyógyszeráruk 
és gyógyszerkészítmények forgalmát szabályozta. E rendelet teremtette 
meg a M. kir. Gyógyszerforgalmi Kirendeltséget, amelynek a gyógyszer- 
beszerzésre vonatkozó rendeletével már foglalkoztunk.

A gyógyszerforgalmi kirendeltség hatáskörébe utalt ügyek inté
zésére a rendelet szerint egy szakbizottság lett alakítva, amelynek fel
adata volt a gyógyszerek beszerzése, szétosztása és az áruk megállapí
tása körül felmerülő kérdésekben a véleménynyilvánítás, a nyilvántar
tott gyógyszerek forgalmának ellenőrzésében a közreműködés és álta
lában a gyógyszerellátás ügyében véleménynyilvánítás és javaslattétel. 
Ezenkívül e rendelet határozványai alá nem tartozó fontosabb gyógy
szereknek, valamint gyógyszerkészítmények előállításához szükséges 
olyan szükségleti cikkeknek, amelyeknek forgalma különben is korláto
zás alá esik (mint pl. hadi célokra igénybevett szerek, olajok, zsírok, 
szappan, benzin, stb.), vagy amelyeknek beszerzése nagyobb nehézségbe 
ütközik, továbbá a gyógyszerüvegeknek, tégelyeknek, kötőszereknek, 
vagy egyéb gyógyászati eszközöknek beszerzéséről való gondoskodást, 
azoknak a gyógyszertárak között való szétosztását és a felhasználás el
lenőrzését a minisztérium szintén a gyógyszerforgalmi kirendeltség ha
táskörébe utalta. Tehát nyilvántartott gyógyszereket ennek a rendelet
nek hatályba léptétől kezdve a vámkülföldről kizárólag és szintén csak 
a gyógyszerforgalmi kirendeltség hozhat be. E szereknek nem a közvet
len fogyasztók részére való eladásával kizárólag azok a gyógyszeráru
kereskedők foglalkozhatnak, akik erre a gyógyszerforgalmi kirendelt
ségtől engedélyt kaptak. A kirendeltség állapítja meg, hogy az engedé
lyes gyógyszerárukereskedők mindegyike a nyilvántartott gyógyszerek 
melyikének és milyen áron való árusítására jogosult. Intézkedik a ren
delet, hogy a nyilvántartott gyógyszereket nem szabad gyógyszerkülön
legességek, piperecikkek, kozmetikumok, háziszerek, féregirtószerek 
stb. készítéséhez felhasználni. Kézieladásban pedig csak azokat szabad 
árusítani, amelyek a minisztériumnak erre vonatkozó rendeletében csil
laggal lettek megjelölve, összesen 168 nyilvántartott gyógyszert említ 
fel a rendelet s ebből összesen 18-nak kézieladásban való elárusítását 
engedélyezte. Hogy milyen nagy volt a gyógyszer-ínség, azt legjobban 
bizonyítja, hogy a legegyszerűbb szerek közül a rendelet megjelenése 
után nem volt kiadható az: acidum boricum, citricum és tannicum, a 
camphoT, a chininkészítmények, a cortex aurantii és cortex chinae, a



fólia sennae, a lanolin, manna, menthol, radix rei, stb. Sőt csillaggal 
megjelölt és így kézieladásban kiadható gyógyszerekből is csak annyit 
volt szabad kiszolgáltatni, amennyi a vásárló néhány napi tényleges 
szükségletének megfelel.

A nyilvántartott gyógyszerek és az azok felhasználásával készült 
gyógyszerkészítmények készleteit a rendelet hatálybaléptétől számított 
8 napon belül a kirendeltségnél pontosan be kellett jelenteni. A bejelen
tési kötelezettség, mennyiségre való tekintet nélkül, kiterjedt a gyógy
szertárakra, gyógyszerárukereskedésekre, kereskedelmi és ipari válla
latokra, sőt magánegyénekre is, ami bizonyítja, hogy a rendelet meny
nyire nem számolt az élettel. A gyógyszertárak készletük bejelentésénél 
a receptforgalom és kézieladás céljaira előreláthatóan 6 hónapra szük
séges mennyiséget levonhatták. A bejelentésben foglalt adatokért a be
jelentésre kötelezett volt felelős.

A zár alá helyezett készleteket a birtokosok kötelesek voltak a 
gyógyszerforgalmi kirendeltségnek felajánlani és a kirendeltség által 
megállapított áron átengedni. A rendelet végrehajtását a kirendeltség 
e célra alkalmazott közegeivel ellenőrizhette, akiknek joguk volt nem
csak a készleteket megtekinteni, hanem az üzleti könyvekben, levelezé
sekben és egyéb feljegyzésekben is kutatásokat rendezni. Senkinek sem 
volt joga a rendelet hatálybaléptétől kezdve nyilvántartott gyógyszere
ket a kirendeltség engedélye nélkül vámkülföldre kivinni. Ennek ellen
őrzése céljéból a m. kir. postának jogában állott egyszerű gyanúokok 
alapján is a postacsomagokat a feladó, vagy a címzett előtt felbontani, 
ha pedig ennek bármi akadálya is merült volna fel, úgy azokat bizott
ság előtt is felbonthatta.

Azokra nézve, akik e rendeletet be nem tartják, 6 hónapig ter
jedhető elzárást és 2000 koronáig terjedhető pénzbüntetést állapított 
meg a rendelet. Ezenkívül azokat a készleteket, amelyekre nézve a ki
hágást elkövették, el lehetett kobozni. Az ilyen elkobzott készletek ér
tékének egyötöde a feljelentőt, a többi pedig a felmerült költségek le
vonásával a hadirokkantak segélyalapját illette.

A kirendeltség tagjaiul a belügyminiszter kinevezte dr. Dóczi 
Imre közegészségügyi felügyelőt, Bayer Antal és dr. Deér Endre gyógy
szerészt, ezenkívül két-két tagot a Vegyészeti Gyárosok Országos Szö
vetsége és a nagydroguisták részéről.

Tagadhatatlan, hogy ez a rendelet helyes elvi alapon épült fel. 
Organikus hibája volt azonban az, hogy tulajdonképpen nem volt kész
let, amit be lehetett volna jelenteni. A gyógyszertárak 90%-a nem hogy 
6 hónapra lett volna ellátva gyógyszerrel, hanem még hetekre sem és 
igen sok gyógyszert akkor már hónapok óta nélkülöztek. A rendelet 
maga tehát gyakorlati célt alig szolgálhatott, csak a bejelentési kötele
zettséggel a szinte hiábavaló munkát növelte. Ezt fokozta azután a ki
rendeltség vezetőjének, dr. Dóczinak az a rendelete, amelyre már rá
m utattunk s amely négy droguista cég között osztotta fel a nyilvántar
tott gyógyszerek árusítási jogát, úgy, hogy ugyanazt a gyógyszert csak 
egy droguista tarthatta. Amint látjuk, ez az intézkedés a 2600. számú 
rendelet alapján született meg, mert az alapgondolat ebben a rendelet
ben volt már lefektetve. A belügyminisztériumban tartott ankéton Bár
sony Elemér kifejtette már akkor aggodalmait ezzel a rendszerrel szem
ben és azt a megoldást javasolta, hogy minden nagykereskedő legyen 
köteles a hozzá beérkező rendelésekről jegyzéket vezetni s azt a kiren
deltséghez naponta beterjeszteni, hogy így módja legyen a kirendeltség



nek ellenőrizni azt, hogy egy-egy gyógyszertár ne szerezhesse be mások 
rovására ugyanazt a gyógyszert több gyógyárunagykereskedőtől. En
nek az ellenőrzésnek nem lett volna semmi akadálya és az inkorrekt 
próbálkozásokat egyszerűen ki lehetett volna küszöbölni azzal, hogy az 
ilyen több helyen történt rendelést kihágásnak minősíti a rendelet és 
megfelelő büntetéssel sújtja. Óriási előnye lett volna, hogy a gyógysze
rész egy helyen szerezhette volna be gyógyszerszükségletét, ami szá
mára igen nagy költségmegtakarítást jelentett. De előnye lett volna az 
is, hogy minden droguista raktáron tarthatott volna minden gyógyszert, 
ami a gyakorlati céltól eltekintve, méltányossági szempontból is kívá
natos lett volna, mert nagyon furcsa helyzetet teremtett az, hogy az év
tizedek óta működő nagydroguista cégektől egyik napról a másikra 
megvonták azt a jogot, hogy minden általuk beszerezhető gyógyszert 
tartsanak.

Ennek a véleménynek az alapján állottak a Magyar Vegyészeti 
Gyárosok Országos Szövetségének kiküldöttei is, akik egyúttal elenged
hetetlennek és sürgősnek tartották a taksa-revíziót is. A gyógyszerész
kiküldöttekkel együtt erősen forszírozták tehát ezt, amit annál inkább 
megtehettek, mivel a kirendeltségnek ármegállapító hatásköre is volt. 
A kialakult vélemény szerint a kirendeltség 8—10 nap alatt végezhetett 
a nagybani árak megállapításával, amely alapja lehetett az ú j gyógy
szerárszabvány elkészítésének is.

Erre az időre esett az is, hogy a katonaság lefoglalta a réz, az 
ólom, a platina és a gummikészleteket is. Mind kevesebb lett a kötszer, 
úgyhogy a kötszergyárosok is rendeletet kaptak, hogy a gyógyszerészek 
által rendelt kötszermennyiség 50%-át pótanyagokban, pl. papír- 
pólyákban kellett, hogy kiszolgáltassák. Állandó nyugtalanságot keltett 
az is, hogy a hadbavonult gyógyszerészifjúság teljesen meg volt 
akasztva tanulm ányainak folytatásában s hogy segédi idejüket sem 
tudják megszerezni, ami a későbbi önállósítás szempontjából volt reá
juk nézve fontos. A Gyakorló Orvosok Országos Szövetsége beadványt 
is intézett ez időben a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez a katonai 
szolgálatban eltöltött idő beszámítása tárgyában. Ebben a beadványban 
rámutatott arra, hogy 1916-ban 163.649. szám alatt történt ugyan már 
intézkedés, hogy azoknak, akik a gyakornoki idő kitöltése után vonul
tak hadba, a szolgálati időből egy esztendő a segédi évekbe beszámít
ható legyen. Azóta azonban ú jra  nagy idő telt el és így azt kérte az al
kalmazottak szövetsége, hogy az egy éven felül a katonai szolgálatban 
eltöltött időnek leglább a fele legyen még a segédi időbe beszámítható.

Érthető okokból a segédi korporációk tagjai között is bizonyos 
lappangó izgalom volt észlelhető. A hadbavonult nős segédgyógyszeré
szek családjai nagy nélkülözéseknek voltak kitéve s ami még ennél is 
fontosabb volt, teljes joggal merült fel az az aggasztó kérdés, hogy mi 
lesz azokkal az özvegyekkel és árvákkal, akik egy-egy segédgyógysze
rész esetleges háborús elpusztulása után hátramaradnak. A segéai sors 
addig is a legbizonytálanabb jövővel rémítgetett, hisz csak nagyon ke
vesen voltak olyanok, akik beiratkoztak a nyugdíjintézetbe s így any- 
nyira-amennyire gondoskodtak családjukról. Nem könnyelműség volt a 
segédi kar részéről az, hogy nem próbált a maga és családja számára 
nyugdíjat biztosítani, hanem egyszerűen anyagi kérdések miatt volt 
kénytelen ettől eltekinteni. A gyógyszerészalkalmazott fizetése ugyanis 
a legjobb esetben is csak arra volt elég, hogy családjával szerény tisz
tességben megélhessen, de annyit keresni nem tudott, hogy a jövő nap
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ja inak  biztosítására is felhasználjon fizetéséből bizonyos összegeket. 
Éppen ezért 1918 május 22-én a Gyakorló Gyógyszerészek Országos 
Szövetsége nevében Kiss Károly elnök és Grosz László titkár kérvény
nyel fordult a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez, melyben azt kérte, 
rendelje el a kötelező nyugdíjintézeti tagságot olymódon, hogy a pá- 
lyáralépés alkalmával az alkalmazó gyógyszertártulajdonos köteles 
legyen alkalmazottját a Magyar Gyógyszerészek Nyugdíjintézetébe be
íratni.

Az állandó nyugtalanság, amelyben úgy a tulajdonosi, mint az 
alkalmazotti kar élt, önkéntelenül is mindjobban eltávolította egymás
tól a főnöki és a segédi kar tagjait. Nem voltak még élesen megnyilvá
nuló és pozitív jelek, de a láthatáron fel-feltünt egy pár felhő, ami gon
dolkodásra késztethette volna az Országos Egyesület vezetőségét. Neki 
lett volna hivatása az, hogy megértve a kor szavát és levonva az általá
nos helyzet konzekvenciáit is, igyekezett volna a segédi kar bizonytalan 
helyzetén segíteni, vagy úgy, hogy a legerőteljesebben követelte volna 
a jogadományozási rendszernek azt a megváltoztatását, amely a segédi 
kar arra érdemes tagjai számára a lehetőségnek határai között biztosí
totta volna az önállósítást, vagy úgy, hogy megteremtette volna a kor-

fiótlékos fizetőpénztárt, amely egyrészt kiküszöbölte volna a visszaeső 
ízetéseket” másrészt pedig biztosította volna azt, hogy a nagyobb szol-

{'álati idő mellett az alkalmazott gyógyszerésznek a fizetése is nagyobb 
esz. Ha pedig abban a felfordult világban, amit a világháború idézett 

elő, e két nagy szociális problémát megoldani nem lehetett, úgy leg
alább azt megtehette volna az egyesület vezetősége, hogy valamilyen 
formában keresztülvitte volna tagjainál a segédi kar kötelező nyugdíj
biztosítását.

Az alkalmazott gyógyszerészi kart ekkor már évek óta izgalom
ban tartották azok az anomáliák, amelyek a fizetések körül mutatkoz
tak. A helyzet ugyanis a gyógyszerészi karnál is az volt, ami minden 
más kereskedelmi vállalatnál, hogy az alkalmazottat valamilyen kezdő 
fizetéssel alkalmazták és a szolgálati idő növekedésével időnként a fize
tését is emelték. Ha azután pár esztendei egy helyben eltöltött szolgálat 
után az alkalmazott kénytelen volt állását bármilyen ok miatt is el
hagyni, akkor alkalmazásának újabb helyén rendesen megint kezdő
fizetést kapott, ami tetemesen alatta állott addig élvezett járandóságá
nak. Ez a helyzet különösen a családos gyógyszerészalkalmazottakat le
hetetlen helyzetbe hozta és ezért törekedett az alkalmazotti kar szövet
sége arra, hogy stabilizálja a fizetéseket és próbálja megteremteni an
nak a lehetőségét, hogy a fizetések mindenkori megállapításánál az 
összszolgálati idő legyen irányadó.

Tagadhatatlan, hogy ez a törekvés nemcsak természetes, hanem 
jogos is volt. Sajnos, a gyógyszertártulajdonosi kar nem értette meg azt 
a régi igazságot, hogy vannak pszichológiai pillanatok, amikor bizonyos 
kéréseket önként kell teljesíteni. Az egyesület vezetőségének lett volna 
a feladata, hogy a gyógyszerészi kar gondolatait és elhatározását ilyen 
irányba terelje, annál is inkább, mert bizonyos volt, hogy a segédi kar 
bizonyos fontos kérdéseinek rendezése elől kitérni nem lehetett s így az 
okosság is azt diktálta volna, hogy önként s ne egy esetleges kényszer 
hatása alatt hozzon a gyógyszerészi kar áldozatokat.

Gondolni kellett volna erre annál is inkább, mert hisz ekkor már 
maga az alkalmazotti kar is két részre szakadt és a Gyakorló Gyógy
szerészek Országos Szövetségével ellentétben a Magyarországi Gyógy



szerészsegédek Országos Szövetsége kezdett határozottan radikális 
utakra lépni. Ez utóbbi szövetség köré csoportosultak ugyanis azok az 
alkalmazott gyógyszerészek, akik határozottan szocialista érzésűek vol
tak, akik ezt nyíltan hangoztatták s akiknek egy része később a kom
munizmus ideje alatt olyan szomorú szerepet játszott. Hogy a helyzet 
mennyire kezdett kiéleződni, arra bizonyság az, hogy a Magyarországi 
Gyógyszerészsegédek Országos Szövetsége 1918 február hó 4-én tartott 
választmányi ülésén egyhangúlag azt a határozatot hozta, hogy a már
cius hó 8-án tartandó közgyűlés elé olyan javaslatot terjeszt, miszerint 
a közgyűlés mondja ki a magánalkalmazottak szakszervezetével való 
fúziót.

Ez a határozat gyógyszerészi körökben mély megdöbbenést kel
tett. Azokban a körökben is, amelyek mindig a legnagyobb szimpátiával 
nézték az alkalmazotti kar törekvéseit, kialakult az a .meggyőződés, 
hogy azok, akik ennek a határozatnak a megszületését elősegítették, 
sem kartársaiknak, sem magának a gyógyszerészi pályának nem tesz
nek jó szolgálatot s hogy olyan szakadékot támasztanak ezzel az alkal
mazott és a lőnöki kar között, amelyet később áthidalni esetleg sehogy 
sem lehet.

Az alkalmazott kartársak körében olyan hangulat uralkodott, 
mely élénken emlékeztetett az 1914. évi alkalmazott-sztrájk idejére. 
Akkoriban a tulajdonosi kar néhány higgadt tagjának volt köszönhető, 
hogy nagyobb üzemzavar a közegészségügyi szolgálat terén be nem 
állott. A Budapesti Gyógyszerész Testület akkori elnökének, Filó János
nak nagy szervezőképességén és kemény akaratán azonban ez a sztrájk 
csúfosan megbukott. Korányi Lajos budapesti gyógyszertártulajdonos
nak a legnagyobb nehézségekkel lehetett csak elérnie Filó Jánosnál azt, 
egyezzen bele abba, hogy a sztrájkolóknak ne másnap reggel, hanem 
csak délben kelljen szolgálati helyükön jelentkezniük. Filó ugyanis 
kiadta a rendeletet, hogy aki reggel 9 óráig szolgálati helyén nem jelent
kezik, azt visszafogadni már nem is szabad. Budapest tiszti főorvosának 
is közbe kellett lépnie és egész délelőtt vágtató kocsikon látogatták a 
békére törekvők azokat a gyógyszertártulajdonosokat, akik semmi 
körülmények között sem akarták alkalmazottjaikat visszafogadni.

Bár sok oka volt az alkalmazotti karnak az elkeseredésre, ez még 
nem indokolhatta meg azt a súlyos lépést, amit a szakszervezetbe való 
belépés jelenthetett. A szövetség vezetői nem gondolták meg azt, hogy 
egy ilyen lépésnek a gyógyszerészet akkori egész rendszerére nézve is 
olyan súlyos kihatása lehet, amely éppen azokat a nagy kérdéseket fogja 
alapjában véve megrendíteni, amiért az alkalmazotti kar olyan nagy 
energiával küzdött. Félni lehetett attól, hogy ha hazánk kormányzata 
az általános depresszió miatt balra tolódik, ha az ország vezetésében 
szerepet kapnak a radikálisan gondolkodók, akkor esetleg éppen az al
kalmazotti kar állásfoglalása következtében teljesedni fognak azok a 
kívánságok, amelyek hol a szabad ipart, hol a gyógyszertárak átruház- 
hatatlanságát tolták előtérbe. Mind a kettő pedig teljesen problemati
kussá tette volna az alkalmazotti kar jövőjét. Hisz a szabad ipar, a tőke 
korlátlan uralmát biztosította volna, a gyógyszertárak átruházhatatlan- 
sága pedig értéktelenné tette volna a gyógyszertári jogokat és a tulajdo
nos halála után koldussá a családot.

Ebben a súlyos pillanatban jelent meg a gyógyszertártulajdonosi 
kar egyik kiváló tagjának, Zoltán Bélának „A tizenkettedik óra“ című 
cikke a Gyógyszerészi Közlönyben. A lehiggadt férfiasság, az élet
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tapasztalat bölcsessége és a szeretet áradt ki ebből a cikkből, amelyben 
a segédi kart a jogok tiszteletére, a tulajdonosokat pedig a megértés 
ú tjának  közös keresésére inti. Azt írja  továbbá: „Magam nagyon régi 
idők óta mindenkor és kivétel nélkül a jogok kiterjesztésének és méltá
nyos követelések teljesítésének voltam híve. Ennélfogva vehetem ma
gamnak a bátorságot arra, hogy figyelmükbe ajánljam  mindazoknak, 
akiknek a pálya iránti szeretet még él a lelkűkben, hogy gondolják meg 
vészt és bajt hozó elhatározásuk előtt még egyszer azt, hogy mit akar
nak cselekedni. A gyógyszerészsegéd-szervezet sajtója élénken foglal
kozik már hosszabb idő óta annak fejtegetésével, hogy a gyógyszerész
segéd részére a jövőt biztossá, elfogadhatóvá csakis a szakszervezetbe 
való bekapcsolódás fogja tenni. Ha a gyógyszerészsegédi állás általában 
véve végleges lenne, úgy ez előtt az okfejtés előtt meg kellene hajolni."

Zoltán Bélának ebben az időben más fontos szerep is jutott osz
tályrészül. Az ő nagyszerű gyakorlati érzéke és éles judíciuma megért
tette vele azt, hogy tenni kell valamit. Az Országos Egyesület évek óta 
nem tartott közgyűlést s így arra sem volt mód, hogy legalább az egye
sület tagjai megbeszélhessék egymással a fontos és mindjobban össze
torlódó kérdéseket. Éppen azért Zoltán Béla vetette fel az eszmét, hogy 
egy országos gyógyszerészkongresszust kellene tartani. E gondolat meg
vitatására február 6-án a Budapesti Gyógyszerész Testület helyiségé
ben bizalmas értekezletet hívott össze Rózsavölgyi Imre, amelyen meg
jelentek Bayer Antal, Bársony Elemér, dr. Deér Endre, dr. Héderváry 
Hugó, Karlovszky Geyza, Rózsavölgyi Imre és Zoltán Béla, míg a két se
gédgyógyszerészi korporációt Kiss Károly, Maurer Armand, Orosz 
László és Szántó Sándor képviselték. E bizalmas értekezlet a kongresz- 
szus megtartását feltétlenül szükségesnek mondotta ki s annak elkészí
tését egy bizottságra bízta.

Ez a határozat erősen befolyásolta a Magyarországi Gyógysze
részsegédek Országos Szövetségének közgyűlési hangulatát és azt a ha
tározatot is, amelyet végül a szakszervezetbe való belépés ügyében 
hozott. A március 8-án tartott közgyűlésen a szövetség elnöke mutatott 
rá arra, hogy az alkalmazott gyógyszerészi kar fokozottabb független
ségének és boldogulásának legrövidebb ú tja  a szocialista szakszervezet 
formáján vezet keresztül s hogy ő elvbarátaival már 1912 óta, tehát 
még a háborút megelőző időkben is ily irányban dolgozott. Ha a tagok 
többsége a polgári társadalom keretein kívül kívánja szakmai szerve
zetét és szervezkedését folytatni, híven fogja teljesíteni kötelességét. 
Ha azonban még nem látják elérkezettnek az időt, hogy ajkukon a for
radalmi szocializmus szavával követeljék jogaikat, a vezetőség a leg
radikálisabb szövetségi politika eszközeivel fog élni, amely végered
ményben a szocialista szakszervezetbe fog vezetni.

Dacára ennek a megnyitónak, a közgyűlés még sem merte ki
mondani ekkor még a szakszervezetbe való belépést. Oka ennek egy
részt az volt, hogy a miskolci, a soproni és temesvári fiókja a szö
vetségnek feltétlenül a döntés elhalasztását kívánta. Ezenkívül a kon
gresszus tárgyában tartott bizalmas értekezleten résztvevők egyöntetűen 
arra az álláspontra helyezkedtek, hogy az alkalmazottak érdekeivel 
fokozottabb mértékben kell törődni és ez az elhatározás csillan ki 
azokból a beszédekből is, amelyek a belügyminiszternél történt tisztel
gés alkalmával a gyógyszertártulajdonosi korporációk részéről elhang
zottak. A közgyűlés a következő határozati javaslatot fogadta el: „A 
közgyűlés megállapítja, hogy a szövetségben a szakszervezeti eszme hó
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tiltásának nagyreszben az a magyarázata, hogy a szövetség eddig nem 
találta meg érdekei védelmében a gyógyszertárosok érdekképviseleteivel 
való komoly munkálkodás, együttműködés lehetőségét. Honorálva a 
soproni fióknak a szakszervezeti kérdésben előterjesztett indítványát, 
eredeti elvi álláspontjának fenntartása mellett ajánlja, utasítsa a köz
gyűlés a megválasztandó vezetőséget, amennyiben nem talál módot a 
polgári szervezet keretein belül a szövetség programmjának keresztül
vitelére, hívjon össze rendkívüli közgyűlést az Országos Szakszervezeti 
Tanácshoz való csatlakozás kimondására.41

Egyelőre ez a kérdés lekerült tehát a napirendről, ami azonban 
egyáltalában nem azt jelentette, hogy most már szakadék támadt a 
segédszövetség és a szakszervezeti gondolat között. Arról volt csak szó, 
hogy az adott helyzetben nem merték a vezetők vállalni egy olyan lé
pésnek az ódiumát, amely áthidalhatatlan ellentéteket váltott volna ki 
nemcsak a főnöki és az alkamazotti kar, hanem a gyógyszerészi ügy 
eddig fennállott rendszere és ama rendszer között, amit háta mögött a 
szocialista párttal, az alkalmazotti kar a jövőben követelt volna.
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Készülődés az országos kongresszusra. — A Gyógyszerészsegédek 
Szövetsége belép a szakszervezeti tanácsba. — Történelmi visszapillan
tás a Szövetség megalakulására. — Az 1919. évi gyógyszerészsegédi

sztrájk.

Közben folytak az országos gyógyszerészkongresszus előkészí
tésének munkálatai, amelyek öt albizottság vezetése mellett, öt fontos 
kérdés tárgyalását készítették elő. Még pedig:

1. A gyógyszerészet reformja az 1876. évi törvények és az azt kö
vető rendeletek figyelembevételével a jogadományozást illetőleg. E bi
zottság tagjai: dr. Deér Endre, Karlovszky Geyza, Réthelyi József, dr. 
Rosenberg Sándor, Róth Manó, a segédi korporációk két-két tagja és 
három vidéki gyógyszerész. Előadó: Karlovszky Geyza.

2. A gyógyszerekkel való kereskedelem rendezése a háború alatt 
és után. A bizottság tagjai: Czukor László, dr. Filó János, Rózsavölgyi 
Imre, két vidéki gyógyszerész és a segédi korporációk egy-egy tagja. 
Előadó: Rózsavölgyi Imre.

3. A teherlap kérdése. Bizottsági tagok: dr. Gaál Endre, Kerpel 
Vilmos, Marton Manó, két vidéki gyógyszerész és a segédi korporációk 
egy-egy tagja. Előadó: dr. Gaál Endre.

4. A kerületi pénztárral való differenciák letárgyalása és a 
munkadíjaknak arányosítása a háborús illetményekkel. Bizottsági ta
gok: Bársony Elemér, Haas Miklós, Korányi Lajos, két vidéki gyógy
szerész és a segédi korporációk egy-egy tagja. Előadó: Bársony Elemér.

5. A gyógyszerészek autonómiája tekintettel a kamararendszerre. 
Bizottsági tagok: Barta Endre, Bozó Géza, dr. Varságh Zoltán, két vi
déki gvógyszerész és a segédi korporációk egy-egy tagja. Előadó: dr. 
Varságh Zoltán.

Ezek voltak ugyanis azok a fontos kérdések, amelyek a legjob
ban érdekelték a gyógyszerészi kar összességét. Négy kérdés ezek közül 
közismert, tisztán a teherlap kérdése az, ami az utókor számára bizo
nyos magyarázatra szorul.



Régi sérelme volt ugyanis a gyógyszerészi karnak az, hogy míg a 
legkisebb kereskedői üzlet tulajdonosa is aránylag könnyen és tekinté
lyesebb hitelre is szert tudott tenni, a gyógyszertárat a bankok nem ta r
tották hitelobjektumnak. Ha tehát egy gyógyszerésznek más ingatlan 
vagyona nem volt, hanem csak a jóforgalmú gyógyszertára, arra a 
bankok kölcsönt nem adtak. Oka ennek egyrészt az az aggodalom volt, 
hogy gyógyszerész a hitelező háta mögött esetleg másra átruházhatta 
a gyógyszertárat, másrészt pedig, hogy a gyógyszertárak mindig ki 
voltak téve annak, hogy újabb gyógyszertári jog adományozásával ér
tékben erősen csökkennek, tekintettel arra, hogy a gyógyszertár for
galma igen kötött keretek között mozgott.

Annak az aggodalomnak, amely a gyógyszertár átruházásával 
magát a hitelobjektumot vonta volna el hitelezői elől, semmi komoly 
alapja nem volt, először is azért, mert a gyógyszerészi kar ilyen kérdé
sekben mindig a legnagyobb megbízhatóságot m utatta, másrészt pedig 
büntetendő cselekmény is lehetett volna a hitelezőnek ilyen kijátszása. 
A bankok mégis az elutasítás álláspontjára helyezkedtek, már csak 
azért is, mert a fennálló rendeletek alapján a gyógyszertár berendezé
sét még a tulajdonos beleegyezésével sem lehetett lefoglalni. Ezzel a 
rendelkezéssel a hivatalos körök közegészségügyi szempontból biztosí
tani akarták a gyógyszertárak zavartalan működését, ugyanakkor azon
ban még jobban megnehezítették azt, hogy a gyógyszerész hitelhez ju t
hasson. Ez a furcsa helyzet adta dr. Gaál Endre budapesti gyógyszer
tártulajdonosnak, a Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület későbbi el
nökének azt a gondolatot, hogy felállít egy olyan bankot, amely telje
sen ismerve a gyógyszerészi viszonyokat, kimondottan gyógyszerészek 
számára fog hitelt folyósítani. Ezt a gondolatát valóra is váltotta azzal, 
hogy 1912-ben 500.000 korona alaptőkével megalapította a „Magyar 
Gyógyszerészek Országos Hitelbankja Rt. Budapest" nevű bankot, 
amelynek vezérigazgatója ő maga lett, míg a részvényesek és az igaz
gatóság tagjai főleg gyógyszerészekből kerültek ki. Ennél az alapításnál 
már világosan látszottak azok a kivételes kvalitások, amelyek dr. Gaál 
Endre későbbi szereplését annyira jellemzik. Hallatlan energiával fe
küdt bele abba, hogy a legtöbb dolgot közönnyel néző gyógyszerészi 
kart részvényjegyzésre késztette és sikerült is neki megteremtenie ezt az 
alakulatot, dacára annak, hogy szinte általános volt a hit, hogy gyógy
szerészek részvényjegyzésével pénzintézetet felállítani nem lehet. A 
bank az első időkben nagyon szépen működött is, az 1914-ben kitört 
világháború azonban, mint annyi sok más újabb intézményt, ezt is nagy 
megpróbáltatásoknak tette ki, amelyek csak fokozódtak akkor, amikor 
dr. Gaál vezérigazgatói állását otthagyta. Az ő agilitása és gyakorlati 
érzéke nélkül a pénzintézet mind jobban összezsugorodott és később 
működését is abbahagyta.

Éppen e bank működéséből merítette dr. Gaál Endre azt a meg-

fyőződését, hogy feltétlenül kell valamit tenni a gyógyszerészek hitel- 
épessége ügyében. így született meg benne a gyógyszerészi teherlap 

gondolata, ami azt jelentette volna, hogy az illetékes minisztériumban, 
ekkor tehát még a belügyminisztériumban, minden gyógyszertár szá
mára nyitnának egy teherlapot, amelyen a hitelező feljegyeztethetné a 
gyógyszerész számára adott kölcsönöket. így azután mód adódott volna 
arra, hogy a belügyminisztérium csak akkor ruházta volna át a gyógy
szertárat, ha a tulajdonos bizonyította volna azt, hogy a teherlapon 
fennálló tartozásait rendezte. Ez a rendszer tehát hivatva lett volna



megszüntetni a bankok aggodalmait és így fokozni a gyógyszertárak 
hitelképességét.

Igaz, hogy még mindig fennállott egy nagy akadály. Még pedig 
az, hogy a bankok, ha nem akarnak immobilak lenni, csak rövidebb 
időre acínak kölcsönt. Ezt az időpontot esetről-esetre ugyan kitolhatják, 
viszont nyitva kellett hagyni a maguk számára azt a lehetőséget is, hogy 
ha a kölcsönt meg nem hosszabbítják, úgy hozzájutnak a pénzükhöz. 
A bankok számára tehát nem volt elég az, hogy a kölcsön adott összeg 
biztosítva volt, hanem szükségük volt arra is, hogy azt bizonyos időn 
belül meg is kaphassák.

A teherlappal ez a kérdés tehát még nem volt rendezve, mert ha 
a gyógyszerész esedékességkor nem fizetett, úgy a bank számára nem 
volt meg a megfelelő lehetőség, hogy a pénzéhez hozzájusson. Igaz, hogy 
zárgondnokot ítélet alapján beállíthat a gyógyszertárba, ez azonban 
a legtöbb esetben azzal járt, hogy felemésztődött csaknem teljesen a jö
vedelem és a bank ú jra  csak hosszú évek alatt jutott a maga követelésé
hez. A teherlappal együtt egy olyan rendelkezést is életbe kellett volna 
tehát léptetni, amely megteremtette volna a kényszerátruházás lehető
ségét, tehát azt, hogy a banknak jogában legyen a gyógyszertárat annak 
forgalmi értékéért bármilyen más okleveles gyógyszerészre átruházni. 
Ez az egyetlen lehetőség volt az, ami a gyógyszertárak hitelképességét 
megteremtette volna és ezért dr. Gaál Endre évek hosszú során állan
dóan felszínen tartotta a kérdést.

Sajnos, ezt az országos kongresszust ép úgy, mint amit Múzsa 
Gyula már 1912-ben proponált, nem lehetett megtartani. A gyógyszer
tári jogadományozás reform ját tárgyaló albizottsági ülésen ugyanis k i
derült, hogy a tulajdonosi kar és a segédszövetség képviselőinek fel
fogása között olyan éles ellentétek voltak, amelyek kiegyenlítésére 
nem sok remény állott fenn. Ugyanez volt a helyzet a teherlapok kér
dését tárgyaló albizottságnál is. A Gyakorló Gyógyszerészek Országos 
Szövetségének képviselői ugyan hajlandók lettek volna a teherlapok 
megteremtésére vonatkozó kérést támogatni, azonban a Gyógyszerész
segédek Országos Szövetségének képviselői kijelentették, hogy ők a 
gyógyszertárak átruházhatatlanságának elvi alapján állanak s így nem 
támogathatnak semmi olyan törekvést, amely a gyógyszertárak érték
emelésével szerintük a segédi kar önállósításának lehetőségét megnehe
zíti. Egyebekben feltétlenül szükségesnek jelentették ki a munkadíjak 
emelését, de ezzel kapcsolatban feltételül kötötték ki a kötelező nyug
díjbiztosítást, a korpótlék-rendszer megteremtését és a betegség esetére 
szóló biztosítást.

Sajnos, hogy dacára a hetekig tartó tárgyalásnak, a legfontosabb 
kérdésekben nem lehetett az alkalmazotti karral megállapodásra jutni 
és ezért az augusztus 7-én tartott végrehajtóbizottsági ülés a következő 
kommünikét adta ki:

„Zoltán Béla, a végrehajtóbizottság elnöke kijelentette, hogy a 
kongresszus főcélja a kar egységes állásfoglalásának megteremtése volt 
azon kérdésekben, amelyeket egyik kari korporáció sem tárgyalhatott 
le a saját hatáskörében más kari korporációk megelégedésére. Ilyen 
kérdések a jogadományozásnak és a teherlapok létesítésének ügye. A 
tulajdonosokból és a segédi kar képviselőiből álló kongresszusi albizott
ságok hosszú eszmecserét folytattak e tárgyakra nézve és készséggel el
ismerik, hogy mind a két félben megvolt a jóindulat az ellentétes fel
fogások összeegyeztetésére. Olyan formulát találni, amelyhez az ellen
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tétes felfogású korporációk képviselői egyaránt hozzájárultak volna, 
fájdalom, nem sikerült. így semmi célja annak, hogy országos nagv-

Ígyűlést tartsunk, amely a belügyi kormányzat letéteményeseinek jelen
étében esetleges botrányokba fulladhatnak. Ezért Zoltán Béla bizottsági 

elnökléséről lemondva, egyúttal ajánlja, hogy ezidőszerint a nagygyűlés 
megtartásától tekintsünk el.“

E határozat után az alkalmazotti kar radikális szárnyának kép
viselői kijelentették, hogy a segédi szervezetek esetleg külön fognak egy 
kongresszust létrehozni és a nagygyűlés elmaradásának ódiumát a fő
nöki karra hárítják.

Ez történt augusztus 7-én és szeptember 25-én a Magyarországi 
Gyógyszerészsegédek Országos Szövetsége közel 1500 tagjával belépett 
a Magyarországi Szakszervezeti Tanácsba. A döntő lépést tehát az al
kalmazotti kar vezetői megtették és elindultak azon az úton, amely ké
sőbb olyan rendkívüli pusztítást hozott Magyarországra. Ennél a lépés
nél eszünkbe kell, hogy jusson Arany Jánosnak örökbecsű költeménye, 
a „Toldi“, amelyben azt írja:

Elröpült a nagy kő, ki tudja hol áll meg,
Ki tud ja  hol áll meg, kit hogyan talál meg?

Ma már tudjuk, hogy a „nagy kő" Magyarországot terítette le. 
Tizenegy évvel az események után megállapíthatjuk, hogy bár a ro

hanó eseményeket megállítani nem lehetett, a magyar gyógyszerészeire 
zúduló szomorú időkért a felelősség azokat terheli, akik látva a köze
ledő összeomlást, szerepet akartak maguknak biztosítani a radikálizmu- 
sát előrevető ú j időkben.

Talán ez a momentum lesz a legalkalmasabb arra, hogy rámutas
sunk azokra az eseményekre, amelyek az alkalmazotti kar szervezkedé
sét megelőzték. Tagadhatatlan, hogy a segédi kar helyzete hazánkban 
nem volt rózsás és hogy a gyógyszertártulajdonosi kar egy része nem 
úgy viselkedett velük szemben, mint ahogy ugyanegv pályán működő 
és ugyanazon kvalifikációval bíró pályatársakkal viselkedni kellett 
volna. Ez időben a gyógyszertárakat vidéken a legtöbb helyen nyáron 
reggel öt órakor, télen hat órakor nyitották, este pedig kilenc, illetve tíz 
órakor zárták. A fővárosban a reggeli nyitás általában véve egy órával 
későbben történt, de a gyógyszertárakat szintén kilenc vagy tíz órakor 
zárták be. A gyógyszertári szolgálat egész napon át tartott, megszakí
tás nélkül. Nem volt tehát sem ebéd-, sem vacsoraidő, mert a legtöbb 
helyen teljes ellátást is adtak az alkalmazottnak és bizony az ebédelés 
alatt néha tízszer is fel kellett ugrani, hogy a gyógyszertárba jövő ki 
legyen szolgálva. Csak ahol nem volt teljes ellátás, ott volt félórái, igen 
ritka esetben egyórai ebédidő, míg vacsoraidőt csak az inspekciós ka
pott. Az éjjeli szolgálat permanens volt az összes gyógyszertárakban, 
úgyhogy ahol csak egy alkalmazottat tartottak, az éjjel-nappal szolgá
latban volt. A szabadnapok, amint azt akkoriban nagyon bántó módon 
nevezték: „kimenő", igen kevés volt. A vidéken leginkább hetenként 
egy félnap, vagy felváltva: egyik héten fél-, másik héten egésznap. Ahol 
csak egy alkalmazott volt, annak este záráskor otthon kellett lennie. Ki
vételt képezett a főváros, ahol legtöbbször hetenként egy egész szabad
napot kapott az alkalmazott gyógyszerész.

Amint látható, az alkalmazott gyógyszerészek valóságos rab
szolgasorsban éltek, amit fokozott még az is, hogy az úgynevezett in-



spekciós szobák a legtöbb helyen ugyancsak kritikán aluliak voltak és 
nem felelhettek meg sem egy okleveles gyógyszerész követelményeinek, 
sem az emberi önérzetnek. Ezek a szobák legtöbbször a materiális kam
rába voltak elhelyezve úgy, hogy jó esetben húztak valami vékony fá- 
ból készült elválasztófalat, de a rosszabbik esetben még azt sem, hanem 
beállítottak oda egy szekrényt, egy összehajtható rozoga ágyat, egy asz
talt és bizony sok helyen még széket sem adtak, hanem az alkalmazott- 
nagy az ágyon ülve kellett, hogy elfogyassza ebédjét, vagy ott kellett, 
hogy üljön, ha szabadnapja alkalmával olvasgatni akart. Ezen a mate
riális kamrán já rt keresztül a dolgozó főnök, a laboráns és az egész 
család is s így soha egy pillanatnyi igaz pihenése nem volt az alkalma
zottnak. Nem fogadhatott magánál vendégeket, nem olvasgathatott nyu
godtan, még szabadnapján sem dőlhetett le egy kissé ebéd után és é j
szakára abban a fülledt, gyógyszerszaggal telített levegőben kellett, 
hogy eltöltse életét. így volt ez ugyanakkor, amikor a főnökök nagyré
szének kényelmes lakás állott rendelkezésére s így még élesebbé vált az 
az ellentét, ami a főnöki és alkalmazotti kar viszonyai között fenn
állott.

Szinte érthetetlen, hogy alakult így a helyzet, tekintettel arra, 
hogy a gyógyszerészi kar tagjai többnyire joviális emberek voltak és az 
alkalmazottat a legtöbb helyen családtagnak tartották. Nem volt tehát 
szó rosszakaratról, hisz a principális éppúgy felugrált az ebédtől, mint 
az alkalmazottja, ha közben bejött valaki a gyógyszertárba. Inkább 
azzal a tréfás, vállveregető, egy kicsit ugrató magyar természettel ál
lunk itt szemben, mely azt mondotta, hogy a fiatalságnak minden jó s 
amely nem talált ebben a helyzetben megütközni valót, már csak azért 
sem, mert ő ugyanilyen sorson ment keresztül. Ezzel szemben az alkal
mazott vendégeskedés alkalmával is ott ült főnöke úri asztalánál és ren
des körülmények között ő volt a vicegazda. Az ő hivatása volt ilyenkor 
az, ami úri családoknál a kamaszodó fiú hivatása szokott lenni. Tehát 
ő szaladt le a pincébe borért, ő töltögette a vendégeknek, ő figyelt a há
ziakkal együtt arra, hogy mindenki jól érezze magát. Teljesen összefor
rott tehát a családdal és így hivatalos volt az úri házakhoz s a lakosság 
előtt meg volt a tekintélye. Hogy mennyire közel állott a főnöki és az 
alkalmazotti kar a régi időkben egymáshoz, azt legjobban bizonyítja, 
hogy a tulajdonosi korporációk életében is szerepet ju tta ttak  neki. Hogy 
csak egy példára hívjuk fel a múltból a figyelmet, ott van a D ebrecen- 
Biharmegyei Gyógyszerész Testület, amely másodtitkárává választotta 
az alkalmazotti sorban levő Podhradczky Ferencet, akinek főnöke ál
landóan szabadságot adott, hogy a testületi életben résztvehessen.

A magyar ember szinte atavisztikus alapon megrögzített magába 
bizonyos olyan vonásokat, amelyek a csaknem évezredes magyar múlt
ban jellemzőek voltak. Harcos nép volt, amely megszokta, hogy a csil
lagos ég alatt aludjon, vagy ha kellett, a nyeregben elszundítson. A va
dászás magyar úri mulatság volt, amely szintén azzal járt, hogy tarisz
nyából evett és az árok partján  szunnyadt el. A házatája is körül volt 
véve kerttel és délutáni álomnak is legjobban egy-egy pad kínálkozott 
vagy az öreg fa alatt, vagy a méhesben. Ő tehát semmi különöset sem 
látott abban, hogy a fiatalság abban a zugban hajtja  álomra a fejét, 
amely éppen rendelkezésre áll.

A szatmári alispán nagy vendégséget hívott egyszer össze. Ter
mészetes, hogy a patvaristája is ott volt. S amikor ez a hosszú, terített 
asztalon végignézve, megkérdezte az alispánt, hogy: „Én pedig, bátyám-



uram, hol fogok ülni?“, ez azt felelte: „Ülj le, öcsém, ahová akarsz, 
mert ahová te ülsz, az úgyis az utolsó hely.“ A fiatalságnak ez a tréfás 
kezelése a magyarázata az alkalmazotti gyógyszerészi kar helyzetének 
is. Rá kellett erre világítani, mert ez az igazság s mert nem érdemelné 
meg a magyar gyógyszerészi kar azt, hogy őt akár szűkkeblűséggel, 
akár rosszindulattal próbálja valaki megvádolni.

Nem is volt ilyen dolgok miatt a régi időben ellentét a főnöki és 
alkalmazotti kar tagjai között. A szocialista eszmevilág akkor még tá 
vol állott a magyar élettől és nem voltak olyanok, akik az ilyen kérdé
seket kiélezték volna. Csak később, amikor egyes szervezetek érdeke 
volt, hogy a munkaadó és a munkás között bizonyos kérdések kiéleződ
jenek, akkor kezdték emiatt a gyógyszertártulajdonosokat támadni.

Bármennyire is érthető tehát, hogy az alkalmazotti karnak ez 
volt a helyzete, ez nem jelenti azt, hogy ez helyes is volt. Azok, akik 
ezeket a viszonyokat meg akarták javítani, jogos alapon állottak és azon 
az úton jártak, amit az emberi méltóság is kijelöl. Az alkalmazotti kar
nak joga volt ahhoz, hogy terhes m unkája mellett képzettségéhez méltó 
életet élhessen. A legkevesebb volt tehát az, hogy lakásul legalább egy 
olyan szobája legyen, amely rendesen be van bútorozva s amely teljesen 
az övé. Joga volt ahhoz, hogy nyugodtan megebédelhessen és hogy 
annyi szabadidő álljon rendelkezésére, amennyire szüksége van a test
nek és a léleknek egyaránt. Azoknak tehát, akik kartársaik érdekében 
e követelések kivívásáért harcot indítottak, elismeréssel kell adózni 
mindaddig, amíg nem óhajtanak régmúlt idők rendszeréből vádat ko
vácsolni a gyógyszertártulajdonosok ellen.

Az 1890-es és az 1900-as évek elején a fizetések úgy alakultak, 
hogy vidéken az okleveles gyógyszerésznek 30—35 forint havi fizetése 
volt, teljes ellátással, a nemoklevelesnek pedig ugyancsak ellátással 
20—30 forint. A fővárosban ez valamivel magasabb volt, még pedig 
35—45 forint ellátással, vagy 60—80 forint ellátás nélkül. Az 1900-as 
évek elején koronaszámításban ezen összegeknek duplája, ami csak 
nagy ritkán emelkedett Budapesten 200 koronára.

A segédi kar helyzetének javítására az első mozgalmat Buda-

{>esten már az 1890-es években Buzinkay László indította meg, aki kü- 
önösen az inspekciós szobák rendezését sürgette. Ez a mozgalom nem 

sok eredménnyel járt, úgyszintén az sem, amelyet az 1902-es évben 
Joanovits Sándor soroksári gyógyszertártulajdonos indított. E mozgal
mak főleg azért nem vezethettek eredményre, mert egyrészt lokális jel
legűek voltak, másrészt az akkori idők hangulata szerint az ilyen fa j
tájú mozgalmakat a közvélemény rögtön szocialista megmozdulásnak 
minősítette, ez pedig nem volt népszerű, még az alkalmazotti kar nagy
része előtt sem. E lokális jellegű szervezkedést tehát a tulajdonosi kar
nak igen könnyű volt leszerelnie, mert a hangosabb szervezkedőket egy
szerűen elbocsátották az állásukból, ami azután rendesen a végét is je
lentette az ilyen mozgalmaknak.

És itt követte el a gyógyszertártulajdonosi kar az első nagy hibát. 
Azt természetesnek tartotta, hogy a maga érdekei védelmére már két 
egyesületet is teremtett, még pedig a Magyarországi Gyógyszerész-Egye
sületet és a Budapesti Gyógyszerész Testületet. Azt azonban semmi
képpen sem akarta elismerni, hogy a vele egyenlő képességű gyógy- 
szerészsegédi karnak is joga van anhoz, hogy a maga erkölcsi és anyagi 
kérdéseinek védelmére és alátámasztására szintén egyesületbe tömörül
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jön. Ezt a gondolatot nemcsak, hogy nem akceptálta, hanem egyszerűen 
felháborítónak tartotta és azzal a legélesebben szembeszállott.

Itt tehát a gyógyszertártulajdonosi kar nem értette meg a kor sza
vát. Ahelyett, hogy bölcs belátással, engedményekkel, korszerű refor
mokkal igyekeztek volna az alkalmazotti kar helyzetén javítani, ezek
től idegenkedve fordultak el és követeléseiket a jogaikba való beavat
kozásnak tartották.

Helytelen volt az álláspontjuk, de bizonyos fokig érthető és a 
felelősség egy részét a segédi kar vezetői kell, hogy viseljék. Ez utób
biak ugyanis abba a hibába estek bele, hogy egyszerre akarták a múlt 
minden mulasztását pótolni. Ahelyett, hogy lépésről-lépésre állították 
volna fel követeléseiket, egyszerre rohanták meg ezekkel az érdekelte
ket, akik így érthető módon megrémültek és féltek attól, hogy e kérések 
teljesítése csak újabb követelésekre ad majd tápot.

A természetben nincsenek ugrások s ez az, amivel nem számolt a 
segédi kar. Nem gondolta meg azt, hogy vannak begyökeresedett rend
szerek, elgondolások és érzések, amelyeket nem lehet egyik napról a 
másikra megváltoztatni. A követelések egész sorának egyszerre való 
felállítása ki kellett, hogy váltsa a tulajdonosi karból azt az ellenérzést, 
amely azután lassanként teljesen szembeállította őket egymással.

Buzinkay László és Joanovits Sándor vetették el azt a magot, 
amely kikelt és terebélyesedni kezdett. Az alkalmazotti kar ugyanis 
most már nem nyugodott bele a sorsába, hanem baráti összejöveteleken 
tanácskozott arról, hogy milyen eszközök igénybevételével lehetne sor
sukon javítani. A múlt tapasztalatain okulva, megállapították, hogy 
csak egy országos szervezkedésnek lehet meg a sikere, ezt pedig meg
teremteni csak úgy lehet, ha a segédi karnak saját szaklapja áll rendel
kezésre. Elhatározták tehát 1906. év nyarán, hogy m egalakítják a Ma
gyarországi Gyógyszerészsegédek Országos Szövetségét és a „Gyógy
szerészsegédek Lapja“ című szaklapot. Augusztus hó 12-én a lap már 
meg is jelent Csikós Ádám és Orosz László szerkesztésében és megala
kult az a vezérlőbizottság is, melynek hivatása volt a szövetség program
ját és alapszabályait kidolgozni. E bizottság tagjai voltak: Esztegár 
Béla, Mátray Gusztáv, Kiss Károly, dr. Blaschnek Rezső, Csacskó 
Lajos, Király Antal, Grossmann Ervin, Bittó Zsigmond, Lenkey Árpád, 
Nagy Artúr, Nagy Béla, Pray Valér, míg későbben a vezérlőbizottságba 
beválasztották még dr. Gaál Endrét, Millner Györgyöt, Schranz Lé- 
nárdot, Beksics Gyulát és Viola Lajost. E mozgalomhoz nemcsak a fő
városi alkalmazotti kar túlnyomó nagy többsége csatlakozott, hanem a 
vidékiek is és a mozgalomban ú jra  résztvett Joanovits Sándor is, aki 
mint tulajdonos, anyagilag is segítette az Országos Szövetség megala
kítását.

A programmot a „Gyógyszerészsegédek Lapja" 1906 november hó 
25-i számában közölte és ebben a következő követelések lettek felállítva:

1. A fizetés a szolgálati évek arányában állandóan emelkedjék és 
kondícióváltozás esetén- se álljon be visszaesés.

2. Budapesten a kezdőfizetés 180 korona legyen, amely 300 koro
náig emelkedjen, vidéken pedig 150 koronától 260 koronáig; ahol az 
alkalmazott teljes ellátást kap, azt megfelelő értékben be kell tudni a 
fizetésbe.

3. A lakás igazán az legyen, ne pedig materiális kamra, raktár 
vagy átjáró; tehát egy különálló s csak ezt a célt szolgáló szoba.
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4. Minden negyedik nap szabadnap legyen, vagy pedig minden 
harm adik nap délután; ha ez vasár- vagy ünnepnapra esik, akkor 
egész nap.

5. Éjjeli inspekció nem lehet több, mint a szabadnapok száma; ha 
több inspekciót kell tartani, ezért külön honorárium járjon.

6. Ebédidő egy és félóra, vacsoraidő az inspekciósnak pedig egy 
óra legyen. Az alkalmazott évenkint 2 heti szabadságot kapjon a nyári 
hónapokban.

7. Gyógyszertárak nyitási ideje reggel 7, zárási ideje pedig este
8 óra.

8. A jogadományozások rendezése az anciennitás alapján történ
jék, a személyesjogú gyógyszertárak átruházhatatlanok legyenek és a 
gyógyszertárak a jövőben csak a legindokoltabb esetben legyenek sza
poríthatok.

Amint látjuk, az alkalmazotti kar eddig rendezetlen ügyeinek 
összességét felvették a vezetők a programba és ezenfelül a jogadomá
nyozások rendezését, amely természetesen nem függött a főnöki kar 
elhatározásától. Legfeljebb az történhetett meg, hogy a főnöki kar úgy 
az anciennitás, mint a gyógyszertárak mérsékelt szaporításának elvét 
elfogadta, viszont már eleve kizárt dolog volt az, hogy akceptálhassa az 
áíruházhatatlan gyógyszertárakat, mert ezzel veszelyeztette volna va
gyonát és halála esetén özvegyének és gyermekeinek legfontosabb ér
dekeit.

A szövetség vezetői az alakuló közgyűlést 1906 december hó 8-án 
tartották meg a Budapesti Gyógyszerész Testület Aggteleki-utcai házá
nak nagytermében. A közgyűlés az alapszabályokat és a programmot 
egyhangúlag elfogadta és elnöknek Esztegár Bélát választotta meg, míg 
alelnök Mátray Gusztáv és Kiss Károly lett. A titkári pozíciót Orosz 
Lászlóval, a pénztárosit pedig Csikós Ádámmal töltötték be.

December 31-én nyújtotta át egy küldöttség a szolgálatra és fize
tésrendezésre vonatkozó memorandumát a két tulajdonosi korporáció 
elnökségének, akik azt jóakarattal fogadták és annak tárgyilagos tanul
mányozását megígérték. Nem is lehet állítani, hogy döntésüknél szűk- 
keblűek lettek volna. Akceptálták ugyanis a gyógyszertárak 7 órai nyi
tását, a másfélórai ebédidőt, a negyednapos szabadnapokat, továbbá a 
14 napos nyári szabadságot. A fizetésre vonatkozó kérést azonban el
utasította azzal, hogy azt nincs hatalmában keresztülvinni, a 8 órai zá
rásra vonatkozólag pedig kijelentette, hogy annak elrendelése a minisz
térium hatáskörébe tartozik.

A következő év folytonos tárgyalásokkal és harcokkal telt el, 
amelyek különösen a fizetésre és a zárórára vonatkoztak. És itt rá kell 
m utatni arra, hogy amint ez adatokat a Magyarországi Gyógyszerész- 
Egyesület jelenlegi igazgatója összeállította, 1862-ben a minimális fize
tések teljes ellátással 15 forint körül voltak, míg a maximum 25 forint 
volt. 10 év múlva ez a határ 25—30 forint körül mozgott, míg 1891-ben 
már 30—40, sőt 45 forint fizetést is tudunk. Az 1901. évben a fizetés tel
jes ellátással 80—100 korona, 1910-ben 120 korona, 1914-ben 120—150 
korona, míg 1915-ben már 150—180 korona. Ellátás nélkül ezek az ösz- 
szegek megfelelő módon emelkedtek. A gyógyszerészalkalmazottak 
fizetése tehát más intelektuel pályán működőkkel összehasonlítva, nem 
volt rossz, sőt sok esetben jobb volt. Az egyedüli, amit kifogásolni lehe
tett, a visszaeső fizetések lehetősége volt. Alapjában véve tehát semmi
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vei sem volt megindokolva az, hogy a segédi mozgalmak már az 1907. 
évben kíméletlen arányokat öltöttek, ami abban nyilvánult meg, hogy 
nemcsak a minisztériumot árasztották el kérésekkel, hanem a vádak 
egész özönét emelték a napisajtóban a tulajdonosi kar ellen, a pesti pa
tikákat diszkreditáló röp íveket vetettek az utcára és többek között 
Múzsa Gyula országgyűlési képviselő ellen inkompatibilitási bejelentést 
tettek, arra való tekintettel, hogy gyógyszertártulajdonos volt. A szö
vetségnek ez az eljárása csak elmérgesítette a helyzetet, amire semmi 
különös szükség nem volt, hisz pl, a vidéken igazán nagy megértést 
tanúsítottak az alkalmazotti karral szemben és ott, ahol a követeléseket 
nem lehetett természetben teljesíteni, ott pénzbeli kárpótlás alapján 
csaknem mindenütt megegyezésre jutottak. Egészen bizonyos, hogy 
előbb-utóbb ez lett volna a helyzet Budapesten is és ennek mielőbbi el
érését éppen a szövetség vezetőinek agresszivitása akadályozta meg.

De eltekintve ettől, veszélyes területre lépett a szövetség akkor, 
amikor a legkülönbözőbb vádakat vitte a nyilvánosság elé. Nem gon- 
dolta meg azt, hogy ezzel az egész gyógyszerészi kart diszkreditálja és 
így súlyos helyzetet teremt a vidéki tulajdonosok számára is, akikről 
pedig maga a szövetség is elismerte, hogy igen nagy megértést tanúsí
tottak a segédi kívánságokkal szemben. De nem gondolták meg azt sem, 
hogy a harcnak ilyen mederbe való terelése esetleg az 1876-os közegész
ségügyi törvénynek olyan megváltoztatásával járhat, ami az alkalma
zotti kar minden jövőbe vetett reményét is tönkreteszi. Az 1907. évben 
Esztegár Béla Budapesten jogot nyert s így elnökségéről lemondott. Ek
kor Mátray Gusztáv lett az elnök, míg az ő helyére alelnöknek Mill- 
ner György került, aki az 1908. év folyamán egy az Osztrák Korpótlé- 
kos Fizetőpénztár tervezete szerint készített fizetési pénztár létesítésére 
vonatkozó tervezetet dolgozott ki, amit a szövetség választmánya egy
hangúlag el is fogadott. A tulajdonosi egyesület vezetősége ehhez azon
ban nem járu lt hozzá, hanem maga készített egy fizetési táblázatot 
emelkedő fizetéssel. Miután azonban kijelentette, hogy annak keresztül
vitelét garantálni nem tudja, de főképpen azért is, mert a segédszövetség 
attól félt, hogy a magasabb fizetési osztályba eső idősebb, legtöbbször 
családos alkalmazottak e táblázat alapján még nehezebben, vagy se
hogy sem fognak álláshoz jutni, az alkalmazotti kar nem volt abban a 
helyzetben, hogy azt elfogadhassa.

Természetes, hogy a tulajdonosi korporációk nem tudták garan
tálni azt, hogy az általa preliminált fizetéseket minden alkalmazott meg 
fogja kapni. Erre hatalma az egyesületeknek nem volt. Ezt garantálni 
csak akkor lehetett volna, ha fennáll már a gyógyszerészi kamara, amire 
vonatkozólag ekkor már különböző tervezetek voltak a minisztérium
ban, mint ahogy találunk ilyeneket már az 1870-es évekből is. Ezzel 
szemben a segédszövetség azt látta, hogy Ausztriában meg lehetett csi
nálni a korpótlékos fizetésrendszert s így jogosnak tartotta azt az óha
ját, hogy azt nálunk is felállítsák.

Elfeledkezett azonban arról, hogy nem lehetett az osztrák gyógy
szerészi helyzetet, sőt a gyógyszerészek helyzetét sem a magyarországi 
viszonyokkal összehasonlítani. Sok argumentummal lehet ezt alátámasz
tani. Először is hazánk alig egy pár évtizeddel ezelőtt ment keresztül 
rettenetes megpróbáltatásokon, amelyek a szabadságharc leverésével és 
később az abszolutizmusban kulmináltak. Ezt megelőzőleg is állandó 
küzdelmet kellett, hogy folytassunk fennmaradásunkért, míg ugyan
akkor Ausztria a császári kegy áldásaitól körülvéve úgy politikailag.



mint gazdaságilag nyugodtan fejlődhetett. A kiegyezés után nálunk 
csaknem mindent ú jra kellett építeni, úgyhogy közegészségügyünk és 
ezzel kapcsolatban a gyógyszerészet rendezése is csak 1876-ban történt 
meg, anélkül azonban, hogy hosszú évekig ennek látható és kedvező 
eredménye lett volna. Sőt ellenkezőleg az történt, hogy az első években 
rengeteg kézi gyógyszertárat állítottak fel az országban, ami már maga 
is megtépázta a gyógyszerészek eddigi gazdasági erejét és ezen túlme
nően minden esztendőben igen sok személyesjogú gyógyszertárat állí
tottak fel, ami érthető módon lassankint teljesen megszüntette azt a jó 
módot, amiben eddig a gyógyszerészek éltek. Talán elég lesz rámutatni 
arra, hogy 1860-tól 1918-ig csaknem 1400 gyógyszertári jogosítványt ad
tak ki, úgyhogy míg 1857-ben még 20.500, addig 1900-ban már csak 
valamivel több mint 11.300 lakos jutott egy gyógyszertárra. A segédi 
mozgalmak idején egy gyógyszertárra már országos átlagot véve csak 
10.179 lakos jutott. Ha azonban csak Budapestet nézzük, úgy itt csak 
7300 lélek esett 1919-ben egy gyógyszertárra. Ha pedig figyelembe vesz- 
sziik, hogy már az 1885-ös években Budapesten csaknem annyi gyógy
szertár volt, mint a háromszorta nagyobb Bécsben, akkor világos, hogy 
a magyar gyógyszerészek teherbíróképessége sem lehetett akkora, mint 
az osztrák gyógyszerészeké, amihez még hozzájárult az is, hogy Auszt
ria lakossága az időben még intelligensebb volt s így a gyógyszer- 
fogyasztás is nagyobb volt, mint hazánkban. A segédszövetség vezetői
nek hibája, hogy ezekkel az argumentumokkal nem számolt és egysze
rűen át akarta plántálni az osztrák példát hozzánk. Ugyanabba a hibába 
esett tehát bele, mint azok, akik politikai kérdésekben Angliára hivat
koznak és elfeledkeznek arról, hogy ott a nép sok évszázados politikai 
iskolázottságot szerzett s így náluk természetes az, amit mínálunk éppen 
a tömegek politikai iskolázatlansága miatt meghonosítani nem lehet.

A tulajdonosi kar pedig azt a hibát követte el, hogy fölös ideges
séggel nézte az alkalmazotti kar mozgalmát és megtette pl. azt is, hogy 
a szövetség elnökét, Mátray Gusztávot hallgatólagosan bojkottálta, úgy, 
hogy Mátray Budapesten nem kapott kondíciót. Ez nagyon elhibázott 
lépés volt, mert csak növelte az elkeseredést s mert erre éppen Mátray 
egyénisége miatt nem volt szükség. Ő, bár kötelességszerűen és meggyő
ződésből is erélyesen képviselte az alkalmazotti kar érdekeit, egyike volt 
azoknak, akikben nagy volt a felelősségérzet és minden cselekedetüket 
a megfontoltság és úri gondolkodás vezette. Nem is lehetett ez máskép, 
mert ekkor már mind nagyobb szerep jutott a szövetség alelnökének, 
Millner Györgynek, aki pedig a legképzettebb, leghiggadtabb és leg- 
konciliánsabb modorú tagja volt az alkalmazotti társadalomnak. Ami
kor Mátray Gusztávnak el kellett hagynia Pestet, akkor a szövetség 
éppen e kvalitásai miatt Millner Györgyöt emelte az elnöki székbe.

A gazdasági ellentétek azonban mind jobban kiélesedtek a tu laj
donosi és alkalmazotti kar között és a szövetségben is mindjobban erőre 
kaptak az alkalmazotti kar fiatalabb és radikálisabban gondolkodó tag
jai, akik elérkezettnek látták az időt arra, hogy szembeforduljanak a 
békét és megértést kereső vezetőséggel és újabb és újabb követelések
kel álljanak elő. Erről az aggodalmat keltő hangulatváltozásról a szö
vetség higgadt vezetői több ízben bizalmasan értesítették a tulajdonosi 
korporációkat és kérték, hogy próbáljanak kézzelfogható engedménye
ket tenni a segédi karnak, mert félő, hogy az ő kezükből az eredményte
lenség miatt kicsúszik a vezetés és ekkor nem vállalhatják a fejlemé
nyekért a felelősséget. E bizalmas informálásoknak sem lett azonban



pozitív eredménye s ennek lett azután következménye az, hogy a ra 
dikális ellenzék mind hevesebben tám adta a szövetség vezetőségét és 
előkészítette a teljes szakadást. Ez az 1913. évben be is következett. A 
közgyűlésen a régi vezetőség nemcsak lemondott mandátumáról, hanem 
a régi tagok nagyrészével együtt kilépett az Országos Szövetségből és 
a régi vezetőséggel az élén megalakította a „Gyakorló Gyógyszerészek 
Országos Szövetségét", amelynek az alkalmazotti kar érdekvédelmén 
felül programja volt képviselni a békés irányzatot s keresni békés úton 
a tulajdonosi karral való megegyezést. Ugyanakkor a régi szövetség új 
vezetősége „Gyógyszerész Újság" címen új lapot is alapított és a maga 
radikális irányzatának megfelelően nagy agilitással kezdte vezetni az 
egyesület ügyeit. Kivívni azonban különösebb eredményeket a radiká
lis vezetőségnek sem sikerült és így érkezett el az 1914. esztendő, amely 
először alkalmazta a gyógyszerészi pályán az erőszak jogát, azt, amit 
a munkásmozgalmakban sztrájk néven ismerünk.

Megszületett tehát a gyümölcse annak az agitációnak, amely tu
lajdonképpen már 1912-ben kezdődött el a segédszövetségben, amikor 
annak egyik választmányi tagja erősen kikelve az akkori jogadomá
nyozások miatt, már felveti azt az óhajt, hogy a szövetség tagjai töme
gesen lépjenek be a szocialista pártba s ennek támogatásával próbálják 
elérni azt, hogy az anciennitás elve a jogadományozásoknál szigorúan 
vitessék keresztül.

Ennek a felszólításnak akkor nem volt még pozitív eredménye, 
bár maga a jogadományozásnak a kérdése mély elkeseredést váltott ki 
az alkalmazotti kar tagjaiból. Erre minden okuk megvolt, mert e téren 
az igazságtalanságoknak olyan sorozatával találkozunk, amely alkalmas 
volt annak a gondolatnak a kiváltására, hogy a gyógyszerészi pályán a 
jognyerés szempontjából semmi jelentősége sincs sem a becsületes mun
kának, sem az esetleg évtizedek óta tartó gyógyszertári szolgálatnak.

A miniszter egyre-másra adta a jogokat olyanoknak, akiknek 
arra semmiféle jogcímük sem volt. Akárhányszor találkozunk olyan 
jognyertesekkel, akik fiatalabbak voltak annál az időnél, mint amennyi 
szolgálati idő más kérvényezők háta mögött állott.

Ha keressük azokat az okokat, amelyek ezt az igazságtalan rend
szert kialakították, akkor nagyon sok tényezőt kell itt figyelembe venni. 
Bizonyos felelősség terheli a gyógyszertártulajdonosokat is, akik kellő 
megfontolás nélkül minden újabb gyógyszertár felállítása ellen tiltakoz
tak, sőt nem egyszer deputációztak is a miniszternél. Megtették ezt 
olyankor is, amikor a gyógyszertár felállítására csakugyan közegész
ségügyi szükség volt s így a miniszter előtt eljátszották azt a jogot, hogy 
véleményükre komolyan építsen. Ugyanebbe a hibába esett bele pl. 
a székesfőváros törvényhatósága is, amely szinte kivétel nélkül arra az 
álláspontra helyezkedett, hogy az ú j gyógyszertárra szükség nincs s 
hogy az a már fennálló gyógyszertárak megélhetését veszélyeztetné. 
Hogy mennyire kirívó volt a székesfővárosnak ez az állásfoglalása, arra 
nézve megemlítjük, hogy amikor Budapesten a Király-utcában kért va
laki gyógyszertár felállítására jogot, akkor is az volt a törvényhatóság 
véleménye, hogy az a már fennálló Török-féle gyógyszertár megélheté
sét veszélyeztetné, dacára annak, hogy mindenki tudta, miszerint ez 
Budapest egyik legnagyobb forgalmú és leggazdagabb gyógyszertára. 
Ezzel szemben pedig a folyamodók százszámra adták be folyamodvá
nyaikat úgy Budapestre, mint a vidéki helyekre s megtörtént pl., hogy 
1912 november 20-án a főváros közgyűlése 111 olyan jogfolyamodási
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kérvényt utasított el, amelyekben 30 különböző helyre kértek gyógy
szertári jogot. E folyamodványok természetesen adatokkal próbálták 
bizonyítani, hogy mind e helyeken a lakosság érdeke a gyógyszertár fel
állítása s így a miniszter elé ugyanabban a kérdésben homlokegyenest 
ellenkező vélemények kerültek. Nem lehet csodálni tehát, ha a minden
kori miniszterek egyszerűen a maguk elhatározása alapján döntöttek a 
jogfolyamodási kérelmekben.

Ez egymagában még nem lett volna baj akkor, ha a miniszter 
szem előtt tartotta volna az 1876. évi törvény kapcsán megjelent sza
bályrendeletet, amelyben le volt fektetve az az elv, hogy a gyógyszer
tári jogot a legérdemesebb folyamodónak kell adni. A valóságban azon
ban nem ez történt. A gyógyszertári jog mindenkor és néha tekintélyes 
értéket képviselt és így természetes, hogy azok elnyerése érdekében 
megmozdult a leghatalmasabb tényező, a protekció is.

Legelsősorban a politikai szempontok játszottak szerepet egy 
gyógyszertári jog odaítélésénél. Különösen vidéken láttuk azt, ahol a 
főispán minden egyes esetben bizalmas jelentést küldött a miniszternek, 
aki a főispánnak, mint a kormány exponensének javaslatát, a legtöbb 
esetben akceptálta is. Ez a javaslat pedig annak mérlegelésével szüle
tett meg, hogy akár a képviselőválasztások, vagy a törvényhatósági vá
lasztások szempontjából milyen érdeke fűződik a kormánynak a jog
adományozáshoz. Ha tehát volt a folyamodók között olyan, akinek va
lamilyen hozzátartozója döntő tényező volt a választásoknál, akkor 
hiába volt a folyamodók között bármilyen érdemdús gyógyszerész is, a 
jogot semmi körülmények között sem ő kapta. Sőt ismerünk olyan ese
tet is, ahol erős választási küzdelemben a kormánypárt jelöltjére leadott 
egyetlen szavazatért kapott valaki gyógyszertári jogosítványt. Ilyen 
volt pl. a híres egri választás, ahol az ellenzéki Szederkényi Nándor és 
Lukács László, a volt pénzügyminiszter állottak szemben egymással. Az 
eredmény itt egy-két szavazaton fordult meg és a kormánypárt jelölt
jére leadott szavazatáért kapott akkor gyógyszertári jogot egy alkalma
zott gyógyszerész.

Természetes azonban, hogy nemcsak politikai, hanem más protek
ciók is megmozdultak. Prolezsálitak jelölteket aktív és volt miniszterek, 
főpapok, főhercegek, sőt maga a kabinetiroda is. Ily körülmények kö
zött. a jogadományozás elvi alapja mindjobban eltávolodott az 1876-os 
törvénytől és mindjobban testet öltött a régi „aki bírja marja" magyar 
közmondás. Érthető tehát, hogy a segédi kar mindjobban elkeseredett, 
hisz azoknak, akik összeköttetéssel nem rendelkeztek, hanem csak tehet
ségüket, munkabírásukat és hosszú évek, sőt évtizedek munkáját tudták 
protektorul a kérvényük mellé állítani, szinte semmi reményük sem le
hetett az önállósításra.

Ezt az elkeseredést azután szította az a fiatalság, amely már egy 
ú j kornak gyermeke volt. Ezek különös fogékonyságot m utattak már a 
nyugatról jövő amaz áramlatokkal szemben, amelyek telítve voltak szo
cialista ideológiával. Ezt gyorsan észrevették a radikálisan gondolkodó 
és a radikális eszmék diadaláért küzdő egyesületek. A Galilei Kör volt 
elsősorban az, amely őket maga köré csoportosította. Igen ügyesen vá
lasztotta meg erre az eszközöket. Különböző szakosztályokat létesített, 
amelyekben felolvasásokat, vitaestélyeket rendezett szakkérdésekben.. 
Ezeket azután kibővítette társadalmi problémákkal és mindig talált köz
ben módot arra, hogy a radikális eszméket elhintse, főleg a fiatalságnak 
a leikébe. így lassan-lassan megnyerte őket a maga eszméinek és ennek



a munkának volt nagyrészben következménye az, hogy a gyógyszerész
alkalmazottak mind nagyobb számban akartak elfordulni a polgári 
szervezetektől és csatlakozni a szocialista párthoz.

Dacára a fontos kérdéseknek, a gyógyszerész-sztrájkot mégis egy 
látszólag sokkal jelentéktelenebb kérdés, a záróra rendezésének kérdése 
robbantotta ki. A törvényhozás az üzletek záróráját 1913-ban rendezte, 
ez azonban a gyógyszertárakra, mint közegészségügyi intézményekre, 
nem vonatkozott. Vidéken ugyan sok helyen behozták már a 8 órai zá
rást, Budapesten azonban a gyógyszertárak még mindig 9 óráig voltak 
nyitva. Igaz, hogy ezzel szemben a Budapesti Gyógyszerész Testület 
bizonyos rekompenzációt ajánlott fel az alkalmazotti karnak, amely az 
volt, hogy az alkalmazott nyugdíjilletékét a tulajdonos fizeti és hogy a 
segédi kar egyrésze az eddigi 2 heti szabadság helyett a jövőben 3 hetet 
fog kapni. Ez a megállapodás fenn is állott egy ideig, előrelátható volt 
azonban, hogy nem hozza meg az ügy végleges rendezését, különös te
kintettel arra, hogy a tulajdonosi kar egyrésze minden alkalmat meg
ragadott arra, hogy ezt a megállapodást ne kelljen betartani. A Testület 
is érezte, hogy valamit tenni kell és ezért az 1914. évi április 18-i ülésén 
foglalkozott e kérdéssel. Ez ülésen Héderváry Hugó dr. az akkori hely
zetnek, tehát a 9 órai zárásnak fenntartását kívánta. Ezzel szemben a 
választmány javaslata az az áthidaló indítvány volt, hogy a záróra a jö
vőben V29-ben legyen megállapítva az alkalmazotti karnak ama javas
latával szemben, amelyben a 8 órai zárás behozatalát követelte. A köz
gyűlés a választmány javaslatát fogadta el, amelynek hatása alatt az 
alkalmazottak már 20-ára tiltakozó ülést hívtak össze, amelyen a keres
kedelmi alkalmazottak, a magántisztviselők és biztosítási tisztviselők 
képviselői is résztvettek és rendkívül éles felszólalásaikban biztosítot
ták az alkalmazotti kart arról, hogy a harc felvétele esetén őket mindeu 
rendelkezésre álló eszközzel, tehát anyagilag is támogatni fogják.

Mindenesetre kár volt, hogy a Testület ebből a kérdésből presztízs- 
kérdést csinált. Abból ugyanis, hogy a gyógyszertárakat 8 órakor be
zárták volna, a gyógyszertártulajdonosi karnak kára nem lehetett. A 
drogériákat ugyanis este 8 órakor be kellett zárni s így nem kellett félni 
attól, hogy a gyógyszertárak korábbi bezárása esetén a forgalomnak 
egy része a drogériákban fog lebonyolódni. A fogyasztóközönség rövi
desen hozzászokott volna ahhoz, amint később hozzá is kellett ahhoz 
szoknia, hogy gyógyszerszükségletét, tudva azt, hogy a gyógyszertára
kat 8 órakor csukják be, előbb szerezze be. De számításba kellett volna 
venni azt is, hogy az alkalmazotti kar által kívánt J/j8  óra nyitás és 8 
órai zárás esetén is még mindig 11 órai szolgálatot teljesített az alkal
mazott gyógyszerész akkor is, ha leszámítjuk az akkor már rendszere
sített másfélórai ebédidőt. Ehhez járu lt még, hogy az inspekciósnak 
éjjeli szolgálatot kellett teljesítenie, ami bizony sokszor azt jelentette, 
hogy egy éjszaka folyamán ötször-hatszor is felkeltették. Az emberi szem
pontok is amellett szóltak tehát, hogy az alkalmazotti karnak ilyen 
irányú kérése teljesítve legyen. Még akkor is amellett szólt volna a 
józan megfontolás, ha ez a tulajdonosi karnak valamilyen kis áldoza
tába került volna, pedig amint látjuk, erről szó sem lehetett.

A kívánság nobilis gesztussal történő teljesítése helyett a Testület 
taktikázott és a miniszter döntésétől tette függővé azt, hogy a záróra 
kérdését miként rendezze. A Iestüelt elnöke, Filó János ki is fejtette 
erre vonatkozó álláspontját a miniszter előtt, akinek az volt az állás
pontja, hogy ez nem közegészségügyi kérdés, hanem egyszerű megálla
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podás az alkalmazotti és a tulajdonosi kar között. Teljesen ezen az 
állásponton volt dr. Deér Endre is, aki ezt a segédszövetség ezévi köz
gyűlésén ki is jelentette.

A helyzetet komplikálta még az, hogy a miniszter előtt szóba- 
keriilt már egy esetleges sztrájknak a kérdése is, aki erre kijelentette, 
hogy ez esetben fontos közegészségügyi szempontok miatt a sztrájkolok 
őt magukkal szemben fogják találni. Amikor a Testület közölte azután 
a miniszterrel a %9 órai zárórára vonatkozó döntését, a miniszter ezt 
tudomásul vette, megjegyezte azonban, hogy semmi akadályát sem látja 
annak, hogy a gyógyszertárakat este 8 órakor zárják. A Testület ekkor 
egy második hibát is elkövetett; úgy döntött, hogy most már nem lép
teti életbe a ^ 9  órai zárórát, hanem június közepére közgyűlést hív 
össze, amelyen proponálni fogja azt, hogy a gyógyszertárakat 8 órakor 
zárják be.

Ez a sok taktikázás végleg megrendítette a segédi kar bizalmát 
és ezért a Testületnek 48 órai teljesítési idővel ultimátumot nyújtottak 
át, amelyben most már az összes függő kérdéseknek rendezését követel
ték. Az ultimátumba a következő pontok voltak felvéve: A fizetés
rendezés, a szolgálati viszony, a felmondás, az éjjeli szolgálat rendezése, 
a szabadság kérdése, az étkezés precizírozása, az inspekciós szoba, a 
nyugdíjkérdés, a gyógyszertárak nyitása és zárása, a jogadományozás, 
percentbesziintetés és a droguista-ügy. A Testület ennek hatása alatt 
29-én rendkívüli közgyűlést tartott, amely egy bizottságot küldött ki, 
amely dr. Deér Endre, dr. Héderváry Hugó és Zoltán Béla gyógyszertár
tulajdonosból és Réthelyi József titkárból állott. Amint látjuk, a bizott
ság tagjai nem voltak szerencsésen összeválogatva, mert Héderváry 
Hugót és Réthelyi Józsefet a segédi kar a maga törekvései ellenségének 
tartotta. Héderváry Hugó ellen szólt az, hogy ő a záróra kérdésében a 
régi állapotnak, tehát a 9 órás zárásnak álláspontjára helyezkedett csak 
röviddel ezelőtt is, míg Réthelyi Józsefről az volt a vélemény, hogy már 
1908-ban, amikor a korpótlékos pénztár felállítása szóbakerült, Réthelyi 
volt az, aki az alkalmazotti kar törekvéseit elgáncsolta. Azon a közös 
ülésen, amely ekkor a tulajdonosi és alkalmazotti kar között történt, 
az alkalmazottak e meggyőződésüknek nyíltan kifejezést is adtak.

A türelmetlenség az alkalmazotti kar részéről most már oly nagy 
volt, hogy nem tudták kivárni azt a 8 napot sem, amely alatt a bizott
ságnak a maga előterjesztését meg kellett tennie. Minden ok meg 
van arra, hogy ezt a feltűnő türelmetlenséget egy kissé gyanúsnak 
lehessen tartani. Úgy látszik, hogy egyesek mindenáron forszírozták az 
erőpróbát és törekvésük az volt, hogy a sztrájk feltétlenül kitörjön. 
Éppen ezért 1914 június 6-án mindkét alkalmazott-egyesület tagjai a 
városligeti Kéményseprő-vendéglőben ülést tartottak, amelyen 127 sza
vazattal 2 ellenében kimondották a sztrájkot. Másnap reggel az alkal
mazotti kar legnagyobb része megtagadta tehát a szolgálatot és a 
Kossuth Lajos-utcában levő Magyar Világ-kávéházban rendezték be a 
sztrájktanyát.

A Budapesti Gyógyszerész Testület számolt ezzel a lehetőséggel 
és Filó János már előzetesen megtette a lépéseket a gyógyszertárak za
vartalan működésének biztosítására. A Testület adatai szerint 20 gyógy
szertárat egyáltalában nem érintett a mozgalom, a többi gyógyszertárba 
pedig hirtelen kb. 45 napidíjas kisegítőt alkalmazott a Testület titkár
sága. Ezenkívül önként jelentkezett 23 olyan gyógyszerész, aki már 
nyugalomba vonult és olyan vidéki gyógyszertártulajdonos, akik gyógy



szertárukat rövid időre otthagyhatták. A Testület vezetősége közel 3000 
sürgönyt küldött ez időben széjjel, amelyekkel részben utasítani akarta 
a vidéket, részben biztosítani akarta azt, hogy ú j munkaerőpótlásokat 
kapjon. A 36-os sztrájkbizottság pedig mindent elkövetett, hogy Buda-

Eesten az összes alkalmazottak hagyják abba a munkát s ugyanekkor 
ejelentette a hatóságnak azt, hogy 8 gyógyszertárra a sztrájkot nem 

terjesztette ki.
A budapesti gyógyszerész-sztrájk összesen 7 napig tartott, de ez

zel is rekordot teremtett. Ezideig ugyanis összesen két hasonló mozga
lomról volt a szakköröknek tudomása. Az egyik, amint azt Koritsánszky 
Ottó egyik könyvében megírja, Buenos-Airesben volt, amely összesen 6 
óráig tartott, mert a köztársaság elnöke az alkalmazottak jogos kívánal
mainak teljesítésével békét teremtett. A másik hasonló mozgalom Wien- 
ben volt, amely azonban még a sztrájk kitörése előtt véget ért. Amint 
ugyanis a rendőrség megtudta, hogy az alkalmazottak a sztrájkot elha
tározták, még az éjszaka folyamán elfogadtatott a grémiummal egy 
olyan határozatot, amely a további mozgalmat leszerelte.

A budapesti sztrájk a gyógyszerellátás szempontjából különö
sebb bajt nem okozott s amint arról egy helyen már megemlékeztünk, 
teljes kudarccal járt. Ennek oka abban is rejlett, hogy az alkalmazotti 
kar vezetői rossz időben, olyankor határozták el a sztrájkot, amikor a 
gyógyszertárakban amúgy is kevés szokott a munka lenni. Júniusban 
ugyanis általában véve mindig megcsökken a forgalom, ami részben a 
nyaralással kapcsolatos, részben pedig, hogy a meleg időjárás általában 
véve jó hatással van az egészségi állapotokra. Ha a sztrájk télen, a nagy 
munka idejében tör ki, valószínű, hogy az más konzekvenciákkal járt 
volna és bizonyára több engedményt tudtak volna az alkalmazottak 
kicsikarni.

A sztrájk tartam a alatt természetesen állandó próbálkozások tör
téntek,arra nézve, hogy a békés megegyezés sikerüljön. Bódy Tivadar, 
a székesfőváros polgármestere, Horváth belügyi államtitkár, Römer mi
niszteri osztálytanácsos, a rendőrfőkapitány és a tiszti főorvos, ezen
kívül több országgyűlési képviselő és a tulajdonosok és alkalmazottak 
vegyes bizottsága próbáltak békét teremteni. Minden próbálkozás meg
tört azonban Filó János kemény elhatározásán, aki ekkor már látta, 
hogy a sztrájk megbukik s így példát akart statuálni. A hetedik napon 
azután 24 órai terminust adott az alkalmazottaknak arra, hogy a mun
kát újból felvegyék. Kijelentette egyúttal azt is, hogy aki másnap reg
gelig szolgálatba nem lép, azt állásából haladéktalanul el fogják bocsá
tani. Kilátásba helyezte, hogy a segédi kívánalmakat megfontolás tár
gyává fogja tenni, egyúttal azonban kijelentette azt is, hogy mindaddig 
szóba sem áll velük, míg a m unkát ú jra  fel nem vették.

Másnapra azután a sztrájkolok visszatértek a munkaasztalukhoz 
anélkül, hogy a legkisebb eredményt is elérték volna. Sőt a sztrájk be
fejezése után a hatóságok közbejöttével megtartott tárgyalásoknak sem 
volt különösebb eredménye. Az ment ugyanis határozatba, hogy a 
gyógyszertárakat reggel ^ 8  órakor nyitják és este ^ 9  órakor zárják. 
Az április 18-i testületi közgyűlés döntését emelték tehát határozattá és 
most már szó sem volt arról, amit a Testület pedig már elhatározott, hogy 
újabb közgyűlésén a maga hivatalos javaslata, a 8 órai zárás álláspont
jára fog helyezkedni. Az eseményektől függetlenül a Budapesti Gyógy
szerész Testületben megvolt a hajlandóság arra, hogy az alkalmazotti 
kar által folyton sürgetett korpótlékos fizetőpénztárat megteremtse és
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érintkezésbe is lépett az osztrák fizetőpénztár vezetőségével. Ennél a 
lépésénél bizonyára serkentő hatással volt reá ja  nézve az, hogy a gyógy
szerészi szaksajtó teljes határozottsággal a korpótlékos fizetőpénztár 
eszméje mellé állott és a gyógyszerész-sztrájk is, amely ugyan az alkal
mazotti kar számára momentán sikert nem hozott, de mégis figyelmez
tetője volt annak, hogy a szociális alkotások terén valamit csinálni kell. 
Július hó 1-én volt ebben az ügyben dr. Deér Endre elnöklete alatt az 
első előkészítő ülés és július hó 3-án folyt le az az értekezlet, amelyen 
résztvett az osztrák fizetőpénztár igazgatója, Haagen is. Ő ismertette az 
osztrák korpótlékos fizetőpénztár keletkezésének és megalakulásának 
történetét és számolt be annak működéséről és az eddig szerzett tapasz
talatokról. Az értekezleten Bayer Antal elnökölt és résztvettek azon a 
tulajdonosi kar részéről Zoltán Béla és Héderváry Hugó, az alkalmazotti 
kar részéről Maurer Armand, Millner György, dr. Forgács Rezső, Kiss 
Károly és Orosz László. Haagen igazgató előadása alapján el is lett ha
tározva a korpótlékos pénztár létesítéséhez szükséges előmunkálatok 
megkezdése és az adatok begyűjtése. A tervezet elkészítésével Haagen 
igazgató lett megbízva s ő annak szállítását november végére meg is 
ígérte.

Megvolt tehát a remény arra, hogy e fontos szociális alkotás meg
teremtése ú jra  közelebb hozza egymáshoz a gyógyszerésztársadalom 
minden tagját és hogy ennek megteremtése végérvényesen eliminálni 
fogja azokat a kisebb jelentőségű ütközőpontokat, amelyek már annyi 
izgalmat váltottak ki. Sajnos, közben kitört a világháború, amely min
den tervet megakasztott és minden alkotási lehetőséget felborított. Most 
már nem az egyes testületek kívánságai, jóakarata, vagy elzárkózott- 
sága mozgatta az eseményeket, hanem olyan erők, amelyek végig tom
boltak először Európán, majd később az egész világon. Milliószám pusz
tult el az ember, rombadőltek virágzó városok, meginogtak a trónok és 
végveszély felé sodródtak nemzetek. Ebben az atmoszférában természe
tesen mindenek fölé kerekedett a napi megélhetés gondja. Senki sem 
törte a fejét alkotásokon, terveken, a legfőbb gond a haza nagy érdekei 
mellett a család gondja lett és a testületi szellem helyett az „Én“ lépett 
előtérbe. Még történtek ugyan apróbb megmozdulások a zárórakérdé
sekben is, de ezek most már inkább csak incidentaliter merültek fel. 
Amikor pl. világítási nehézségek miatt a belügyminiszter 1917 január
jától az üzletek záróráját 7 órában állapította meg, a Gyakorló Gyógy
szerészek Szövetsége ú jra  kérte a záróra megállapítását a gyógyszer- 
tárakra nézve és ebben a kérdésben a Testületet megkereste. A Testület 
azonban hivatkozással arra, hogy a gyógyszertár közegészségügyi intéz
mény, magától a minisztertől kérte a zárórarendelkezés magyarázatát, 
amire olyan leirat jött, amely kijelentette, hogy a rendelet a gyógyszer- 
tárakra, mint közegészségügyi intézményekre nem terjed ki. Ezenkívül 
az alkalmazottak szövetsége, hivatkozással a háború következtében erő
sen megcsappant munkaerőkre, 1917 augusztusában lépéseket tett úgy 
a váltott vasárnapi szolgálat, mint a váltott éjjeli szolgálat érdekében 
is, amit a vidéken sok helyen már meg is valósítottak. A belügyminisz
ter e beadványra azt a határozatot hozta, hogy ez ügyben az intézkedés 
joga az elsőfokú hatósághoz tartozik, mire a szövetség a kerületi elöl-

Í'áróságoknál já rt el sikerrel ebben a kérdésben. Ugyanez évben még azt 
:érte, hogy a Közegészségügyi Tanácsban az alkalmazotti kart is ju t

tassa a belügyminiszter képviselethez, ez a kérés azonban nem nyert 
elintézést.
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Ezek voltak azok az események, amelyek a szövetség hivatalos 
működését jelzik. Minden más, ami történt, csak a háborús kényszer 
hatása alatt született meg. A demoralizáció az egész vonalon mind
inkább érezhetővé vált. Az alkalmazottak nagyrésze a fővárosba gravi- 
tált, úgyhogy ugyanakkor, amikor vidékre alig lehetett munkatársat 
kapni, Budapesten rendkívül sok alkalmazás nélküli segédgyógyszerész 
volt, akik egyrészt csak jól dotált kisegítésekbe mentek el vidékre, más
részt alkalmi üzletekkel foglalkoztak. Az ilyen üzletek között első sorba 
tartozott a gyógyszerekkel való lánckereskedelem, amelyet ugyan kü
lönböző rendeletek tiltottak, de amit mégis nagyon sokan űztek azért, 
mert igen nagy jövedelmet biztosított.

*  *

*

Amint előbb, már a Gyógyszerforgalmi Kirendeltség megalakítá
sával kapcsolatban megírtuk, különösen a háború harmadik esztendejé
ben hazánkban igen nagy volt már a gyógyszerínség. Ennek egyik oka 
volt az is, hogy a katonaságnál hihetetlen mennyiségű gyógyszert po
csékoltak el. Nem törődve a polgári lakosság szükségleteivel, olyan 
gyógyszereket is óriási mennyiségben halmoztak fel, amelyek a polgári 
gyógyszertárakban már egyáltalában nem voltak megtalálhatók. A 
nagydroguisták gyógyszerraktárait is igen nagy mértékben igénybe
vették és emiatt merült fel az a kérés is, hogy a katonaság a maga 
gyógyszerszükségletét a bécsi gyógyszerraktárakból szerezze be.

A gyógyszereknek ez a mértéktelen felhalmozása azonban nem 
lett volna még a legnagyobb baj. mert, amint ez egy-két esetben meg is 
történt, meg lehetett volna találni a módját annak, hogy innen a polgári 
fogyasztás számára bizonyos mennyiségeket vissza lehessen szerezni. A 
nagyobb baj az volt, hogy a rossz elraktározás és a folytonos hurcolko- 
dás következtében óriási készletek pusztultak el, úgy, hogy megromlot
tak. eláztak s így elrothadtak. Amikor tehát a polgári gyógyszertárak 
igen sok receptet nem tudtak elkészíteni, mert a szükséges gyógyszert 
beszerezni nem lehetett, ugyanakkor a legszükségesebb gyógyszerekből 
is olyan nagy mennyiségek mentek a katonaságnál veszendőbe, ame
lyek nagyrészt biztosítani tudták volna a polgári lakosság gyógyszer
szükségletét.

Ily körülmények között érthető tehát, hogy igen jó üzlet volt úgy 
a gyógyszerek csempészése, mint a régebben felhalmozott és titkos rak
tárakban levő gyógyszerek eladása is. Ez azután megteremtette a lánc
kereskedelmet, amely nemcsak hazánkban virult teljes pompájában, 
hanem ami még veszedelmesebb volt, igen sok gyógyszert próbáltak ki
csempészni az országból. Megtörtánt pl. az, hogy több mázsa csempé
szésre teljesen elkészített csomagolású gyógyszert tudtak idehaza lefog
lalni, amelynek legnagyobb része acidum acetilo salicylicumból, kálium 
jodatumbóí, cocainból stb. állott. Mennyi volt azonban az a gyógyszer- 
mennyiség, amelyet lefoglalni nem lehetett, mert apró tételekben kilón
ként csempészték ki az országból, mert még így is jó üzletnek bizonyult.

A gyógyszerészi kar háborús viszonyaival megfelelő helyen fog
lalkozunk. Itt csak a segédszövetség további működését akarjuk jelle
mezni, amely 1918 októberében érte el tetőfokát és azt az érvényesülési 
lehetőséget, amit számukra az akkor kitört forradalom jelentett.
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A segédszövetség szerepe a kommunizmusban. — A gyógyszertárak 
szocializálása. — Üzembiztosok. — Káosz és pusztulás.

1919 március 21-ike szomorú napja a magyar történelemnek. Ek
kor tört ki a proletárdiktatúra, amely a söpredék kezébe adta a hatal
mat és az utcát tette úrrá a törvények és a polgári szabadság fölött. 
Olyan emberek kezébe került a hatalom, akik távol állottak a nemzeti 
gondolattól, akik semmit sem törődtek a magyar nemzet jövőjével s 
akikben nem volt sem erkölcsi bázis, sem megfelelő képesség arra, hogy 
egy nemzet vezetői lehessenek. Ennek az uralomnak az alapgondolata a 
polgári társadalom elpusztítása volt és a „minden a közé" jelszó csak 
arra volt jó, hogy megadja a szabad rablás lehetőséget s annak a polgári 
társadalomnak teljes tönkretételét, amelytől legjobban kellett, hogy 
féltsék a maguk zsarnoki uralmát.

E könyvnek nem lehet célja az, hogy foglalkozzék azokkal az 
okokkal, amelyek a nemzet életét erre a lejtőre vitték. Bizonyos, hogy 
a nemzet régi vezetőit is bizonyos mulasztások terhelik és a felelősséget 
viselniük kell azért, hogy nem törődtek eleget a néppel, nem terjesztet
ték ki a tömegekre azokat a jogokat, amelyek őket szorosabban kap
csolták volna a nemzethez és nem teremtették meg azokat a szociális 
alkotásokat, amelyek enyhíthették volna a szegénységet, biztosították 
volna a nemzet minden tagja számára a tisztességes megélhetést és le
vették volna a kisemberek válláról azt a sorvasztó gondot, amit az ő 
számukra a megrokkanás és megöregedés jelentett.

A nyomorúság melegágya volt mindig minden forradalmi törek
vésnek. Az izgatóknak könnyű volt a munkájuk mindenütt, ahol a nép 
nyomorgott és a napi kenyérért és a jövőért való kétségbeesés gondja 
égett a lelkekben. Ilyen atmoszférában nőtt egyre a szocialistákhoz 
húzók száma és így robbant ki az „őszirózsás" októberi forradalom is, 
amely a szociáldemokrata pártot ju tta tta  uralomra. Egyelőre ugyan 
még a polgári társadalom képviselőivel együtt gyakorolta a hatalmat, 
de ez csak látszat volt, mert a kabinetben a szocialisták dirigáltak és a 
polgári társadalom minisztereinek szinte semmi hatalma sem volt. A 
később szomorú hírhedtségre vergődött Károlyi Mihály gróf csak báb 
volt Kunfi Zsigmondnak és a többieknek a kezében, akik sajnos, maga
san fölötte állottak tehetségben, erélyben s akik végigjárván a szocia
lista párt iskoláját, a szervezés minden nagyszerű képességével is ren
delkeztek.

A helyzettel nem ismerősök előtt így csodálatosnak mutatkozhat 
az, hogy az októberben megszerzett hatalom alig négy hónap múlva ki
csúszott már a szocialisták kezéből s hogy azt ekkor a kommunisták 
vették át. Aki azonban ismeri a magyar politikai életnek a háborút meg
előző három évtizedét, az teljesen megérti a helyzetnek ilyen alakulását.

A szocialista pártnak ugyanis még parlamenti képviselete sem 
volt s így a legilletékesebb fórum, tehát az országgyűlés előtt nem tudta 
képviselni sem a maga eszméit, sem a háta mögött álló tömegek érde
keit. Sőt az volt a helyzet, hogy belátható időn belül nem is gondolha
tott arra, hogy a magyar parlamenti politikai életnek aktív tényezője 
lehessen. Számára tehát három mód állott rendelkezésre akkor, amikor 
tömegekre akart szert tenni. Az egyik a pártsajtó, a Népszava volt. A 
másik a megállásnélküli és nagyszerű alapokra fektetett beszervezése a 
tömegeknek. A harm adik pedig egy olyan pártprogramm, amely tele



volt csillogó ígéretekkel, olyanokkal is, amelyről a szocialista párt na-

fyon jól tudta, hogy az esetben sem lehetne teljesíteni, ha a kormány- 
atalmat ő gyakorolná.

Nem akar ez vád lenni, hanem egyszerű megállapítás. Mindenütt, 
ahol nincs politikai váltógazdaság, ez a rendszere azoknak a pártoknak, 
amelyek nem gondolhatnak arra, hogy hatalomra jutn&k. Kénytelen- 
ségből vállalják tehát az ilyen programmokat, mert ha már arra hatal
muk nincs, hogy tényleg adjanak valamit a népnek, úgy az egyetlen 
lehetőség számukra az erélyes kritikán felül annak a megcsillogtatása, 
hogy mit lehetne adni a népnek s milyen javulás állana be a nép sor
sában akkor, ha a kormányhatalom az ő kezükbe kerülne.

A szocialista párt is olyan programmot csinált tehát, amelyben az 
ország kulturális és gazdasági szempontjai miatt sok megvalósíthatat
lan pont volt. Egészen bizonyos, hogy az volt a párt elgondolása, hogy 
amint lassan-lassan erősödik, majd bevonul a parlamentbe és mind több 
és több országgyűlési képviselője lesz s így meg lehet a lehetősége már 
annak, hogy valamilyen koalíciós kormányalapításban is résztvehes- 
sen, úgy fogja lassankint a tömegek által észre nem vehetően lefaragni 
programmjából a meg nem valósítható ígéreteket. Az volt az elgondolás, 
hogy minél közelebb jutnak majd a parlamenti szerepléshez és az eset
leges kormányban való képviseltetésükhöz, annál reálisabbá teszik a 
programmjukat, hogy a döntő pillanatban olyan pártprogrammal lép
hessenek a nép elé, amelynek életreválásához minden reális lehetőség 
megvan.

A világháború és az annak végén bekövetkező rohamos összeom
lás megakadályozta a programmnak e lassú átváltoztatását. A szocia
lista párt egyik napról a másikra került hatalomra és ott állott egy meg
valósíthatatlan programmal. A legsúlyosabb dilemma elé került tehát. 
Két dolgot csinálhatott ugyanis. Az egyik az, hogy bevallotta volna a 
tömegeknek, hogy programmja annak sok pontjában meg nem valósít
ható. Ezt a szocialista párt nem tehette, hisz abban a pillanatban a tö
meg ellene fordult volna és számonkérte volna azokat az ígéreteket, 
amelyek alapján csaknem három évtized óta a szociáldemokrata p árt
hoz csatlakozott. A másik lépés meg az lehetett, amire őt a helyzet kény
szerítette, az ugyanis, hogy fenntartotta régi programmját, de mivel 
a népnek nyújtani semmit sem tudott, kénytelen volt a mindjobban 
feltörő türelmetlenséget újabb ígéretekkel fékentartani.

Az ország akkori teljesen lezüllött állapotában senki sem volt, 
aki meg tudta volna szüntetni azokat a bajokat, amelyek elsősorban a 
tömegeket sújtotta. Ez a helyzet már egymagában sok gondot okozott 
az ország vezetőinek, akik a történelemből nagyon jól tudták azt, hogy 
milyen felfordulás szokta követni a vesztett háborúkat. Egy kimondot
tan polgári kormány számára mégis sokkal könnyebb lett volna a hely
zet, mert nem volt lekötve a tömegekkel szemben lehetetlen ígéretekkel 
és így bizonyos megnyugvást tudott volna kiváltani már akkor is, ha 
a nép kívánságainak egy kis részét teljesíteni tudja. A szocialista párt
tal szemben más volt a helyzet, mert ők maguk voltak azok, akik fel- 
lovalták a népet és állandóan hangoztatva a polgári kormányok mu
lasztásait és tehetetlenségét, úgy állították oda önmagukat, mint akik
nek uralomra jutása jelentené a tömegek helyzetének rögtöni javulását.

Erről természetesen 1918 végén az adott viszonyok között szó sem 
lehetett. A szocialista párt tehát, ha nem akarta hitelét rögtön elveszi-



texii, fokozták ígéreteiket egészen addig, amíg ezek felelősségérzetükkel 
valahogy összeegyeztethetők voltak.

A szocialista pártnak ez a helyzete magában hordta a későbbi 
katasztrófát. Bizonyos volt ugyanis, hogy ha akad Magyarországon 
olyan csoport, amelyet lelkiismereti kérdések egyáltalában nem aggasz
tanak, akikben felelősségérzet nincs és így ígéreteikben sokkal tovább 
mennek, mint a szocialisták, akkor azokban a judicium nélküli időkben 
feltétlenül ezek kezébe kerül a hatalom.

Így is történt. A szocialista párt márciusban már teljesen elveszí
tette a talajt és 1919 március 21-én délután 6 órakor a polgári pártkörök
ben kézről-kézre já rt az a lista, amelyen fel voltak sorolva az úgyneve
zett népbiztosok, az ú j rendszer vezető hatalmai.

A söpredék általános uralmával együtt természetesen a gyógy
szerészi pályán is felszínre kerültek azok, akik sem koruknál, sem élet
tapasztalataiknál, sem tehetségüknél, sem erkölcsi súlyuknál fogva nem 
voltak alkalmasak arra, hogy bármely időben is vezetőszerepet töltse
nek be. Beteges észjárású, félművelt, mindenáron érvényesülni akaró 
alakok lepték el a gyógyszerészet fórumát és okoztak mérhetetlen, alig 
kiheverhető károkat a gyógyszerészi pályának.

A kommunizmus eseményeiről nagyon nehéz teljesen tiszta képet 
formálni. Sok gyógyszerész kénytelen volt elhagyni saját patikáját, 
amelyet azután a kommunista üzembiztosok vettek hatalmukba. Sok 
olyan gyógyszerész volt, aki vagy a vidéken bujkált, vagy Ausztriába 
menekült s így csak egy-egy töredékét ismeri az eseményeknek. Mint
hogy e sorok írója is elmenekült a kommun elől, az itteni események 
ismertetésénél kútforrásul szolgál Koritsánszky Ottónak eredeti okmá
nyok és feljegyzések alapján írott könyve, amely „A magyar gyógy
szerészet a proletárdiktatúra és a politikai átalakulások idején ‘ cím
mel jelent meg.

A proletárdiktatúra már áprilisban elrendelte a gyógyszertárak 
úgynevezett szocializálását, tehát elkommunizálását. A magántulajdon 
elve ezzel a gyógyszertárakra vonatkozólag is megszűnt és a gyógy
szertárak szabad prédáivá lettek annak a rendszernek, amely a régi 
tulajdonosok és a megfontolt, komoly segédi kar helyett éretlen su- 
hancokra bízta a gyógyszertárak vezetését, akik azt a laboránsokkal, 
takarító aszonyokkal, mosogatólányokkal együtt gyakorolták.

Ilyen körülmények között természetes, hogy a gyógyszertárak
ban fel kellett fordulnia a régi rendnek és meg kellett szűnnie a normá
lis közegészségügyi szolgálatnak. A kommunista gyógyszerészcsemeték 
teljesen elhanyagolták a gyógyszertárak kezelését, nem törődtek a ki
fogyó anyag pótlásával, hanem egyszerűen és legtöbbször durva sem
mibevevéssel utasították el az orvosságot váró közönséget. Igen sokszor 
megtörtént, hogy egy több munkát adó recepttel a betegnek egész csomó 
patikát végig kellett járnia, mert éppen az elvégzendő munka miatt azt 
megcsinálni nem akarták. Érthető volt ez akkor, ha tudjuk, hogy a fize
tés így is, úgy is já rt annak, akinek viselkedése megfelelt a kommu
nista erkölcsöknek s ha tudomásul vesszük, hogy a Nádas Lajosok, Wit- 
tenberger Henrikek, Honig Zsigák és Neuwald Aladárok voltak azok, 
kiknek szava döntő volt a gyógyszerészi pálya ügyeinek vitelében.

Ugyanakkor a kari élet legkiválóbb reprezentánsainak minden 
megalázáson keresztül kellett, hogy menjenek. Paksy Bélának, aki a 
magyar gyógyszerészi kar legkiválóbb egyéniségei közé tartozott, aki 
Budapesten országgyűlési képviselő volt és egyéni kedvességével is egész



életén át lebilincselt mindenkit, alig lehetett kenyeret juttatni. Kar
lovszky Geyzának, háta mögött több évtizedes nagyszerű munkássággal, 
kiváló tudással és szellemi felkészültséggel, ív papírokat lehetett csak 
rubrikázni és Lukács István szaklap-szerkesztő, aki hosszú időkön át 
szolgálta a főnöki és alkalmazotti kar közötti megértést, nyomtatványo
kat kezelt, volt sok olyan gyógyszerész, akinek egyáltalában nem akar
tak munkaalkalmat biztosítani és érdemekben gazdag, kóros vezetőknek 
szégyenszemre előszobázniok kellett, ha az akkori hitvány vezetőknél, 
a fiatal óriásoknál el akartak érni valamit. A proletárdiktatúrának 
gondja volt arra, hogy a véleményszabadságot megfojtsa. Egyik napról 
a másikra betiltotta a szaklapokat s csak a szakszervezet lapja, a Gyógy
szerész Újság jelenhetett meg, amely később a Gyógyszerészmunkások 
Lapja nevet vette fel. A gyógyszerészi korporációk is megszűnnek, 
illetőleg beszüntetik működésüket, mert arra semmi lehetőség sem volt. 
A lapok beszüntetése olyan hirtelen történt, hogy még arra sem volt 
lehetőség, hogy kiáltvánnyal lehessen fordulni az ország gyógyszerészi 
karához. A régi rend tehát teljesen felborult és helyét elfoglalta a leg
teljesebb bizonytalanság. A gyógyszerészi pályán is úrrá lett a kommu
nista akarat, amely abban élte ki magát, hogy elpusztítson mindent, 
ami a múltra emlékeztethetett, mindent, ami a polgári társadalom erő
forrásává válhatott és amely a tudás, a lelkiismeret és a tisztesség 
helyébe a tudatlanság, a lelkiismeretlenség és a zsarnokság uralmát 
ültette.

Már március 22-én tanácskozások folytak a gyógyszerész-szak
szervezet vezetője és a komumnista csoport között, hogy a budapesti 
gyógyszertárak átadásának módozatait megbeszéljék.

A közegészségügy, bármilyen rendszerről is legyen szó, sohasem 
lehet Csáky szalmája. A köztulajdonbavétel lehet kommunista elv, 
azonban akkor is csak a kommunista állam javára történhet. A gyors 
szocializálási akarat ellenben egyszerűen azt akarta biztosítani, hogy 
a kommunista érzelmű gyógyszerészsegédek pozíciókhoz jussanak s 
hogy az ő kezükre legyenek átjátszva a gyógyszertárak. Tisztán abból 
a szempontból, hogy hatalmi vágyukat kielégíthessék és zsebeiket má
sok vagyonával megtölthessék. Ezt legjobban bizonyítja az is, hogy a 
szakszervezet tagjait az első osztályú szellemi munkások csoportjába 
vették fel és elrendelték, hogy március 1-től számítva mindenki 30%-kai 
felemelt fizetést kapjon addig is, amíg a kormányzótanácsnál a fize
tésrendezés kérdése még magasabb keretek között elintézve nincs. A 
fizetésemeléseket tehát olyan időponttól kezdve rendelték el, amikor 
még kommunizmus nem volt s ez is bizonyság amellett, hogy nem a 
közérdek szolgálata vezérelte őket.

Amint erről a mozgalomról dr. Deér Endrétől értesült Zoltán 
Béla rögtön kijelentette, hogy mielőtt az alkalmazottak bizottságával 
egyáltalában tanácskoznának, illetékes helyen tájékozódni fognak az
iránt, hogy mik a tervek a gyógyszertárakkal és a gyógyszertárak ed
digi tulajdonosaival. Zoltán Béla sürgősen össze is hívta a gyógyszer
tártulajdonosokat s ezen az ülésen ismertetve lett a szakszervezetnek 
az a kívánsága, hogy a tulajdonosok gyógyszertáraikról önként mond
janak le, amely esetben biztosítani fogják számukra azt, hogy mint 
részmunkások, valamelyik gyógyszertárban, de nem eddigi gyógyszer- 
tárukban, szintén elhelyezést fognak nyerni. A tulajdonosok ezzel szem
ben elhatározták, hogy gyógyszertáraikról önként le nem mondanak,
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viszont kénytelenek voltak tudomásul venni azt, hogy a bekövetkező 
elkommunizálással szemben ellenállást nem fejthetnek ki.

A szakszervezet tagjait felbőszítette az, hogy a tulajdonosi kar 
küldöttsége fel merte keresni Bokányi népbiztost, hogy tőle a jövendőre 
vonatkozólag információkat kérjen. Bokányi kijelentette, hogy a gyógy
szerészeti ügy két részre oszlik, még pedig az egészségügyi aclminisztrá- 
cióra és a szocializálásra. A gyógyszertárak a nagyüzemekkel együtt 
lesznek szocializálva, de természetesen nem egyesek, hanem az állam 
számára. Ugyanekkor kijelentette azt is, hogy gondoskodás fog történni 
a gyógyszertártulajdonosok elhelyezésére nézve is. A tulajdonosi kar
nak ez a teljesen logikus és jogos lépése háborította fel a szakszerve
zetet, amely a segédszövetség Múzeum-körút 17. sz. alatti helyiségében 
működött. A magyar segédi kar érdekében le kell szögezni azt, hogy a 
szakszervezetben sem a Gyakorló Gyógyszerészek Országos Szövetsé
gének vezetőemberei közül, sem a segédi kar komoly elemei közül senki 
sem fejtett ki semmiféle működést. Teljesen ismeretlen nevű és rövide
sen kéteshírűvé vált alakok azok, akik ott a hatalom tógájában tetsze
legtek. A m ár említetteken kívül György Mátyás, Téri Tibor, Steiner 
Miksa és Domokosné Vámos Erzsébet voltak a hangadók, akik mellett 
még Fekete Lajos vette ki részét az intézkedésből.

A Gyakorló Gyógyszerészek Országos Szövetsége a diktatúra ki
kiáltását követő napon már kimondotta feloszlását és tagjainak egyen
kénti elhatározására bízta azt, hogy a szakszervezetbe belépjenek-e.

A szakszervezet az ügyek intézésére március 23-án egy hét tagból 
álló bizottságot választott, amelynek tagjai lettek György Mátyás, Hol- 
czer Jenő, Neményi Jenő, Neuwald Aladár, Pollák Ákos, Szentmiklósy 
Sándor és Téry Tibor. Ezek közül Neményi Jenő neve ismeretes volt 
már a Magyarországi Gyógyszerészsegédek Országos Szövetségének no
vember 19-iki üléséről, ahol már akkor kilátásba helyezte, hogy ki fog
nak menni az utcára, beverik a gyógyszertárak kirakatait és lámpa
vasra húzzák azokat, akik kívánságaikat nem teljesítik. E beszéddel 
kapcsolatban a Gyógyszerészi Szemle volt az, amelyik élesen szembe
fordult s amely az akkori forradalmi időkben is le merte írni a követ
kező szavakat: „Lehetetlen megállás nélkül elhaladni e vérlázító jelen
ség mellett, amelyet ha nem is veszünk túlságosan komolyan, de amely
ről meg kell állapítanunk, akkor is undorral fogjuk be előtte füleinket, 
ha az utca csőcseléke hasogatja velünk dobhártyáinkat. Mert így nem 
beszél kultúrember. És így nem beszél szervezett munkás az ő .mun
kástestvéreihez4. így az utca beszél. Az utca, amely nem kelt félelmet, 
csak undort s amelyet még mindig meg tudunk tisztítani, ha százszor 
forradalom van is.“

E bizottság intézte azután az üzembiztosok elhelyezését, a köz
kórházi régi gyógyszertárak alkalmazottainak elmozdítását és a testü
let központi gyógyszertárának a szakszervezet felügyelete alá helye
zését. Ugyanekkor elrendelték a szakszervezeti keret kiépítését. Az 
országot a következő 12 csoportra osztották: 1. Aradmegye és város. 2. 
Hajdú-, Szabolcs- és Zemplénmegye és Debrecen város. 3. Győrmegye.
4. A megszállott Felső-Magyarország és Kassa. 5. Pestmegye (Budapest, 
Csepel, Erzsébetfalva, Kispest, Rákospalota és Újpest kivételével) és 
Kecskemét. 6. Biharmegye. 7. Szatmár-, Bereg-, Ung- és Ugocsamegye.
8. Békés-, Csongrád-, Csanád- és Bács-Bodrogmegye. 9. Sopronmegye.
10. Az egész Dunántúl, Kaposvárral mint központtal. 11. Borsodmegye 
és végül 12. az ötödik csoportnál zárójelben felsorolt és a 12 csoport
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egyikéhez sem sorolt területen lakók. Látnivaló tehát, hogy ez a beosz
tás is alig volt több nagyképűsködésnél, hisz egyszerűen kopizálta a 
Gyógyszerész-Egyesület járási rendszerét s így erre az ú j beosztásra 
semmi szükség sem volt.

Váratlanul Szántó Sándorral szemben György Mátyásnak a ve
zetőszerepe kezd kialakulni. A Gyógyszerész Újság április 1-i számában 
már a következő híradás jélent meg: „A munkaügyi népbiztosság 
György Mátyás elytársunkat bízta meg a gyógyszertermelés kommuni- 
zálásának végrehajtásával. Ezen kinevezéssel úgy a gyógyszerészprole
tariátus felszabadítását, mint a gyógyszertermelés szocializálását egy 
mélytudású elvtársunk biztos kezeiben látjuk. György Mátyás egy meg 
nem alkuvó, tántoríthatatlan politikai csoport vezetője volt, mely cso
port a gyógyszerésztársadalomban uralkodó visszás állapotok megszün
tetését ép úgy, mint a gyógyszerészproletariátus felszabadítását egye
dül a nemzetközi proletárforradalom kitörésével, a szocialista interna- 
cionále megvalósulásában látta megoldhatónak. Munkálkodásának jo
gos bizakodással nézünk elébe."

Hogy ez a bizakodás mennyire vált valóra, ezt majd látjuk akkor, 
amikor a gyógyszerészet teljes csődbejutásáról írunk, amit végül ma
guknak a népbiztosoknak is konstatálniok kellett. Itt arra akarunk rá
mutatni, hogy György Szántóval és dr. Dóczival való megállapodás 
alapján úgy döntött, hogy a gyógyszerész-osztályt három alosztály fogja 
képezni, ahol is az összes gyógyszerészi ügyeket György, a gyógyszer- 
ellátást Dóczi, míg a gyógyszertermelést Szántó irányítja. György a 
gyógyszerész-osztályban igyekezett a kommunistacsoport tagjainak 
szerepet juttatni. így lett Téri Tibor helyettes osztályvezető, Domokosné 
Vámos Erzsébet titkár és Steiner Miksa a szocializálási ügyek vezetője.

Rövidesen nyilvánvaló lett azonban az, hogy ezekben az embe
rekben semmi képesség sem volt arra, hogy ilyen vezetőpozíciókat tölt
senek be. Úgy elméleti, mint gyakorlati tudásuk szerény volt s így 
kénytelenek voltak az osztály vezetői gondoskodni arról, hogy elő
adóként valaki olyant is megnyerjenek, akinek szellemi képességei is 
voltak. így esett a választásuk dr. Forgács Rezsőre, aki csakugyan ki
váló képzettségű tagja volt a fiatalabb gyógyszerészi generációnak. Ér
dekes ez a választás azért, mert Forgács egyáltalában nem volt kom
munista, sőt teljesen híve volt az 1876-os törvényben kodifikált rend
szernek. Igaz, hogy szabadgondolkodó volt, igaz, hogy nagyfokú szo
ciális érzés volt benne, amellyel segíteni akart segédi minőségben mű
ködő kollégáin is. De sohasem volt felforgató. Komoly tudományos elmé
lyedése és működése is kizárta ezt. Alig pár hónappal azelőtt egyre- 
másra jelentek meg rendkívül értékes közleményei, amelyek részben 
kémiai, gyógyszerismei, gyógyszerésztörténelmi és gyógyszerésziro
dalmi jelentőségűek. Ekkor írta meg nagy tanulmányát, amelynek 
címe: Adatok a régi 1578—1882 közötti régi magyarnyelvű orvos-gyógy
szerészi irodalom történetéhez. 1918 szeptemberében írta meg „Hyoscin 
vagy Scopolamin" című nagy képezettséget mutató értekezését. Rend
kívül sok külföldi gyógyszerészeti cikket fordított le és látott el jegy
zetekkel. Irt a kenőcsök mikroszkopiái vizsgálatáról, a gyógyszerek 
összeférhetetlenségéről és a többi. Egyszóval komoly értéke volt a gyógy
szerészi karnak, aki — sajnos — fiatal korában távozott az élők sorából.

Érthető, ha ő nem kapott úgy a felkínált állás után, mint ahogy a 
mindenáron érvényesülni akarók. Előbb kikérte Zoltán Bélának és dr. 
Deérnek tanácsát és csak akkor jelentette ki, hogy a megszervezendő
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osztályban átveszi a gyógyszertárak központi felügyeletének vezetését 
és irányítását, amikor ezek a férfiak őt erre határozottan felkérték, 
mert az volt a meggyőződésük, hogy dr. Forgács működése csak hasz
nára lehet úgy a megtépázott gyógyszerészetnek, mint az egész gyógy
szerészi karnak. Kijelentette azonban, hogy ő csak építésre és alkotásra 
hajlandó, de a rombolás m unkáját nem vállalja. Ugyanilyen gondola
toktól eltelve vállaltak szerepet dr. Andriska Viktor erzsébetfalvai 
gyógyszertártulajdonos és Koritsánszky Ottó szakíró. Mindkettőnek 
egész lelkülete és hazafias érzése távol állott a kommunistáktól és bizo
nyos munkakör vezetésének elvállalása részükről áldozat volt, amit a 
pálya számára hoztak.

Mint ahogy a forradalmároknál ez rendesen történni szokott, rö
viddel a gyógyszerészi osztály megalakulása után sokan nem voltak már 
megelégedve György intézkedéseivel, mert azokat nem tartották elég 
radikálisnak. így már április 27-én ellenőrző bizalmi emberként tették 
melléje Wittenberger Henrik gyógyszerész jelöltet. Ez a brutális hajlan
dóságú és félbolond ember egyszerűen úgy intézte az ügyeket, hogy a 
neki nem tetsző beadványokat eltépte s amikor egy olyan beadvány 
került hozzá, amit a régi gyógyszertártulajdonosok az özvegyek és ár
vák érdekében adtak be, egyszerűen azt írta rá: „Dögöljenek meg." 
Neményi Jenő, akiről már előbb szólottunk, egy ideig szintén döntő té
nyező volt az osztálynál addig, amíg üzembiztossá ki nem nevezték. 
Hogy teljes jellemzését adjuk ezeknek az embereknek, megírjuk Korit
sánszky adatai alapján azt is, hogy amikor egy budapesti gyógyszertár
tulajdonos jelentkezett nála munkáért, annak azt felelte: „Menjen haza 
s csak akkor jöjjön hozzám, ha már nincs mit ennie és éhes lesz. Akkor 
adok munkát, de nem a patikában. Előbb pár hétig követ fog törni a volt 
patikája előtt s ha már becsülni tudja a munkát, akkor újból jelent- 
kezhetik szakmunkáért."

A megalakult szakosztály első ügyköri beosztása a  következő
volt:

I. Gyógyszertermelés szocializálása, központi irányítása, ellenőr
zése és centralizálása.

1. Gyógyszervegyészeti gyárak (közösen a szociális termelés nép
biztosságával) .

2. Galenikumok gyártása (közösen a szociális termelés népbiz
tosságával) .

3. Gyógynövény termelés (közösen a földmívelésügyi népbiztos
ságával).

4. Gyógyszerek tökéletesítése (a Közegészségügyi Tanáccsal 
együttesen).

II. Gyógyszerforgalom szocializálása, központi irányítása, ellen
őrzése és centralizálása.

1. Gyógyszerbehozatal, kivitel (gyógyszercsere, kompenzációs 
műveletek).

2. Anyagkezelés (elosztás).
3. A termeléshez szükséges nyersanyagok beszerzése.

III. Gyógyszertárak szocializálása, arányosítása, felügyelete. Át
térés a nagyüzemre.
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1. A szocializálás végrehajtása, a szocializált gyógyszertárak Ősz- 
szevonása, a feleslegesek bezárása, a gyógyszertárak kihelyezése és új 
gyógyszertárak felállítása.

2. Az idetartozó személyi ügyek elintézése.
3. A gyógyszertárak üzemének, felszerelésének és anyagkészleté

nek ellenőrzése (tudományos és anyagi ellenőrzés).
4. A kisipar fokozatos megszüntetése: a gyógyszertári laborálás 

átvitele galenikus gyárakba.
5. Financiális ügyek; azok központosítása.

IV. A gyakorlati gyógyszerészkiképzés bekapcsolása a megfelelő 
üzemi intézményekbe (közösen a közoktatásügyi népbiztossággal).

Könyvünk feladata nem lehet az, hogy foglalkozzunk mindazok
kal a momentumokkal, ülésekkel, rendeletekkel, amelyek gyógyszerészi 
vonatkozásban a kommunista uralmat teljes egészében feltárják. A mi 
kötelességünk csak az, hogy nagy vonásokban jellemezzük az általános 
helyzetet, mutassunk rá a kloákából feltörők működésére és arra a rom
bolásra, amit úgy erkölcsi, mint gazdasági téren elkövettek. Feladatunk 
ezenkívül, hogy ismertessük a magyar gyógyszerészet régi vezetőinek 
a proletárdiktatúra alatti helyzetét és szereplését s hogy szembeállítva 
ezeket a diktatúra gyógyszerészhatalmasságaival, élesen megvilágítsuk, 
hogy milyen pusztító munkára voltak képesek ezek s hogy milyen ér
demeik vannak azoknak, akiknek tetteit e nehéz időkben is a hazaszere
tet, a józan megfontolás, a közegészségügy fontosságának átérzése és a 
lelkiismeret vezették.

Az említett gyógyszerészi szakosztálynak a termelési és ellátási 
osztályáról rövidesen kiderült, hogy az adott körülmények között tel
jesen életképtelen. Andriska dr. el is készített egy szabályrendeletet, 
amelyben a gyermektápszer ügyének a közellátási népbiztostól a 
munkaügyi, népjóléti népbiztoshoz való áttételét javasolta, ez azonban 
hatásköri összeütközés ürügye miatt nem sikerült. Lassanként leszaka
doztak az osztályokról az emberek, úgyhogy Andriska dr. teljesen ma
gára maradt, már csak azért is, mert dr. Augusztin Béla, dr. Darvas Fe
renc, akinek a háta mögött rendkívül értékes tudományos munkásság 
volt, meghívás dacára sem foglalták el helyeiket.

A gyógyszergyárak nyersanyag és tüzelő hiányában nem dolgoz
tak. A gyógyszerészi szakosztályon az egyes alosztályok között nem 
volt semmi kapcsolat. Mindenki a maga feje, hirtelen ötletei és hatalmi 
akarata alapján dolgozott s így természetes, hogy a napról-napra ki
adott tömeges intézkedés egymással teljesen szembehelyezkedett, egy
más értékét lerontotta és csak növelte az általános zavart. Az egész hi
vatal olyan volt, mint egy zsibvásár, ahol neveletlen suhancok az asztal 
tetején ülve, a helyiséget teleköpködve, kalappal a fejükön fogadták a 
feleket és m unkájuk egy-egy nagyhangú frázisban, vagy valamilyen 
gorombaságban merült ki. A vezetés azoknak a kezében volt, akik ellen 
annakidején még február 22-én Szentiványi Szász Tihamér a segédszö
vetségből való kizárási indítványt tett kommunista érzelmük és visel
kedésük miatt. A segédgyógyszerészi karnak szakképzett és a régebbi 
időkből ismert komoly vezetői teljesen távoltartották magukat a most 
folyó munkától s ha valamilyen pozícióba bele lettek kényszerítve, ak
kor is passzíve viselkedtek.

Közben március 30-án megalakult a szocialista gyógyszerészhall



gatók, később ifjúmunkások név alatt ismert szakcsoportja és április
6-án a segédmunkások, tehát laboránsok, takarítónők, pénztárosok, cso
magolok stb. szervezete. E két utóbbinak bevonásával a Magyarországi 
Gyógyszerészek Szakszervezetének direktóriumát a következőkép vá
lasztották meg: a szakképzett gyógyszerészek képviseletében Fekete 
Lajos és Nagy Oszkár; a gyógyszertári technikai munkások képvisele
tében Nádos Lajos és Gáber István; a gyógyszerészi egyetemi hallgatók 
képviseletében Gliick Ferenc; a szocializáló bizottságból Dénes József 
és Steiner Miksa; a sajtó- és propagandaügyek intézésére Téri Tibor. 
T itkárrá Neuwald Aladárt választották meg.

Természetes, hogy egy olyan rendszer, amely a speciálisan gyógy
szerészeti és gyógyszertári ügyekben is egyforma jogokat biztosított a
fgyógyszerészeknek és a technikai szakmunkásoknak, rövidesen arra kel
eti, hogy vezessen, hogy az ellentét a szakszervezet három egyenrangú 

csoportja között teljesen kiéleződött. Ez a három egyenrangú csoport 
volt pedig a gyógyszerészmunkások szakmai szakosztálya, az ifjúm un
kások szakosztálya és a segédmunkások szakosztálya. Szép dolog a sza
badság, de a kommunista gyógyszerészeknek az még sem kezdett tet
szeni, hogy a laboránsok és a mosogatóleányok kezdtek teljesen olyan 
jogokat gyakorolni, mint ők maguk. Minden kommunista elv mellett is 
mégis csak volt bennük bizonyos beléjük gyökeredzett gyógyszerészi 
szellem s az intelligensebb embernek az a természetes tiltakozása, amely 
felébred akkor, ha a teljesen unintelligens vele egy sorba akar állani. 
Persze, nehéz volt valamit tenni a segédmunkások hatalmi terjeszke
dése ellen, mert hiszen ennek megerősítésében még sokkal pregnánsab
ban ju to tt kifejezésre az a kommunista meghatározás is, hogy minden 
ember teljesen egyenlő. A kommunista gyógyszerészek különös szeren
csétlenségére a segédmunkások beszervezését és a gyógyszerészek ellen 
való lazítását már régebben megkezdette Nádas Lajos, ez a 22 éves eg- 
zaltált és az élet minden realitásával meghasonlott kommunista cse
mete. Már március 2t-e előtt patikáról-patikára já rt és azzal lázította 
őket, hogy a gyógyszerészek nagy fizetésük mellett csak henyélnek, míg 
a tulajdonképpeni igazi munkát éhbérért a segédmunkások végzik. En
nek következtében a fegyelem már abban az időben is teljesen meg
lazult. A Nádas törzskarához a legszemenszedettebb züllött alakok tar
toztak, akik nem egyszer büntetett előéletűek volak. Hiába próbálták 
később tehát a higgadtabb segédgyógyszerészek visszatartani a segéd
munkásokat attól, hogy teljesen szélsőséges útra lépjenek, mert Nádas 
annyira fellázította őket, hogy minden ilyen kísérlet nemcsak céltalan 
volt, hanem veszélyes is lehetett.

A segédmunkásokat Nádas azzal is hatalmában tartotta, hogy 
belőlük három hónap alatt másodrendű gyógyszerészeket akart nevelni, 
ami ellen főleg a gyógyszerészhallgatók, tehát az ifjúmunkások tilta
koztak. Mindenesetre elérte azt, hogy tervbevették a segédmunkások 
szociális és természettudományi oktatását, sőt egy Lengyel Mór nevű 
gyógyszerészjelölt néhány ilyen előadást is tartott. Érdemes ismertetni 
azt, hogy e minden képzettség nélküli segédmunkások számára az elő
készítő iskolának mi volt a tananyaga:

Számtanból mindazokat a műveleteket, melyek a gyógyszertári
Gyakorlatban előfordulnak (munkabérkalkuláció, mértékegységek, ür-, 

ossz-, terület-, súlyszámítások stb.)
Természettanból: alapfogalmak, fajsúlv, sűrűség és ezek megál

lapítására szolgáló eszközök. Mérlegek és mérlegelések. Egyszerű gépek,



hőmérők, barométer, halmazállapotok. A föld alapja, forgása és kerin
gése, naprendszer.

Vegytanból: alapfogalmak. Elem, keverék, elegy, vegyület. Fé
mek és nemfémek.

Természetrajzból: élettelen anyagok, növények, állatok. Az em
ber helye a természetben. Fajok átalakulása. Az ember származása.

Szociológia: a társadalmak kialakulása, fejlődése. Erkölcsi és jogi 
intézmények. Tömegmozgalmak. A szocializmus története. Utópisztikus 
és tudományos szocializmus. A Marxizmus alapvető tanításai. A mun
kás helyzete a múltban, kötelessége a jelenben, feladatai és jogai a jövő
ben. Burzsoá- és proletárdemokrácia.

Ez a program legjobban bizonyítja, hogy milyen zavart agyú 
emberekre voltak bízva a gyógyszerészetnek nagy érdekei. Az ítélőké
pesség teljes hiányát m utatja minden rendelkezésük, amely nem szá
mol sem a helyzettel, sem a lehetőségekkel. Minden vágya abban merült 
ki, hogy kifelé, különösen a műveletlen tömegek felé, az alkotás jeleit 
és a maga hatalmát fitogtassa. Közben természetesen egymás ellen is 
aknamunkát folytattak. Mindegyik vezető félt a másiktól, egymás he
lyére akartak kerülni és egymást akarták különböző pozíciókból k i
buktatni. Hol nyíltan, hol titokban ócsárolták, gyalázták egymást és a 
legkülönbözőbb vádakat konstruálták meg. Ennek természetesen csak 
az lehetett a következménye, hogy a műveletlen tömegek előtt is elveszí
tették tekintélyüket és növelték azt a fejetlenséget, amelybe lassanként 
kezdett minden belefulladni.

Egyik legfőbb gondjuk volt a fizetések ügyének rendezése. Arról 
már megemlékeztünk, hogy a kommunizmus első napjaiban önkénye
sen 30%-kal felemelték már a saját fizetésüket. Április 26-iki kelettel 
megjelenik .azután a 15. számú M. N. N. rendelet, melynek második §-a 
a fizetéskérdés rendezését — a népgazdasági tanácsnak a munkabérek 
végleges rendezéséig — a szakszervezetre bízza. Ez a következőkép ren
delkezik:

A volt tulajdonosok (üzletvezetők) fizetése — addig, amíg a 
munkaügyi és népjóléti népbiztosság nem határoz — nem haladhatja 
meg a legnagyobb fizetésű munkás bérét.

A munkabérek ezentúl havonként előre fizetendők. Ennek követ
keztében a fizetések a következőkben lettek megállapítva:

Okleveles gyógyszerészek havi bére .........................  1800 K
Nemokleveles gyógyszerészek havi b é r e .....................  1500 K
Gyakornokok, szakképzett laboránsok és szakképzett

technikai segéderők havi bére .................................  1100 K
Nem szakképzett laboránsok, pénztárnoknő havi bére 900 K
Takarítónők és csomagolok havi b é r e .........................  800 K
16 éven aluli ifjúmunkások havi b é r e .........................  400 K

Kimondotta még a gyógyszerészi osztály, hogy nagyon fontos ese
tekben, amikor a gyógyszertártulajdonos semmiképpen sem nélkülöz
hető, mint pl. ampullagyártásnál, kivételesen nagyobb fizetést is lehet 
adni. Ez azonban csak írott malaszt maradt. Sőt, amikor a Deér-gyógy- 
szertár össz-személyzete kérvényt adott be, hogy tekintettel Deér dr. 
kiválóságára és sokoldalú munkálkodására, engedélyezzenek számára 
1800 koronánál magasabb fizetést, a referens a kérvényre egyszerűen



azt írta, hogy „papírkosárba64 és a személyzet külön dorgatóriumot ka
pott, hogy a proletárdiktatúra szentimentálizmust nem ismer.

Nem kell azonban azt hinni, hogy ezekkel a fizetésekkel az érde
keltek megelégedtek. így azután a Forradalmi Kormányzótanács május 
hó 5-iki 83. számú rendeletével megszüntette a tisztviselők és a munká
sok bérei közötti különbséget és a munkabér nagyságát a szakképzett
ség szerint állapította meg. Május 30-án már ú jra  a fizetéseket kellett 
rendezni, amelyek mindig visszaható erővel bírtak, úgyhogy pl. a szak- 
szervezet által június 28-ra életbeléptetett rendeletnek április 15-ig volt 
visszaható ereje. E fizetésrendezések tehát mindig azzal jártak, hogy az 
üzemeknek a visszamenő fizetéskiegészítések fejében igen nagy össze
geket kellett mozgósítani, ami lehetetlenné tett minden üzemi számítást 
és állandóan nagy anyagi zavarokat okozott.

A fizetések kiutalása körül olyan esetekkel találkozunk, amelyek 
élénken illusztrálják azt a torz rendszert, amely a gyógyszerészi karra 
is ránehezedett. így pl. Korányi Mártát, Korányi Lajos budapesti gyógy
szertártulajdonos leányát elhelyezték az Egyetemi gyógyszertárba. Az 
elhelyezésnek indító oka az volt, hogy egy családba tartozók ugyan
azon patikában ne dolgozhassanak. Az Egyetemi gyógyszertár nem volt 
szocializálva, hanem a közoktatásügyi kormány költségvetésének ter
hére működött s így Korányi M ártának a fizetését nem volt módjában 
folyósítani. Az osztály tehát úgy intézkedett, hogy az Egyetemi gyógy
szertárban működő gyógyszerész fizetését az Ülíői-úton vele szemben 
levő és köztulajdonba vett Angyal gyógyszertár folyósítsa, ami termé
szetesen meg is történt.

Az uralomra jutott kommunista gyógyszerészek azonkívül is gon
doskodtak arról, hogy minden lehető és lehetetlen módon külön jöve
delmekhez is jussanak. Egyik módja volt ennek a munkanélküli segé
lyek kiutalása, amivel azután nem igen számoltak el. Megtörtént, hogy 
Erényi Béla a „Diana44 munkásainak gyorssegély címén kénytelen volt 
25.000 koronát fizetni, amiből a már többször említett Nádas Lajos 4000 
koronát vett fel, míg a segédmunkásoknak fejenként 500 korona jutott. 
A gyógyszertárak szocializálásával kapcsolatban is igen nagy összege
ket biztosítottak maguknak. A vidéki gyógyszertárak szocializálása 
úgy történt, hogy politikailag megbízható szakszervezeti tagokat úgy
nevezett kerületi biztosokká neveztek ki, akiknek hivatásuk volt a ke
rületükbe tartozó gyógyszertárak köztulajdonba vétele. 16 ilyen meg
bízott volt, akik rendes gyógyszerészi fizetésükön kívül 60 korona napi
d íja t kaptak és ezenkívül költségeiket is felszámíthatták. Elképzelhető, 
hogy micsoda visszaélések történtek itten. Adatok vannak arra, hogy 
a győrmegyei mégbízott egyszerűen telefonon keresztül szocializált, de 
persze felszámította napidíjait és költségeit úgy, mint ha a legutolsó 
olyan faluba is elment volna, ahol gyógyszertár működik. Ugyanez tör
tént a Vas—Sopronba kiküldött megbízottal is, aki csak Szombathelyen 
szállt ki, de költségeit az összes gyógyszertárakra vonatkozólag felszá
mította. Saját kommunista rendszerüket is megcsalták tehát, ami leg
jobban m utatja ezeknek az embereknek erkölcsi értékét.

Nézzük most már, miképpen történt a gyógyszertárak szociali
zálása. Ez eredetileg nem is volt a forradalmi kormányzótanács prog
ramjában, hanem azt egyszerűen a gyógyszerészi szakosztály forszí
rozta ki, ami jelentékenyen növeli a kommunista gyógyszerészek fele
lősségét. Elrendelték ugyan a leltározást, de egyáltalában nem történt 
intézkedés arra nézve, hogy mi lesz a tulajdonosokkal, esetleg a gyógy
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szertár jövedelmét eddig haszonélvező özvegyekkel és árvákkal. Csak 
közel két hónap múlva, május 8-án határozta el a direktórium azt, hogy 
a volt gyógyszertártulajdonosok és a rokkant gyógyszerészsegédek öz
vegyeiről és árváiról gondoskodni fog úgy, hogy azokat a szakszervezet 
tagjai sorába felvegyék és őket munkához juttatja . Amennyiben pedig 
ez nem lenne lehetséges, úgy felterjesztéssel fog élni a népjóléti népbiz
tossághoz, hogy az özvegyek és árvák mindaddig valamilyen segélyben 
részesüljenek, míg ilyen irányú általános intézkedés nem történik. Ez 
azonban szintén csak pusztában elhangzott szó volt, mert a határozat 
meghozásán kívül ez irányban tovább semmi sem történt.

A szocializálásra vonatkozó rendelet, mint a F. K. T. XLYII. sz. 
rendelete, a hivatalos lap április 9-iki számában jelent meg és a követ
kezőképpen szólt:

1. §. Minden gyógyszervegyészeti üzem (gyár, iparvállalat), amely 
gyógyszerek előállításával, feldolgozásával foglalkozik, minden gyógy- 
szerárukereskedés, minden gyógyszertár, továbbá a kötőszerek, orvosi 
műszerek, betegápolási cikkek gyártásával és elárusításával foglalkozó 
vállalatok köztulajdonnak nyilváníttatnak.

2. §. Az 1. §-ban említett vállalatok üzemüket további intézkedé
sig az eddigi keretben fenntartani és folytatni kötelesek.

3. §. Az 1. §-ban említett vállalatok a rendelet kihirdetését követő 
napnak megfelelő állapot szerint a készleteket, úgy a kész-, mint a fél- 
gyártmányokat és nyersanyagokat is leltározni és megállapítani köte
lesek.

A leltározásra vonatkozó eljárás a szociális termelés népbiztossá
gának ötödik Sz. N. számú rendeletében (lásd a Tanácsköztársaság áp
rilis 1-én megjelent 6. számában) foglalt utasítás szerint történik. Azok a 
gyógyszervegyészeti vállalatok, amelyek ennek a rendeletnek alapján 
a szociális termelés népbiztosságához leltárt m utattak be, ennek a lel
tárnak másolatát kötelesek a munkaügyi és népjóléti népbiztossághoz 
beterjeszteni.

4. §. Magánosok az egyéni szükségletet meghaladó gyógyszer- és 
kötőszerkészleteket szintén bejelenteni kötelesek.

5. §. A készleteket a jelen rendelet kihirdetését követő 8 napon 
belül a Gyógyszerforgalmi kirendeltséghez (IV., Hajó-utca 2. szám) kell 
bejelenteni. A készletek már a jelen rendelettel zár alá helyeztetnek és 
kizárólag a Gyógyszerforgalmi kirendeltség utasításai szerint hozhatók 
forgalomba.

6. §. Azok felett, akik ezt a rendeletet megszegik, a forradalmi 
törvényszék ítél.

Azok, akik az eddigi rendelet értelmében egyes „nyilvántartott" 
gyógyszerek bejelentésére kötelezve voltak, de a bejelentést elmulasz
tották, az illető rendeletekben megszabott büntetés alól mentesülnek, ha 
ezeket a gyógyszereket a jelen rendelet kihirdetésétől számított 8 nap 
alatt bejelentik.

7. §. A jelen rendeletet a Munkaügyi és Népjóléti Népbiztosság 
hajtja végre.

Budapest, 1919 április 1.

A Forradalmi Kormányzótanács.
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Bár a rendelet megjelenését mindenki várta, az mégis igen nagy 
elkeseredést keltett. Csak abban reménykedett mindenki, hogy a végre
hajtási utasítás fog tisztázni bizonyos fontos kérdéseket, főleg a gyógy
szertártulajdonos munkakörének megállapítását, a gyógyszertárban el
foglalandó helyzetét és megélhetésének lehetőségeit. E reménységben 
azonban súlyosan csalódtak, mert annak 2. §-a világosan m utatta azt 
a tendenciát, mely a gyógyszertárak régi tulajdonosait egyszerűen ki 
akarta tenni a gyógyszertárból, hogy így meg legyenek fosztva nem
csak az ellenőrzéstőr, a beleszólási jogtól, hanem még a megélhetési lehe
tőségtől is. A végrehajtási utasítás m utatja legjobban azt a féktelen 
gyűlöletet, amellyel annak előkészítői át voltak hatva s azt a hitvány
ságot, amely nem becsülte meg sem évtizedek becsületes munkáját, sem 
annak anyagi eredményeit s amely nem törődött sem embertársának, 
sem azok hozzátartozóinak sorsával és megélhetésével. Ezeknek az em
bereknek, akiket a gyógyszerészi pálya a múltból nem is ismert, vagy 
ha igen, úgy azok közé volt sorozva, akik nem méltók a tisztes gyógy
szerészi hivatáshoz, ezeknek az volt a fontos, hogy most bármilyen 
szennyes áradaton keresztül is megmutassák a maguk hatalmát és meg
alázzák azokat, akiknek sem tudásához, sem erkölcsi felfogásuk tiszta
ságához, sem emberi méltóságukhoz felemelkedni nem tudtak.

A végrehajtási utasítás 2. §-ában ugyanis ott találjuk azt a ren
delkezést, hogy: „Nem alkalmazható az üzemben a volt tulajdonos, 
bérlő, vagy kezelő, ha ellene a gyógyszerészmunkások szakszervezete 
kifogást emel.“

Ez világosan azt jelentette, hogy a gyógyszertártulajdonosok saját 
gyógyszertárukból el lesznek távolítva. Nem lehetett kétséges ugyanis, 
hogy a szakszervezet csaknem minden esetben élni fog ezzel a jogával 
és egyszerűen taktika volt az, hogy nem expressis verbis mondotta ki a 
gyógyszertártulajdonosok eltávolítását, hanem azt bizonyos feltételhez 
kötötte.

E végrehajtási utasítást a szocializálás rendkívüli jelentősége 
miatt egész terjedelmében közöljük. Mielőtt azonban ezt ismertetnők, 
szükségesnek tartjuk, hogy rámutassunk Dénes József kommunista 
gyógyszerész ama beszédére is, amelyet éppen a végrehajtási utasítás
2. §-ával kapcsolatban tartott. Ez az ember, aki a vele sok jót tevő prin
cipálisával már a kommunizmus első napján a lehető legbrutálisabban 
lépett fel, e beszédében ezt mondotta:

„Nem lehetett ideiglenesen úgy rendelkezni, hogy azok a tulajdo
nosok, akik ellen a munkásokon keresztül a szakszervezetnek indokolt 
kifogásai nincsenek, egyelőre az üzemvezetés alól felmentessenek, illetve 
más beosztást nyerjenek. Nem lehetett pedig azért, mert időlegesen még 
sok olyan adminisztráció és üzleti teendő lesz a gyógyszertárban, amely
nél a szakértő gyógyszertártulajdonosokat nem tudjuk nélkülözni. Míg 
majd a rendelet későbbi szövegéből kiderül, a gyógyszertárak egyelőre 
csak a gyógyszerkészleteiket egészítik ki központilag, minden más do
log a végleges rendezésig magánúton szerzendő. Nagyon természetes, 
hogy a volt tulajdonosok hatásköre lényegesen megnyirbáltatik és tu la j
donképpen nem fog más a kezében maradni, mint az üzleti vezetés. Min
den más kérdésben vagy az üzemi biztos, vagy az ellenőrző választmány, 
vagy mindhárman együttesen fognak határozni. Nagyon természetesen 
a személyzeti ügyek intézése, amely pedig éppen mindennek a rákfenéje 
volt, kizárólag a munkások joga lesz. Azt akarjuk, hogy minden mun



kás képviselet útján résztvegyen az üzem vezetésében és ellenőrzé- 
sében.“

Itt akarjuk megemlíteni, hogy a végrehajtási utasítás í. §-a a kis- 
üzeműnek vett gyógyszertárakat mentesítette a köztulajdonbavétel alól. 
Ennek oka valószínűleg az, hogy főleg a falusi helyeken meg volt a lehe
tősége annak, hogy a rendeletet nem lehet végrehajtani és így az eset
leges kudarcot próbálták a rendelet ez intézkedésével megelőzni. A kri
tériuma a tulajdonbavételnek az volt, hogy a rendelet kihirdetésének 
napján a tulajdonos vagy bérlő tartott-e segédet, igen, vagy nem. Köz
tulajdonba lehetett venni azonban azokat a gyógyszertárakat is, ame
lyek ugyan a rendelet megjelenésekor alkalmazottat nem tartottak, de 
az 1914 augusztus 1-ét közvetlenül megelőző időkben állandóan alkal
maztak gyógyszerészsegédet. Ezt az intézkedést azonban a Munkaügyi 
és Népjóléti Népbiztosság 25. számú rendelete megváltoztatta és kimon
dotta, hogy azokban a községekben, amelyekben köztulajdonba vett 
gyógyszertár van, a többi gyógyszertár is köztulajdonba vétetik, tekin
tet nélkül arra, hogy foglalkoztatott-e gyógyszerészsegédet, vagy nem. 
Míg tehát az újabb rendelet megjelenése előtt összesen 318 volt az el- 
kommunizált gyógyszertárak száma, e rendelet módot adott a legkisebb 
gyógyszertár szocializálására is. Ez az intézkedés is jellemzi az ilyen 
rendeletek készítőinek tudatlanságát. Ez a rendelkezés ugyanis egyál
talában nem volt végrehajtható, tekintettel arra, hogy a köztulajdonba
vétel egyúttal azt is jelentette, hogy a gyógyszertárba üzembiztost kel
lett volna kinevezni. Ez már csak a megfelelő segédlétszám miatt sem 
volt keresztülvihető, ezenkívül olyan óriási költségekkel járt volna, 
amely sehogy sem állott arányban a gyógyszertárnak a forgalmával. 
Az április 11-én megjelent szocializálási rendelet a következő:

„1. §. Azok a gyógyszertárak, amelyekben a Forradalmi Kor
mányzótanács XLYII. számú rendeletének (1. a Tanácsköztársaság áp
rilis 9-én megjelent 13. számában) kihirdetése napján a tulajdonos, 
bérlő, kezelő, vagy gondnok gyógyszerészsegéd alkalmazása nélkül látta 
el a gyógyszertári szolgálatot, a köztulajdonbavétel alól egyelőre men
tesülnek. A készletek leltározására és bejelentésére azonban az ily 
gyógyszertárak is kötelezve vannak. Köztulajdonba vétetnek azonban 
gyógyszerészsegédet nem foglalkoztató oly gyógyszertárak is, amelyek
ben 1914 augusztus 1-ét közvetlenül megelőzőleg gyógyszerészsegédet 
állandóan alkalmaztak.

2. §. A köztulajdonba átvett gyógyszervegyészeti gyárakat és a 
Forradalmi Kormányzótanács XLYII. számú rendeletének 1. §-ában fel
sorolt egyéb üzemeket a munkaügyi és népjóléti népbiztos felügyelete 
alatt vezetik a volt tulajdonossal, bérlővel, vagy kezelővel együtt. Nem 
alkalmazható az üzemben a volt tulajdonos, bérlő, vagy kezelő, ha ellene 
a gyógyszerészmunkások szakszervezete kifogást emel. Egy üzembiztos 
több üzem vezetésével is megbízható.

3. §. A köztulajdonbavett üzem munkásai ellenőrző munkástaná
csot választanak, amelynek feladata a munkafegyelem megteremtése, 
a köztulajdonnak védelme és az üzemvezetés ellenőrzése. A munkások, 
ha számuk kettőt meghalad, de tíznél nem több, az ellenőrző munkás- 
tanácsba maguk között három tagot választanak, minden további tíz 
munkás után még egy-egy tagot, de legfeljebb összesen hét tagot. Ha 
az üzemnek nincs munkása, vagy számuk kettőt meg nem halad, a 
szakmabeli munkások szakszervezete küld az üzem ellenőrzésére meg
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bízottat. Az üzlet volt tulajdonosa, bérlője, vagy vezetője köteles a szak
szervezetet eziránt megkeresni. Az üzem minden alkalmazottja munkás.

4. §. Az ellenőrző munkástanácsot e rendelet kihirdetése után ha
ladéktalanul meg kell alakítani és a megalakulást a cégnek, az üzemé
nek, telephelyének, a foglalkoztatott munkások számának és az ellen
őrző munkástanács tagjai nevének megjelölésével be kell jelenteni a 
Gyógyszerforgalmi kirendeltségez. Ha ellenőrző munkástanács nem 
alakult, a szakszervezet által kiküldött megbízott nevét kell bejelenteni.

5. §. Az ellenőrző munkástanács, vagy a szakszervezet részéről 
kiküldött megbízott az üzemi biztos intézkedései miatt panaszt tehet a 
munkaügyi és népjóléti népbiztosnál, aki a panasz tárgyában haladék
talanul dönt. A döntésig az üzemi biztos rendelkezéseit követni kell.

6. §. A munkaügyi és népjóléti népbiztos a szociális termelés nép
biztosával egyetértőleg időnként kiküldött ellenőrök útján gondoskodik 
a köztulajdonbavett üzem központi ellenőrzéséről.

7. §. Az egyéni szükségletet meghaladó mennyiségű gyógyszer- 
és kötszerkészletet nemcsak magánosok, hanem a Forradalmi Kor
mányzótanács XLVII. számú rendeletének 1. §-ában fel nem sorolt üze
mek (házi- és kézigyógyszertárak, kórházak, katonai intézetek stb.) is 
bejelenteni tartoznak.

8. §. Mindazok az üzletek, amelyeknek raktárát eddig azért nem 
leltározták, mert gyógyászati cikkeket árulnak (gyermektápszerek, lát- 
szerek, optikai, kórházi, laboratóriumi tárgyak és felszerelések árusítá
sával foglakozó üzletek, illatszertárak, gyógyszerüvegkereskedések, a 
gyógyszerek kiszolgáltatásához szükséges edények, háztartási cikkek 
árusításával foglalkozó kereskedések stb.), leltárukat a jelen rendelet
ben megállapított módon szintén felvenni és készleteiket bejelenteni ta r
toznak.

9. §. A készletekről felveendő leltárban az egyes áruk elnevezésük 
betűszerinti sorrendjében, mennyiség (gramm, kg.), illetve darabszám 
szerint sorolandók fel. A készletekről az áru jellege szerint külön-külön 
jegyzék készítendő a következő csoportok szerint: A) gyógyszerek és 
vegyszerek, B) gyógyszerkülönlegességek, C) kozmetikus pipere- és illat
szerek, D) kötszerek, E) műszerek és betegápolási cikkek, F) gyógysze
rek kiszolgáltatásához szükséges edény, üveg, tégelyek, dobozok stb., G) 
az üzem berendezési és felszerelési tárgyai, H) a 8. §-ban felsorolt üzle
tek árui.

10. §. A leltárral egyidejűleg a következő adatokat is be kell je
lenteni: A) a vállalat, kereskedés, gyógyszertár cégét, vagy tulajdono
sának (bérlőjének) nevét, B) az alkalmazottak nevét, alkalmaztatásuk 
minőségét, évi, havi vagy hetibérét, C) a kereskedés, vállalat telephe
lyét, amennyiben több lerakattal, áruraktárral rendelkezik, ezeknek 
egyenkint való felsorolását. Az adatokat csak a papír egyik oldalára 
szabad írni, a hátlapnak üresen kell maradnia. A leltárt három teljesen 
egyező példányban kell beküldeni, melynek egyikét a Gyógyszerfor
galmi kirendeltség az üzemhez visszaküldi. Ezt a példányt az üzem 
megőrizni köteles. A leltározást a 2. §-ban említett üzemi biztos végzi. 
Ha üzemi biztos kiküldve még nincsen, a leltározást az ellenőrző mun
kástanács, a vállalat eddigi vezetőjének bevonásával eszközli. A leltár 
adatainak helyességéért az említettek felelősek.

11. §. A Forradalmi Kormányzótanács XLVII. számú rendeleté
nek 1. §-ában felsorolt vállalatok a készletbejelentéssel egyidejűleg be
jelenteni tartoznak azokat az anyagokat, cikkeket is, amelyeket akár



külföldön, akár belföldön vásároltak, megrendeltek, amelyeket azonban 
a rendelet megjelenése idején át nem vettek. Az ezekre vonatkozó 
számlamásolatok, azok hiányában az eladó cég neve, az áru mennyi
sége és ára pontosan bejelentendő. Bejelentendő egyúttal az is, hogy az 
árura fizetés teljesítetett, vagy előleg adatott-e.

12. 8. A gyógyszervegyészeti gyárak és gyógyszernagykereskedé
sek a készletek megállapítása után kiszolgáltatott árukat az eladás nap
jának és a vevő nevének megjelölése mellett, az egyes cikkek szerint 
csoportosítva, nyilvántartásba kötelesek venni és ezt a nyilvántartást 
a Gyógyszerforgalmi kirendeltséghez minden hét utolsó napján bekül
deni kötelesek. Ugyanez a rendelkezés vonatkozik a kötszerekre is. 
Ugyancsak kötelesek bejelenteni az átvételt követő három napon belül 
a leltározás befejezése után raktárba érkezett gyógyszereket, vegyészeti 
nyersanyagokat.

13. §. A gyógyszerek beszerzése, külföldről való behozatala és a 
gyógyszerek szétosztása kizárólag a Gyógyszerforgalmi kirendeltség 
útján történhetik.

14. §. A gyógyszertárak, kórházak, munkásbiztosító és más köz
vetlen ellátást igénylő intézetek gyógyszermegrendeléseiket közvetlenül 
a Gyógyszerforgalmi kirendeltséghez kötelesek intézni, az általa ren
delkezésükre bocsátandó megfelelő íveken. Mindaddig, míg megfelelő 
rendelőlapok ki nem adatnak, a megrendelések levélben vagy levelező
lapon történhetnek. Egyéb, az üzem fenntartásához szükséges szereket 
és anyagokat további intézkedésig az eddig szokásos módon, az üzem 
bevételeinek terhére szerzik be.

15. §. A Forradalmi Kormányzótanács XLYII. számú rendeletének 
i. §-ában. valamint a jelen rendelet 6. §-ában felsorolt üzemek pénzkeze
lésére vonatkozólag a szociális termelés népbiztosságának e tárgyban 
kiadott rendelete irányadó.

16. §. A gyógyszervegyészeti gyárakra vonatkozólag intézkedé
seket a szociális termelés népbiztossága az egyes üzemekhez kineve
zendő üzemi biztosok útján tesz. A szociális termelés népbiztosának 
vegyipari műszaki szakosztálya (gyógyszertermelési szakosztály) IV., 
Mária Valéria-utca 12. sz. alatt van.

17. §. Azt, hogy a köztulajdonba át nem vett gyógyszerárukeres- 
kedések (drogériák) milyen árucikkek eladásával és milyen feltételek 
mellett foglalkozhatnak, a szociális termelés népbiztossága külön rende
letben állapítja meg.

18. 8. Azok felett, akik ezen rendeletet megszegik, a forradalmi 
törvényszék ítél.

19. §. Ez a rendelet kihirdetése napján lép életbe.

M unkaügyi és népjóléti népbiztosság.

E rendelet alapján kinevezték az üzembiztosokat. Nem a kép
zettség, hanem a politikai megbízhatóság volt a kinevezésnél a szem
pont. Nem egy olyan esetet tudunk, ahol nemcsak, hogy olyan gyógy
szerész volt az üzembiztos, akinek oklevele a gyógyszertár önálló veze
tésére jogosító záradékkal nem volt ellátva, hanem sok helyen gyógy
szerészjelöltet bíztak meg a patika vezetésével. És itt külön ki kell 
emelnünk, hogy a Mátray Gusztáv, később Millner György vezetése 
alatt álló Gyakorló Gyógyszerészek Országos Szövetségének a tagjai 
nem lehettek üzembiztosok, ami megállapítása volt annak, hogy e sző-
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vétség tagjait politikailag megbízhatatlanoknak tartották. Az üzembiz
tos működése a legtöbb helyen valóságos kálváriát jelentett a „volt“ 
tulajdonosra nézve. Neveletlen, pökhendi, sőt durva modoruk miatt 
igen sok gyógyszerész nagy kellemetlenségeken ment keresztül és ezért 
dr. Deér Endre és Zoltán Béla április végén felkeresték György Má
tyást, aki helyettesének, Térinek, társaságában fogadta őket. E látoga
tásnak az volt a célja, hogy egyrészt panaszt tegyenek nemcsak az 
üzembiztosok, de a gyógyszertárakban működő gyógyszerészek, sőt 
segédmunkások részéről is tapasztalt durva viselkedés miatt s egyúttal, 
hogy valamikép tisztázni próbálják a tulajdonos működési körét is. 
Ezenkívül valamilyen úton-módon gondoskodni szerettek volna az öz
vegyek ellátásáról és kérték, hogy a szocializálás előtti időről származó 
követelések a volt tulajdonosnak téríttessenek meg. E látogatás ered
ménye az volt, hogy az osztályvezető arra szólította fel dr. Deér Endrét 
és Zoltán Bélát, hogy mindez ügyekben külön-külön írásos előterjesz
tést adjanak be. E megállapodás kapcsán április 27-én „a köztulajdonba 
vett gyógyszertár adminisztrációja ügyében" (ikt. szám 2481/v II. c.) 
dr. Deér és Zoltán be is adták a következő beadványt:

„Alulírottak a köztulajdonba vett gyógyszertárak üzembiztosai
nak hatáskörére vonatkozólag a következő előterjesztéssel bátorkodunk 
a Munkaügyi és Népjóléti Népbiztosság elé járulni:

A Népbiztosság 5. M. N. N. számú rendeletének 2. §-a szerint az 
üzembiztosok a volt tulajdonosokkal együttesen tartoznak a gyógyszer- 
tárakat vezetni. Amennyiben a gyógyszertárak e megállapított veze
tőségének közelebbi hatáskörére a kérdéses rendelet nem terjeszkedik 
ki, különösen, mivel e téren immár pro és kontra sajnálatos félreértések 
elő is fordultak, tiszteletteljesen kérjük a Népbiztosságot, hogy az üzem
biztosok és a volt tulajdonosok ezidőszerinti hatáskörét körvonalazni 
szíveskedjék, hogy jövőbeni hatásköri összeütközések kizárassanak.“

Ez ügy előadója Steiner M. volt és a válasz már április 27-iki ke
lettel, Zoltán Bélához címezve, a következő volt:

„1919 április 28-án dr. Deér Endre, a volt Budapesti Gyógysze
rész Testület vezetőjével beadott együttes kérvényére értesítem, hogy 
a köztulajdonba vett gyógyszertárakat az üzembiztos vezeti. A volt 
tulajdonos, bérlő, kezelő feladata őt ebbeli működésében támogatni. 
Kérvényük ilyenformán tárgytalan."

Ez a határozat természetesen még jobban kiélesítette a helyzetet 
és teljesen kiszolgáltatta a gyógyszertártulajdonost nemcsak az üzem
biztosoknak, hanem az ott működő munkásoknak is. Hogy ennek a hatá
rozatnak a kapcsán milyen helyzet állott elő, arra ékes bizonyság az 
egyik üzembiztos ama rendelete, amely éppen e döntésre való tekintettel 
a volt tulajdonost a gyógyszertár vezetésére irányuló minden ténykedés 
alól felmenti, azzal az indokolással, hogy az üzem rendje és belső 
békessége érdekében a vezetést ő maga óhajtja ellátni. Ugyanebben a 
rendeletében intézkedik a receptúra és laboratóriumi munkák ellátásá
ról is olyképpen, hogy a laboratóriumi munkákat a délelőtti órákban 
kell elvégezni. A gyakornok elsősorban ezen munkákban való segéd- 
kezésre és csak ezek hiányában használható más munkára. A technika 
a különlegességek kiegészítését látja el és azok pótlására vonatkozó 
előterjesztéseit közvetlenül hozzá kell, hogy juttassa. A pénztárosok és 
a laboránsok szokott m unkájukat továbbra is a megszokott keretekben



kell, hogy végezzék. Kijelenti az üzembiztos, hogy ez általános rendel
kezéseken kívül az egyes munkásokat külön-külön is instruálni kívánja, 
úgyhogy minden egyes pontosan fogja tudni a kötelességét. Utasítások 
és rendelkezések által tehát ne molesztálják egymást, mert ezt, mint a 
munkásság összhangjának megzavarását, a legszigorúbban fogja meg
torolni.

Meg kell itt állapítanom az igazság szempontjából, hogy vidéken 
a volt principális és a munkatárs között a viszony sokkal familiárisabb 
volt, mint Budapesten és közvetlen környékén, ahol moszkvát-járt Marx- 
apostolok ügyeltek szigorúan a „szovjeti“ bázisra.

Voltak istenáldotta vidéki városkák, ahol a lenini viharfelhők 
egy percre sem tudták elsötétíteni a gazda és munkatársa között évekre 
állandósult, szinte családias együttérzés derült egét.

Átérezték, hogy ők nem „proletárok", hanem mindketten diplomás 
úriemberek, akik között csak annyi különbség van, hogy a tulajdonos
nak vagyona van, a másiknak — legalább egyelőre — még nincs. Ellen
ben mindkettőnek meg volt az úri becsületérzése, amelyik megértette 
velük, hogy egymással szemben mivel tartoznak, ellentétben a lenin- 
grádi ideológiával (majdnem „idiotológiát" írtam), amelyik őket, az 
egyenrangú lateinereket, mint „burzsujt“ és „prolit“ egymással ellensé
gesen szembeállította.

Vidéki gócpontokon a gyógyszertárak üzembiztosa a már 2—3 
éve ott dolgozó munkatárs lett. A pénzt, a bevételt csak papíron kezelte, 
valójában a principális „csinálta“ azután is „a kasszát".

A munkatárs „gyógyszerész úr“-nak hívta a gazdát azután is, 
viszont a gazda „kolléga ú r“-nak a munkatársát. „Elvtársak" voltak, de 
nem címleges, hanem valóságos alapon.

Amilyen zökkenő nélkül evezett ki a patika ezeken a helyeken 
a „vörös tengerre", éppen olyan csendesen siklott vissza augusztus 2-án 
a régi medrébe.

És ez megérthető.
Magyar ember lelkét tátongó messzeség választja el a vörös bál

ványtól. Legfőképpen azért, mert isten- és hazatisztelő, örökölt, ősi kis 
földjét pedig, ha m indjárt csak hét szilvafa is áll rajta, mint a maga 
jogos tulajdonát becsüli meg.

Mikor az ú. n. „ötszázas tanács", vulgo „nagy szovjet“ 1919 június 
közepén ülést tartott Budapesten, fájdalmasan állapították meg „kunbé- 
láék‘ , hogy bódító maszlagjaikkal ezideig egy centiméterrel sem tudtak 
közelebb férkőzni a magyar paraszt szívéhez, sőt az napról-napra job
ban megutálja őket.

— Elvtársak! Az Alföld m agyarja sohasem lesz marxista!
Pogány „népbiztos-elvtárs", akit Szolnok vidékén „politikai meg

hízott" -nak hívtak „megbízott“ helyett, spontán elhatározásból autóba 
vágja magát és szétnéz az Alföldön, mennyiben igaz a fenti állítás.

Úgy mondják, a Kiskunság tájékán történt meg vele a követ
kező eset:

Beért autójával egy városba s egyenesen a városházánál áll meg 
teljes inkognitóban. A kapuban megkérdi a városi hajdút, hogy merre 
találja meg a direktóriumot ? Azt mondja neki a hajdú, hogy éppen most 
van a városi szovjetülés, menjen az emeletre a közgyűlési terembe.

A nagyterem zsúfoltan tele nadrágos és patyolatgatyás elvtár
sakkal.



A népbiztos szerényen meghúzódik a tömeg mögött az ajtóban 
és feszülten figyeli az alföldi „kisgazda-elvtársak“ tanácskozását.

Éppen egy jóképű magyar parasztgazda beszél. Kurucos tónusú 
beszéde folyamán mérgesen vonaglik meg tömör harcsabajsza a papra- 
morgós, rézvörös orr tövében. Széles taglejtéssel kíséri mondatait. Jobb
ján  a „borjúszájú ümög“ szárnya zászlóként leng jobbra-balra. Kék 
gombolatlan „mándlija“ zsebéből kikandikál a „kurtapipa" szára.

De mit beszél?
Talán a proletárdiktatúra könyörtelen megszilárdításáról szó

nokol ?
Nem. Visszafojtott lélekzettel lesi Pogány népbiztos a szónok a j

kairól az igét:
„ . . . Nem szántunk, nem vetünk és nem aratunk a hazátlan vörös 

csürhének! Magyar rögön a söpredék sohase lesz úr! A mérték betelt, 
magyarok! Ragadjatok kapát, kaszát és ostort! Itt az ideje! Verjük ki a 
zsírunkon élősködő vörös bitang gazembereket! . . .“

Pogány elvtárs befogja a fülét és szédülten támolyog ki a te
remből.

Az ajtónál megkérdez egy magyargatyás embert:
— Ki beszél most, elvtárs P
A szónok öblös hangja kihallik a folyosóra is.
— Szabó Ambrus az, instálom, a — direktórium elnöke!
A népbiztos a fülét vakarja s szótlanul ül be autójába.
Nem telt bele négy nap és Szamueli Tibor a leninfiúkkal szágul

dott a „hóhér-expresszen“ az Alföld felé.
Akkor kezdődött a gerinces alföldi magyar parasztok véres kál

váriája, melynek gyászos etappe-jait Kalocsa, Dunapataj, Apostag, 
Dömsöd és Ráckeve akácfabitófái tették örökre emlékezetessé.

Ami m ár most a pestkörnyéki patikákat illeti a diktatúra alatt, 
lehet mondani, hogy a legtöbbször szinte ötletszerű véletlenség határo
zott sorsuk felől.

Attól függött minden, ki lett az üzembiztos. Soroksáron például 
szintén szocializálták mindkét gyógyszertárt. Költségkímélés miatt 
mindkettőnek egy üzembiztosa volt, az ottani Páduai Szent Antal gyógy
szertár munkatársa, Stodolni Dezső dr., aki igen távol állt a kommün 
tébolyától. A forgalmat nem ellenőrizte, sőt mindkét tulajdonost arra 
figyelmeztette, hogy annyi napi bevételt fog bejegyezni, amennyit neki 
a tulajdonosok bemondanak. Ha tehát 800 korona helyett csak 80 koro
nát mondanak be, akkor annyi volt a forgalom.

De nem mindenütt volt ilyen rózsás helyzetük a tulajdonosoknak.
Álljanak itt például egy másik pestkörnyéki patika akkori tu la j

donosának szubjektív megállapításai:
A dunaharaszti-i „Isteni Gondviselés" patikát például teljesen jog

talanul szocializálták, mert állandó alkalmazott munkatársa nem volt, 
csak egy gyakornoka és egy szusztentánsa. A szocializálást Steinerék az
zal a tréfás kijelentéssel okolták meg, hogy „a tulajdonos maga kérte a 
szocializálást". A gyakornok, aki később a gyógyszertár „bizalmiférfia“ 
lett, voltaképpen fölös munkaerő volt, akit a tulajdonos csak szívesség
ből, a gyakornok atyjának kértére vett fel.



Mikor az üzembiztos, Szmuk Nándor megérkezett, a szusztentánst 
elbocsátotta. Az egyebekben jómodorú üzembiztos azonban olyan szigo
rúan kezelte a pénztárt, hogy a tulajdonos és a felesége még csak lopni 
sem tudtak egy fillért sem a saját vagyonukból.

így tartott ez három hónapig, mely idő alatt a tulajdonos nagy
számú családjával olyan ínségbe jutott, hogy már szinte éhezett.

Úgy a gyógyszertáron, mint a házon súlyos adósságai voltak, több, 
mint 20.000 korona összegben. Ehhez a kifizetetlen tartozáshoz még 
újabb 12.000 korona jött, mely összeget egy helybeli takaréknál az 
üzembiztos vett fel a tulajdonos minden ellenzése dacára a patikára.

Mikor aztán a diktatúra elmúlt, ezzel az óriási tartozással többé 
megbirkózni a tulajdonos nem bírt, annál is inkább, mert a 12.000 korona 
kommunista kölcsönt is a patikának kellett egy félév alatt kifizetni.

De minden anyagi veszteségen felül, ami a tulajdonosokat részben 
bevételük megszűnésével, részben sokszor nagy értéket képviselő rak
táraik elfecsérlésével érte, talán még legjobban fájt az a modor, amelyik
kel őket néhol volt alkalmazottaik kezelték.

A gyakornok, aki azelőtt devót meghajlással üdvözölte a főnökét, 
elvtársi méltóságában tetszelegve, sokszor cigarettával a szájában és ka
lappal a fején mérte végig a „letört burzsujt“.

Voltak még ennél is súlyosabb megaláztatások néhol s egyáltalán 
nem csodálkozhatunk azokon az egyes kivételes eseteken, mikor a dik
tatúra elmúlta után némelyik önérzetesebb tulajdonos kipofozta a pa
tikából szemtelenkedő üzembiztosát. Volt olyan eset is, hogy mint „no
tórius kommunistát", átadta az előrenyomuló oláh hadseregnek.

A volt principálisok súlyos kálvária járására a fővárosban is akadt 
elég példa. Nemcsak a régi alkalmazottak és a volt tulajdonosok között, 
hanem a gyógyszertárak alkalmazottai egymás között is sokat torzsal- 
kodtak, ami a harmonikus munkára elég zavaróan hatott. Az alkalma
zottak azután panaszaikkal a gyógyszertári szakosztályhoz fordultak 
döntés végett.

A Nádas Lajos-féle destruktív és demagóg szónoklatoknak volt 
köszönhető, hogy ebben az időben már nemcsak a gyógyszertári pénz
tárosnők, csomagolónők és technikák, hanem már a mosogatóasszonyok, 
takarítónők, sőt a laboránsok, háziszolgák és a patikai kifutógyerekek 
is mind „gyógyszerészeknek“ képzelték magukat.

Nádas elvtárs ugyanis megígérte a „gyógyszertári munkások szak- 
szervezetének" ülésein, hogy 3 havi gyorstalpaló kurzuson még az utolsó 
analfabéta mosogatóasszonyból is perfekt .,gyógyszerészt“ csinál.

Ők tehát magukat máris „gyógyszerészeknek“ érezték. Ennek a 
korai önérzettúltengésnek végzetszerű következményei lettek a patikai 
szolgálatban. A „mosogatónö-gyógu szerész jelöltek" és érdektársaik 
többé sem a tulajdonos, sem az alkalmazott gyógyszerészek utasításait 
megfogadni nem akarták, sőt helyenként ilyen kísérletre egyöntetűen 
mint „osztályöntudatos proletárok" viselkedtek, azaz magyarul: go
romba szemtelenséggel feleltek.

Dr. Deér és Zoltán beadványának összesen az lett az eredménye, 
hogy a gyógyszerészi osztály 1064/1919. VII. c. szám alatt „valamennyi 
gyógyszertár üzembiztosának" rendeletet adott ki, melyben a többi kö
zött ez a pont is található: „Kifogásolnom kell a volt tulajdonossal
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(bérlővel vagy kezelővel) szemben tanúsított minden olyan magatartást 
is, amely azok önérzetét ok nélkül sérti és őket további m unkájukban 
is fölösleges módon megbénítja."

Nem kell külön hangsúly ózni azt, hogy ennek a rendeletnek a 
gyakorlatban semmi eredménye sem lett. Az üzembiztosok teljesen tisz
tában voltak azzal, hogy a szakosztály vezetője, György Mátyás, nem 
sokat törődik azzal, hogy mi lesz a gyógyszertártulajdonosokkal, sőt 
kommunista meggyőződésével teljesen megegyeztek azok a megalázá
sok, amikben a gyógyszertártulajdonosoknak mint a burzsoázia kép
viselőinek, részük volt.

A szocializálással kapcsolatban felmerült egy csomó budapesti 
gyógyszertár bezárásának gondolata is. Az indokolás az volt, hogy nincs 
értelme nem életképes gyógyszertárakat nyitva tartani, mert a nagy, 
összpontosított gyógyszertárak közegészségi és gazdasági szempontból 
is sokkal előnyösebbek. Természetes, hogy a valódi ok az volt, hogy a 
kommun esetleges bukása után a bezárt gyógyszertárak tulajdonosai 
ne vehessék ú jra  birtokba jogos tulajdonukat, már csak azért sem, mert 
az így bezárt gyógyszertárak egész berendezését, felszerelését és anyag
raktárát is széthordták és szétosztották volna. Budapesten 38 gyógyszer- 
tár volt halálra ítélve és ezek listája bizonyítja azt, hogy a terv indo
kolása egyáltlában nem felelt meg a valóságnak, hisz volt ezek között 
sok nagyforgalmú gyógyszertár is. A bezárandó gyógyszertárak név
sora a következő:

A gyógyszertár neve:
Árpád fejedelem 
Aesculap 
Báthory
Erzsébet királyné 
Ferencz József 
Glória 
Caritas 
Kígyó 
Nap 
Nádor 
Pálffy
Segítő Mária 
Szent Ferenc 
Szent Gellert 
Szent István 
Szent Péter 
Szent Szív 
Szentendre 
Városi 
Wesselényi 
Vörösmarthy 
Vilmos császár 
Kossuth 
Danubius 
Minerva 
Sanitas 
J ustitia

32

Helye: 
Thököly-út 21. 
Molnár-utca 23. 
Báthory-utca 18. 
Hajós-utca 24. 
Bethlen-utca 14. 
Izabella-tér 1. 
Király-utca 38. 
Újpest
Visegrádi-utca 19. 
Andrássy-út 1.
Fő-út 80.
Liszt Ferenc-tér 20. 
Ullői-út 65. 
Fehérvári-út 19. 
Nádor-utca 3. 
Rákóczi-tér 2. 
Mária-utca 44. 
Szentendrei-út 2. 
Váci-út 54. 
Wesselényi-utca 30. 
Szondy-utca 23. 
Vilmos császár-út 33. 
Újpest 
Váci-út 123. 
Rottenbiller-utca 6. 
Lónyay-utca. 
Lipót-körút.



Megállapítható, hogy a gyógyszerészi élet régi vezetői közül e 
lista szerint senkinek a gyógyszertárát sem akarták bezárni, ami talán 
szintén taktikai okokra vezethető vissza. Mégis csak voltak az alkal
mazotti kar tagjai közül sokan, akik értékelték azt a közegészségügyi 
üiunkásságot, ami e gyógyszertártulajdonosok nevéhez fűződött és ha
tása alatt állottak annak a tekintélynek, amely őket teljes joggal körül
vette. A kommunista csoport sem merte tehát a végsőkig feszíteni a húrt 
és számolt azzal, hogy az alkalmazott gyógyszerészek igen nagy része 
lélekben egyáltalában nem volt velük. Kénytelen-kelletlen engedelmes
kedtek, ha kellett, használták az „elvtárs" kifejezést, de minden por- 
cikájukkái visszakívánták azt a régi, becsületes rendszert, amely a kép
zettségen, a munkán és a tulajdonjog szentségén épült fel. Mert igaz, 
hogy voltak a múltban ellentétek az alkalmazotti és a tulajdonosi kar 
között. De az az úri vonás, amely a mindkét részen állókat jellemezte, 
sohasem engedte meg, hogy ez az ellentét brutalitásokban, vagy meg
alázásokban élje ki magát. Az érintkezés tehát az úri emberekre köte
lező formák között történt és az elvi elentétek dacára is a viszonyt a 
kölcsönös megbecsülés jellemezte. Elképzelhető tehát, ha a segédi kar, 
amely addig úri gondolkodású főnökök alatt dolgozott, mit érezhetett, 
amikor egyszerre csak nagyképű, piszkos, köpködő, hatalmi őrjöngés
ben tobzódó, műveletlen suhancok parancsait kellett, hogy végrehajtsa. 
Éppen ezért sok helyen találkozunk azzal, hogy a kinevezett üzembiz
tos csak a kommunisták felé töltötte be a maga szerepét, máskülönben 
pedig teljesen szabadkezet adott a főnöknek, aki iránt e nehéz időkben 
is teljes tisztelettel viseltetett. S ha büszke örömmel lehet megállapítani, 
hogy a magyar gyógyszertártulajdonosi karnak egyetlenegy olyan tagja 
sem akadt, aki hűtlen lett volna a nemzeti gondolathoz és a régi ideálok
hoz, ha megállapítjuk, hogy nem volt közöttük egyetlenegy sem, aki a 
proletárdiktatúrában önként és meggyőződésből bármilyen szerepet is 
vállalt volna, ugyanakkor elismeréssel kell adózni az alkalmazotti kar 
nagy többségének, amely szintén tiszta, meg nem szédített fejjel nézte 
az eseményeket. Az alkalmazotti karnak egy-két kivétellel csak a söp
redéke volt az, amely kommunistává lett s amely nemcsak exisztenciák 
tönkretevésében tobzódott, hanem a közegészségügyi szolgálatot is tel
jesen tönkretette. Felmerült a terve természetesen vidéki gyógyszer- 
tárak bezárásának is és az volt az elgondolás, hogy Miskolcon, Győrött, 
Sopronban, Szombathelyen, Székesfehérvárott és Kaposváron két-három 
gyógyszertárat fognak bezárni, míg Pakson, Szekszárdon, Dunaföld- 
váron, Móron és Monoron a meglevő két-két gyógyszertárat eggyé akar
ták összeolvasztani.

Ez a kísérlet egyelőre nem sikerült, mert közben szükségessé vált 
a vörös hadsereg megerősítése és különösen az iparosok közül a sorozó- 
bizottságok sokat vittek el vörös katonának. A gyógyszerészosztályt te
hát ekkor azzal intették le, hogy szakmunkások hiányában a tervezetet 
végrehajtani nem lehet. A tervről ellenben nem mondottak le és azt úgy . 
gondolták megalapozni, hogy a gyógyszerek laborálását az egyes gyógy
szertáraktól egy központi nagy laboratóriumba koncentrálják és a 
gyógyszerkiszolgálást az uniformizált és központilag gyártott norma
szerek bevezetésével annyira leegyszerűsítik, hogy ezáltal a gyógyszer- 
tárak központosítása igen egyszerűen megvalósítható. Tárgyalásokat 
is folytattak e célból dr. Deérrel és Zoltánnal s már ezeken a tárgyalá
sokon nyilvánvaló lett, hogy egyrészt a gyógyszerészek közeli bevonu-



lása m iatt akarnak bezárni 32 gyógyszertárat, másrészt pedig azért is, 
mert ily módon gondolták azt a deficitet eltüntetni, ami az üzemkép
telen gyógyszertárak nagy száma miatt előállott.

A tulajdonképpeni ok természetesen nem ez volt, hanem amire már 
rám utattunk. Ezt nagyon jól tudták a főnöki érdekek képviselői és 
ezért arra a logikus álláspontra helyezkedtek, hogy ú jra  üzemképessé 
kell tenni a gyógyszertárakat, amikor fölösleges minden koncentrálás 
és bezáratás. A hosszú tárgyalás eredménye az volt, hogy amennyiben 
a bezáratás semmiképpen sem kerülhető el, akkor 14 gyógyszertárat 
bezárnak, 8-at pedig egyesítenek.

Szerencsére e nagy terv keresztülviteléhez a népbiztos beleegye
zése is kellett, ami pedig egyre késett. Közben pedig szerephez jutott 
Zoltán Béla, aki a gyógyszerészek egyenes és nyomós kérésére vállalta 
azt a megbízatást, amely később, a kommunizmus bukása után, annyi 
keserű órát és méltatlan meghurcoltatást szerzett a számára. Szereplé
sével s e támadásokkal részletesen fogunk foglalkozni. Itt csak annyit, 
hogy Zoltán az első pillanattól kezdve élesen ellene volt a koncentrálás
nak. Állásfoglalásának érvényt is tudott szerezni, úgyhogy összesen 
egy gyógyszertár bezárására került a sor. Ezt be kellett zárni egyrészt 
nagyszerűen megérzett taktikai szükségből, mert a teljesen rideg ellen
állás a másik oldalról olyan erőszakos lépést válthatott volna ki, amely 
azután sok gyógyszertár bezárására vezethetett. De ezenfelül minden 
ok megvolt arra, hogy e gyógyszertár a közegészségügyi szolgálatból 
kivonassék. Egy bizottság, amlyben olyan kitűnő szakember is részt- 
vett, mint dr. Andriska Viktor, állapították meg azt, hogy a gyógyszer- 
tár berendezése és felszerelése oly hiányos és abban a szolgálatot illető
leg is oly súlyos mulasztások történtek, amelyek a gyógyszertár bezá
rását, egészségügyi okokból, indokolttá teszik. E vélemény alapján 
intézkedett Zoltán Béla a következő rendelet kapcsán:

„12.407/VII. 1919. szám. Utasítom, hogy a budapesti Andrássy-út
1. alatt levő „Nádor“-hoz címzett gyógyszertárat üzemen kívül helyezze, 
számadásait az üzembiztossal, Róth Gyula elvtárssal és a Pénzügyi Nép
biztosság egyik kiküldöttjével, Bardócz elvtárssal lezárja, a gyógyszer- 
tár anyagáról és felszereléséről vegyen, illetve vétessen leltárt és a 
gyógyszertárat a teljes felszámolásra előkészítve, zárja le és annak kul
csait, valamint a felvett jegyzőkönyvet és a vonatkozó adatokat a Nép
biztossághoz szolgáltassa be.

így kellett intézkednem, mert a gyógyszertár sem helyiségét, sem 
üzemmenetét tekintve, nem felelt meg a követelményeknek és nem volt 
rentábilis, egyébként is a városnak ez a része gyógyszertárakkal bőven 
el van látva és így közegészségügyi szempontból rá feltétlenül szükség 
nincsen.

A „Nádor“ gyógyszertár mint jogi alany ezzel megszűntnek te
kintendő és felszerelése és anyaga egy, vagy már fennálló gyógyszertár 
kiegészítéséhez, vagy egy ú j gyógyszertár felállításához lesz felhasz
nálandó, miről külön rendeletben fogok intézkedni. Budapest, 1919. évi 
július hó 1-én. A népbiztos megbízásából: Zoltán Béla s. k., osztály- 
vezető. György Mátyás s. k., politikai megbízott."

Dacára az egyre tornyosodó eseményeknek, a vidéki gyógysze
részek alig-alig voltak tisztában a gyógyszertárak kommunista rend
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szerével. Igaz, hogy a kerületi biztos a gyógyszertárat sok helyen köz
tulajdonba vette, de ezzel azután be is fejeződött a működése. A leg
több helyen csak azt tudta a gyógyszerész, hogy most már ő maga is, 
mint alkalmazott, köztulajdonba vett gyógyszertárban dolgozik, de 
hogy ennek mi a lényege és mi a következménye, azzal egyáltalában 
nem volt tisztában.
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A polgári érdeket szolgáló lapok beszüntetése. — Gyógyszertárak 
vizsgálata. — Zoltán Béla megbízatása. — Menti a még menthetőt. —

Zoltán Béla lemond.

Oka volt ennek az is, hogy a gyógyszerészi szaklapok megszűn
tek és a gyógyszerészeknek a „Gyógyszerészi Ujság“, tehát a radiká
lisan gondolkozó alkalmazottak szaklapja maradt meg. A régi szaklap
szerkesztőket egytől-egyig kenyér nélkül hagyták. Karlovszky Geyzá- 
nak az elhelyezése végül — bár nem képességeinek megfelelő helyen
— sikrült, de Gaál Endrének és Ember Eleknek az elhelyezését a szak- 
szervezet ismételten megakadályozta és kimondotta azt, hogy nem en
gedi meg, hogy bármily szakmabeli elfoglaltsággal kenyérhez jussanak. 
Bársony Elemér, aki a proletárdiktatúra kitörését követő nap már az 
ellenforradalom megszervezésének m unkájában vett részt, április 10-én 
kénytelen volt már elszökni, mert nem tett eleget annak a parancsnak, 
hogy lépjen be a szakszervezetbe, sőt a felszólítást nemcsak a legeré
lyesebb, hanem a leggorombább formában is visszautasította. Ő később 
az aradi és szegedi ellenforradalmi kormányoknak volt a tagja s szerep
lésével majd megfelelő helyen fogunk foglalkozni.

A Gyakorló Gyógyszerészek Országos Szövetsége lapjának szer
kesztője, Orosz László, a diktatúra kitörése után pár napra kórházba 
került, hol júniusban meg is halt. Vadász Gusztáv és Koritsánszky Ottó 
pedig még abból az időből, amikor katonai szolgálatukból visszajöttek, 
a hadügyminisztériumba tartoztak, ahonnan elkerülve, Koritsánszky a 
Gyógyszerforgalminál végzett szolgálatot.

A régi lapok megszűntek tehát, a szerkesztők pedig kényszerű 
hallgatásra voltak ítélve. A Gyógyszerész Újság egyedül m aradt a po
rondon, azonban az első időben rendetlenül jelent meg és nem is kapta 
meg minden gyógyszerész. A folytonos szerkesztői változás is akadálya 
volt a lap céltudatos szerkesztésének. Alberti Andort a szó legszorosabb 
értelmében eltávolították a szerkesztői állásból s helyére Kiss Vilmost 
ültették azért, mert ismerték, hogy szabadgondolkodó és hogy híve a 
szocialista eszmének. Azonban benne is csalódtak, mert Kiss nem volt 
hajlandó résztvenni a rombolás munkájában. így került a szerkesztői 
állásba Székely Jenő, akinek még a múltból egy pár szép versét ismer
ték s akiben meg voltak a kvalitások arra, hogy lapot szerkesszen. Nem 
is lehet mondani, hogy a lap teljesen nívótlan volt. Természetesen in
kább lehetett politikai lapnak tartani, mint szaklapnak, mert kevés ki
vétellel a szakkérdések is telítve voltak politikai tendenciával s mert 
legelsősorban az volt a célja, hogy a lapon keresztül a kommunista esz
méket terjessze. Különösen ez volt a helyzet akkor, amidőn április 10-én 
Fekete Lajos indítványára elhatározták, hogy a lapot nagyobb terjede
lemben fogják megjelentetni, hogy az a gyógyszertári szakmunkások



továbbképzésére is alkalmas legyen s amikor június 25-től kezdve új 
címen, mint a „Gyógyszertári Munkások Lapja“ jelent meg. Az utolsó 
szám, amely a 22-ik volt, augusztus 6-án került ki a sajtó alól. Ez tu 
datta  már a kormányváltozást és dacára annak, hogy ugyanakkor azt 
írja, hogy a rendszer a régi marad, hogy mennyire tisztában voltak a 
rendszer bukásával, azt bizonyítja, hogy míg a lap április 1-én meg
jelent számán ott díszlett a kommunista felhívás: „Világ proletárjai 
egyesüljetek", ezen az utolsó számon már nem volt rajta.

Meg kell említeni még azt, hogy a szocializált Természettudo
mányi Társulat szeretett volna egy komoly, tudományos és gyakorlati 
gyógyszerészi lapot kiadni, Karlovszky Geyza szerkesztésével, ez azon
ban nem sikerült. Szántó Sándor is ígéretet tett, hogy kieszközli azt, 
hogy a Gyógyszerészi Közlöny megjelenhessen. Ez is csak ígéret ma
radt, dacára annak, hogy Szántó azt állította, hogy a rendeletet ki is 
adatta.

Ha a régi szaksajtó megszüntetésével az események tekintetében 
a vidéki gyógyszerészi kar bizonyos fokig tájékozatlan maradt, annál 
inkább igyekeztek a kommunista gyógyszerészek a budapesti gyógy
szertártulajdonosokat minél jobban felvilágosítani arról, hogy tu la j
donképpen mi is a kommunista elv. A szocializáláson kívül legelsősor
ban az lebegett előttük, hogy a volt tulajdonosokat gyógyszertárukból 
kihelyezzék. Meg kell állapítani, hogy maga a gyógyszerészi osztály is 
húzódozott ettől a kérdéstől, mert habár talán tudat alatt, mégis csak 
érezte ennek a kérdésnek kényes voltát és mert ekkor már szomorú ta
pasztalatai voltak az üzembiztosok garázdálkodásairól is. A szakszer
vezet kommunista elemei azonban nem voltak hajlandók ezt a kérdést 
elaludni hagyni és míg Nádas a segédmunkásokat izgatta, addig Ne
ményi, féktelen ambíciójától is hajtva, nemcsak a maga pozícióját 
akarta ezzel erősíteni, hanem egyúttal György Mátyást is lehetetlenné 
akarta tenni, mert az szerinte erélytelenül kezelte a gyógyszerészi osz
tály ügyeit.

Forgács dr. volt az, aki a kihelyezések ellen erélyesen tiltakozott, 
éppen azzal az argumentummal, hogy az üzemekben zavar fog beállani 
s miután ebből a szempontból a kérdés hozzátartozik, kijelentette, hogy 
az ő hozzájárulása nélkül senki sem helyezhető el. Hiába volt minden. 
A szakszervezet május 4-én a népjóléti népbiztosnak már a következő 
levelet küldötte:

„Népbiztos Elvtárs! A Gy. M. Sz. sürgősen felkéri, hogy mikor 
a gyógyszertárakban dolgozó elvtársaink közül az erkölcsileg és politi
kailag legmegbízhatóbbak közvetlenül a vörös hadseregbe való bevo
nulásuk előtt állanak, haladéktalanul intézkedni szíveskedjék, hogy az 
erkölcsileg, vagy politikailag teljesen megbízhatatlan volt gyógyszertár
tulajdonosok volt gyógyszertárukból áthelyeztessenek. Csak ezek meg
történte után tudjuk a hadba vonuló elvtársaink nélkül a gyógyszer- 
tárakban a szociális rendet fenntartani."

A gyógyszertártulajdonosokat három kategóriába osztották, még 
pedig akik szerintük:

1. Közegészségi szempontból vett szabálytalanságot követtek el.
2. Antiszociálisán viselkedtek.
3. Családtagjaikkal egy helyen működtek.
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Enaek alapján a népbiztossági előadóíven 36 olyan gyógyszerész 
volt felvéve, akiket feltétlenül ki akartak gyógyszertárukból helyesni. 
Ez a szám azután 34-re csökkent, mert Szabados Ödönt, az Erzsébet- 
körút 56. szám alatti gyógyszertár tulajdonosát és Molnár Alfrédet, a 
Ferenciek-tere 9. szám alatt levő „Kígyó" gyógyszertár tulajdonosát 
György Mátyás törölte. Az így kihelyezésre ítélt gyógyszerészek azután 
György osztályvezető aláírásával a következő értésítést kapták: „A 
Gyógyszertári Munkások Szakszervezetének felterjesztésére működését 
......................... gyógyszertárban felfüggesztem. További beosztása vé
gett a gyógyszertári munkások szakszervezeténél jelentkezzék."

A kihelyezések megtörténte után május 19-én a szakszervezeti 
direktórium is foglalkozott ezzel az üggyel és elhatározta, hogy a kér
dést küldöttgyűlés elé viszi. Ezt már 22-ére össze is hívták és az elé a 
direktórium a következő jelentést terjesztette:

Az elvtársak részéről többször elhangzott az a legkifejezettebb 
követelés, hogy a volt tulajdonosokat helyezzék el gyógyszertáraikból. 
Kívánságuk megvalósítását több érv támogatta:

1. A szocializálás gyors munkája folytán azonnal nem lehetett 
körvonalazni a volt tulajdonos és az üzembiztos hatáskörét s így tör
tént, hogy a fennálló idevágó intézkedések magyarázatából a volt főnök 
és üzembiztos között oly antagonitások merültek fel, amelyek az üzem 
menetére károsnak bizonyultak.

2. A több oldalról felbukkant és elfojtott ellenforradalmi kísér
letek után a volt tulajdonosok nyíltan és titokban abban reményked
nek, hogy valamelyik ellenforradalmi puccs mégis csak sikerülni fog, 
a régi rend visszaáll és ők ismét patikatulajdonosok lesznek.

Mint valami „detronizált anyakirályné, dédelgetik a patikát" — 
a rendelések elintézésében, az üzem vezetésének menetére (azon a címen, 
hogy tanácsokai szolgálnak az üzembiztosnak) oly irányban igyekez
nek befolyást gyakorolni, hogy abban az esetben, ha a régi rend vissza- 
állna, a gyógyszertár oly formában álljon ott, amely az ő anyagi érde
keiknek leginkább megfelel.

3. A gyógyszertári munkások legtöbbje a régi ideológiában fel
nevelkedve és a mai burzsoá rémhírektől elriasztva, a volt tulajdonos
sal szemben oly óvatos magatartást tanúsítanak, „ha netalán még sem 
tartaná magát" a helyzet és a principális ú r ismét principális lesz, meg- 
bosszúlja ra jta  „ez idők keserveit".

Ép ezért ezek a nem öntudatos proletárok a volt tulajdonosokat 
oly kedvezményben részesítik, amelyek az üzem menetére káros hatá
súak. Ezek a nem öntudatos proletárok voltak azok, akik, amikor egy
néhány főnököt elhelyeztek a patikájukból, deputációkat küldtek fel 
a népjóléti népbiztossághoz visszahelyezésük érdekében.

4. A volt főnökök a patika forgalmi köréhez tartozó közönséggel 
bizonyos mértékben közeli nexusba kerültek, az üzemük forgalmának 
növekedésére ezeket a „jó ismerősöket" százalékadással csalogatták a 
patikába és érthető, hogy megint csak a „jövőre tekintettel" a barátsá
got a közönséggel igyekeznek fenntartani, azoknak a kedvezményeket 
továbbra is megadni, ami az üzem menetére ismételten káros hatás
sal van.

5. A munkásoknak bevonulásával megeshetik, hogy a gyógyszer- 
tár egy darabig — amíg a bevonult üzembiztos helyettest kap — csupán 
a volt tulajdonos vezetésére marad, aki esetleg ugyanabban a gyógy
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szertárban alkalmazott rokonával a maga hasznára igyekszik az üze
met vezetni.

6. Vannak oly gyógyszertárak, ahol a volt főnök a feleségével 
együtt dolgozik. Megesik, hogy az elvtársak ebédideje alatt a gyógy
szertár a volt tulajdonos-házaspárra marad.

Az összes volt tulajdonosokat mindezen okok ellenére nem lehe
tett elhelyezni. Nincs tudniillik elég szakképzett üzembiztosunk, a leg
több helyen az üzembiztosok fiatalok és az üzem vezetésére nincs kellő 
gyakorlatuk, így tehát szükségük van a volt tulajdonos segítségére.

Voltak azonban volt tulajdonosok, akik az ú j helyzetbe semmi
képpen sem tudták magukat beleélni és akiknek viselkedésére a fent- 
említett az összproletariátusra káros elbírálások mindenképpen vonat
koznak, eltekintve attól, hogy a múltban a segédekkel szembeni viselke
désükkel, szereplésükkel, az üzemnek olyirányú vezetésével (hogy csu
pán a maguk profitját, de sohasem a közönség érdekét tartotta szem 
előtt) határozottan bűnösök. Ezeket a volt tulajdonosokat a szakszerve
zet a népjóléti népbiztosság beleegyezésével állásuktól felfüggesztette 
és más patikába helyezte el őket.

Az elvtársak azonban még továbbra is fenntartották kívánságai
kat, hogy az összes tulajdonosokat a fentebbi okok folytán elhelyezzék.

Tekintve, hogy sokhelyütt, mint ahogy fentebb kifejtettük, az 
üzem érdeke kívánja, hogy megmaradjanak yolt gyógyszertáraikban, a 
kérdés ilyen elintézése nagyon súlyos volt. Ép ezért a szakszervezet a 
kérdés megvitatását a plénumra kívánta bízni.“

A küldöttgyűlésen bár a kihelyezések körül nagy vita fejlődött 
ki, ezeket mégis helybenhagyták. Egyúttal azonban, hogy eljárásukat 
valamivel indokolni és alátámasztani lehessen, úgy döntöttek, hogy a 
kihelyezettek volt munkatársaitól és alkalmazottaitól kérjék be a ter
helő adatokat. Határozatuk célja nagyon átlátszó volt, hisz alig lehetett 
elképzelni, miszerint a kommunizmus alatt az egyes gyógyszertárakba 
behelyezett üzembiztosok és az elvadított segédmunkások ne álljanak 
majd elő sok olyan váddal, amelyet a tulajdonosok ellen fel lehetett 
használni.

Ez a határozat már Szántó Sándort is arra bírta, hogy Guth nép
biztoshoz levelet írjon, amelyben rám utat arra, hogy ezt a lépést telje
sen elhibázottnak tartja, már csak azért is, mert a Tanácskormány ve
zetőinek intencióival ellenkezik, hogy a burzsoázia egyénenkint vonás- 
sék felelősségre a kapitalista termelő rend bűneiért. Ez az intézkedés 
szerinte teljesen aláássa a kormány intézkedéseinek az elfogulatlansá
gába és erejébe való hitet és eredmény máris az, hogy a kihelyezettek 
azóta távoltartják magukat minden produktív munkától és semmiféle 
lépést sem tesznek olyan irányban sem, hogy ú j munkabeosztást kap
janak. Május 26-án a szakszervezetben ez ügyben újra tanácskozást 
tartottak, amelyre mint „meghallgatandót“, dr. Deér Endrét is meghív
ták. Neki természetesen az volt az álláspontja, hogy az összes felfüg
gesztett tulajdonosokat gyógyszertáraikba helyezzék vissza és hogy 
amikor a tulajdonos korábbi munkatársait kihallgatják, ezeknek meg
bízhatóságára különös tekintettel legyenek. Természetes, hogy ennek a 
véleménynek sem volt semmi eredménye s a felfüggesztettek egy része 
elutazott a fővárosból, a többi pedig a kényszerű várakozás álláspont
jára  helyezkedett.
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Egyetlen olyan intézkedése volt a proletárdiktatúrának, amely 
olyan tervet akart valóra váltani, amely megegyezett a gyógyszerészek 
régi óhajával. Ez a gyógyszertáraknak gyógyszerészek által történő 
vizsgálata lett volna. Érről a kérdésről könyvünk több helyen megem
lékezik és rám utattunk arra, hogy 1830-tól kezdve a gyógyszerészi kar 
állandóan küzdött azért, hogy egyrészt a minisztériumiban gyógyszeré
szek által vezetett gyógyszerészi osztály legyen felállítva, másrészt, 
hogy a gyógyszertárakat arra hivatott gyógyszerészek vizsgálják. E 
próbálkozásoknak semmi sikerük sem volt, kivéve azt, hogy az 1848-iki 
minisztérium a gyógyszerészi ügyek vezetőjévé kinevezte Wagner D á
niel gyógyszerészt, aki azután egy pár törvényjavaslatot is készített. A 
rövidéletű minisztérium s az utána következő események miatt azon
ban ez az ú j rendszer elsikkadt s az 1876. évi közegészségügyi törvény
ben már nem volt mód a gyógyszerészi osztály felállítását keresztül
vinni. Ez a kérdés csak az 1918. évi októberi forradalommal kapcsolat
ban került azután ú jra  felszínre, amikor is sikerült önálló gyógyszerészi 
osztályt felállítani. A március 21-én kikiáltott proletárdiktatúra meg
akadályozta azonban, hogy ez az osztály működését elkezdhesse, azon
ban magát a gondolatot a proletárdiktatúra sem vetette el. A kérdés 
megoldása dr. Forgács Rezsőnek a kezébe került, aki hajlandó is volt a 
megbízatást vállalni, azonban azzal a feltétellel, ha kikérheti elismert 
szaktekintélyeknek a véleményét. Tanácskozott is dr. Deérrel, Winkler 
és Matolcsy professzorokkal és ennek alapján meg is konstruálta a 
gyógyszertárak vizsgálatának azt a rendszerét, amely a következő pon
tokban csúcsosodott ki:

a) Gyógyszertárak nyilvániartása kartoték-rendszer alapján.
b) Gyógyszertárak tudományos felügyelete gyógyszertárfel

ügyelő útján.
c) Gyógyszertárak gazdasági ellenőrzése gyógyszertári ellenőrök 

segélyével.
d) A gyógyszertárvizsgáló és tudományos laboratórium fel

állítása.
e) Gyógyszertári üzemek rendezése, fejlesztése és modernizálása.
f) A gyógyszerészek tudományos képzettségének ellenőrzése és 

fejlesztése.
g) Drogériák ellenőrzése.
A gyógyszertárak nyilvántartásának újjászervezésével kapcso

latban a kartoték-rendszeren kívül még egy újítás volt tervbe véve, még 
pedig a gyógyszertárak megszámozása. Tekintettel arra, hogy nemcsak 
az országban, hanem előfordul, hogy ugyanabban a városban is meg
történik, hogy két hasonló nevű gyógyszertár van, ami zavarokra adhat 
okot, ez az elgondolás nem is lett volna rossz, már csak azért sem, mert 
a megszámozás bizonyos rendszer szerint úgy történt volna, hogy már 
magából a számból következtetni lehetett volna arra is, hogy reál-, sze
mélyjogú vagy más gyógyszertárról van-e szó.

A gyógyszertárak ellenőrzésére vonatkozólag az volt a terv, hogy 
az ország gyógyszertárainak számához mérten gyógyszertárfelügyelői 
állásokat fognak szervezni. E kérdés megbeszélésére értekezlet lett 
összehíva, amelyen dr. Yámossy Zoltán, dr. Winkler Lajos és dr. Ma
tolcsy Miklós egyetemi tanár, dr. Yégh János tiszti főorvoshelyettes, dr. 
Kaiser Károly, a tisztiorvosi tanfolyam vezetőfőorvosa, dr. Deér Endre



gyógyszerész, egyetemi vizsgáltató biztos és a Budapesti Gyógyszerész 
Testület elnöke, dr. Andriska Viktor gyógyszerész, a fiatal generáció 
kiváló képzettségű tagja, a gyakornoki tanfolyam tanárai közül dr.

JáJa ás d /i D arvas Ferenc, M aurer Arm and, a sejfédszövetség  
vo/r e/nó£e, /o ra '/zA í ózezzáa/fobssy' Sa/to fa; a  /ZTrasa? y^’/sz'e reszy ' 

szakreferense, Téri Tibor a szakszervezet és György Mátyás osztáíy- 
vezető pedig a népbiztosság részéről. A kérdés előadója dr. Forgács 
Rezső volt. Az értekezleten dr. Végh tisztifőorvos-helyettes a gyógyszer- 
táraknak orvos és gyógyszerész által együttesen történő vizsgálata mel
lett foglalt állást, míg W inkler professzor amellett érvelt, hogy a rendes 
vizsgálatot egyedül gyógyszerészek végezzék, azonban szükség esetén 
időről-időre orvos és vegyész is résztvehessen azon. A döntés a gyógy
szerészek javára történt meg azzal, hogy azok, akiket gyógyszertár
felügyelővé neveznek ki, egy 6 heti kiképzőtanfolyamot hallgatnak, 
e ^ e tem i tanárok irányítása és részvétele mellett úgy, hogy kiválóan 
YépieVt ‘dYo\\‘d\A vcixwV AweÁsíí. XX
is készült április 22-re a tanfolyam tárgyi és személyi csoportosítása, 
amely a következő volt:

1. Kémia: előadja Winkler Lajos, Wiener Jenő, Andriska Viktor. 
Kémiai gyakorlatok; vezeti Wiener és Andriska.

2. Plvarmacognoziav előadja "Vámossy Zoltán, lÁpták Pál, Augusz- 
tin  Béla. Gyakorlatvezető Lipiák, Augusziin.

3. Gyakorlati gyógyszerészei: a gyógyszerészeire, illetőleg a 
gyógyszerkiszolgáltatásra vonatkozó rendszabályok és kormányható- 
sági rendeletek. Előadja Réthelyi József.

Gyógyszertári és laboratóriumi üzemrend: előadja Maurer Ar- 
mand és Zalai Dezső.

Galenikus készítmények vizsgálata, előadja Deér Endre, Darvas 
Ferenc és Matolcsy Miklós. Gyakorlatvezető Weber Dezső és Wessel 
Flóra.

Gyógyszerészi bakterológia: előadja Szász Alfréd és Forgács
Rezső.

Drogéria-ügy és ellenőrzés; előadja Szahlender Lajos.
A gyógyszertárfelügyelői állásra vonatkozólag április hó 15-én 

Forgács Rezső aláírásával meg is jelent a pályázati hirdetmény, amely 
20 gyógy szertári elügyelői állásra hirdet pályázatot. Dacára azonban an
nak, hogy Forgács állandóan sürgette azt, hogy a népbiztos adja ki a 
gyógyszertári felügyeletet szabályozó rendeletet, az egyre késett, egy
részt azért, mert Guth népbiztosnak pénzügyi aggályai voltak s mert az 
egész ügy nem is nagyon érdekelte sem a népbiztost, sem a kommu
nista csoportot, mivel ezt az alakulatot semmikép sem lehetett volna 
politikai célokra felhasználni s ott a politikától távolálló szakemberek 
ju to ttak  volna szerephez. A végén az eredeti tervet el is ejtették és he
lyette május 20-án megjelent a munkaügyi és népjóléti népbiztosság 
35. számú rendelete, amely elrendeli, hogy addig is, míg a gyógyszer- 
tárak ellenőrzése és vizsgálata kizárólag szakképzett gyógyszerészekre 
lesz bízható, Budapesten, Újpesten, Rákospalotán, Rákosszentmihályon, 
Kispesten, Leninvárosban (Erzsébetfalva), Csepelen, Budafokon, Al
bertfalván és Pestszentlőrincen a népbiztosság gyógyszerészeket fog a 
gyógyszertárak vizsgálatával megbízni. Más helyiségekben a gyógy
szertári vizsgálatokat átmenetileg az eddig illetékes megyei, illetve vá-



rosi tisztiorvosok kötelesek egy gyógyszerész bevonásával elvégezni. E 
célra minden megye területére a gyógyszertári munkások szakszerveze
tének illetékes fiókja két-három gyógyszerészt küld ki. Ahol ilyen 
gyógyszerészeket a szakszervezet nem jelöl ki, ott a gyógyszertárakat 
az illetékes tisztiorvos köteles továbbra is vizsgálni. E rendelet alapján 
Kazay Endre, Andriska Viktor dr., Zalay Dezső dr., Tischler János, 
Gyarmaty Imre, Angyal István, Klein Imre és Baradlai János kaptak 
megbízást.

El kell ismerni, hogy a szakértők meghallgatásával készített 
„Gyógyszertári vizsgálati jegyzőkönyv46 igen nagy alapossággal jelölte 
meg mindazt, amire a gyógyszertári vizsgálatnál figyelemmel kell lenni. 
Huszonkét pont volt itt felsorolva, amelyek sorrendben a következők 
voltak: Gyógyszertári mérlegek, kétkeresztes szerek, egykeresztes sze
rek, kötszerek, reagens szekrény, kémlőszekrény, éjjeli szolgálat, re
ceptre készített gyógyszerek, gyógyszerek vizsgálata, tisztaság-asepti- 
kus munkasterilizálás, tűzveszélyes szerek, tiltott szerek és gyógyszer
különlegességek, ellenmérgek, kézieladási cikkek, nyomtatványok, 
szakkönyvek, gyógyszertári laboratóriumi könyv, a közönség esetleges 
panaszai, az orvosok esetleges panaszai, gyógyszertári helyiségek hygie- 
nikus volta, a gyógyszerészmunkások képzettsége, a kamra, pince, labo
ratórium berendezése, végül a többi pontok alá nem sorolható megjegy
zések. Hogy egy-egy pontnál milyen részletes utasítás volt adva arra 
nézve, hogy mire kell figyelemmel lenni, a gyógyszertári mérlegekre 
vonatkozó utasítást, mint példát, teljes egészében közöljük.

1. Gyógyszertári mérlegek.
1. Hány és milyen mérleg van az egész gyógyszertárban, számuk 

elégséges-e a forgalom pontos és gyors lebonyolításához? 2. Mikor lettek 
a mérlegek legutoljára hitelesítve? 3. A tára és egyéb mérlegek a sze
mélyes kipróbálásnál mennyire találtattak pontosaknak, érzékenyeknek 
és rendes ingásúaknak? Nevezetesen: a) az üres mérleg égyesúlyi hely
zetben áll-e? b) A mérleg két csészéjének egyenlő megterhelése mellett 
egyensúlyi helyzetben áll-e? c) Az egyenlő megterhelés felcserélése után 
a mérleg egyensúlyi helyzetben marad-e? d) Közepes megterhelés mel
lett hány centigramm képes a mérleget egyensúlyi helyzetéből kibillen
teni? e) Az egyensúlyba helyezett mérleg gyenge kimozdításánál az in
gás nyugodt-e, egyenletesen lassuló-, a kilengések jobbra és balra 
egyenlők-e? f) A forgó tengely éle a vályulatban helyesen áll-e? 4. A 
mérlegcsészék és zsinórok, láncok kifogástalanok-e? (repedések, zsinó
roknak, láncoknak, tapaszokkal s egyéb nem megbízható s nem tartós 
anyagokkal való foltozgatása). 5. Hány és milyen mérlegsúly van a 
gyógyszertárban? Számuk elegendő-e? a) Hitelesítve lettek-e a súlyok 
és mikor? b) Az előírt anyagból készültek-e? (Különösen a centigram
mok). c) K arbantartásuk megfelelő-e? (Tisztogatásnál nem kopnak-e, 
viszont kellőleg tisztán tartatnak-e?) 6. A mérésre használt cseppentő- 
üvegek normál cseppentőüvegek-e, pontosan rájuk van-e vezetve, egy

f;rammnak hány csepp felel meg belőlük, az ellenőrzés a feljegyzést he- 
yesnek találta-e, erősebb hatású szereknek megfelelő számú cseppentő- 
iiveg van-e elkészítve?

A gyógyszertárvizsgálatnak az a rendszere, amit így meg akar
tak honosítani, bizonyára sokkal értékesebb volt, mint azok a tiszti
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orvosok által végzett gyógyszertárvizsgálatok, amelyek bizony igen sok
szor nagyon felületesek voltak. Azért is így volt ez, mert a tisztiorvosok 
nem is érthettek úgy a gyógyszertárak vizsgálatához, mint az az ízig- 
vérig gyógyszerész-szakértő, aki tudta, mik voltak azok a fontos dolgok, 
amire a vizsgálatnak elsősorban ki kell, hogy terjedjen s aki a tapasz
taltakat egészen más szemmel is nézte. Koritsánszky könyve közöl 
összehasonlítás céljából egy pár vizsgálati jegyzőkönyvet, amely egy
részt a tisztiorvos pár hónappal azelőtti vizsgálatáról, másrészt a kom
munizmus alatt a gyógyszertárfelügyelők által végzett vizsgálatról szól. 
Ezekből azt látjuk, hogy a tisztiorvos által 1918 december 28-án kiállí
tott egyik vizsgálati jegyzőkönyv szerint a méregszekrényről azt ál
lítja, hogy az teljesen rendben van. Ugyanitt az 1919 július 24-i vizsgá
lati jegyzőkönyv megállapítja, hogy a méregszekrény nem felel meg a 
rendeleteknek, mert abban eszközök nincsenek, a maximált dózisok pe
dig csak hiányosan vannak jelezve. A tisztiorvos azt mondja, hogy a 
kémszerek jók, ezzel szemben a gyógyszertárfelügyelő megállapítja, 
hogy a kémszerszekrény felszerelése nagyon hiányos. A talált kémszer 
régi, hasznavehetetlen. A tisztiorvos szerint a gyógyszerek eltartása ki
fogástalan, ezzel szemben az 1919. évi július 24-i jegyzőkönyv azt 
mondja, hogy ez nem szabályszerű, aromás vizek fehér üvegben, sziru
pok nem kis üvegekben, pasteurizálás nélkül tartatnak el. Sterilizátor 
nincsen.

Bizony a két jegyzőkönyv között igen nagy a különbség. Azt le
hetne erre mondani, hogy a kommunizmus ideje alatt romlottak le eny- 
nyire a dolgok s hogy a gyógyszertárfelügyelő volt rosszindulatú. Ez 
azonban nem így van. Amint láttuk, a gyógyszertárak vizsgálatára 
olyan férfiak lettek kiküldve, akiknek képzettsége kiváló s akik a 
kommunizmus rendszerétől lélekben teljesen távolállottak. Elfogultság 
őket tehát nem vezette. S bár igaz, hogy a háborús nehézségek és főleg 
a forradalmak ideje alatt a gyógyszertárak sem tudtak megmaradni a 
békebeli nívón, viszont a közölt vizsgálati jegyzőkönyv is olyan gyógy
szertárból való, amely nem lett köztulajdonba véve, s így az ott talált 
hibák azt a felületességet jellemzik, amellyel a gyógyszertárat a múlt
ban is kezelték. Nagyon helyes lett volna tehát minden időkben a gyógy
szertáraknak eskü^ tett gyógyszerésszel történő vizsgálata, mert ez meg
teremtette volna azt a rendet, amelyet a gyógyszertártól, mint közegész
ségügyi intézménytől, minden vonatkozásban jogosan el lehetett várni.

A tapasztalat azt bizonyította, hogy egy kisebb gyógyszertárnak 
megvizsgálása hét-nyolc órai időt vett igénybe, míg egy nagyobb gyógy
szertáré két-három napig is eltartott. Már maga ez a tapasztalat is indo
kolttá tette azt, hogy ne a tisztiorvosok vizsgálják a gyógyszertárakat, 
akik tenger más elfoglaltságuk miatt ennyi időt e vizsgálatoknak nem 
is szentelhetnek. Sok olyan esetet tudunk a múltból, ahol a gyógyszer- 
tárban egyszerűen elő voltak készítve a szükséges könyvek, amiket a 
tisztiorvos a vizsgálati jegyzőkönyv sablonos kiállításával együtt aláírt 
és így az úgynevezett gyógyszertárvizsgálat egy félóra alatt lezajlott.

A gyógyszertár’vizsgálatok új alapra fektetésén kívül egyes ve
zetők, élükön dr. Forgács Rezsővel, gondoskodni akartak arról is, hogy 
a gyógyszerészalkalmazottak tudományos és gyakorlati ismereteinek 
fejlesztése céljából szakemberek bevonásával előadásokat tartsanak. 
Úgyszintén dr. Ernyey József és Karlovszky Geyza javaslata alapján 
megkeresték a közoktatásügyi népbiztosságot is a gyógyszerészi mú
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zeum kiegészítése és megnyitása céljából és azt próbálták keresztül
vinni, hogy a különböző múzeumokban levő gyógyszerészvonatkozású 
tárgyak, a Nemzeti Múzeumban levő Gyógyszerészi Múzeum keretében 
legyenek egyesítve. Ez a munka folyamatban is volt s azt a proletár- 
diktatúra bukása akasztotta meg.

Bizonyos gyakorlati jelentőségű kérdéseket is rendezni akartak. 
A felügyelők és dr. Forgács ellenőrizték ugyanis a gyógyszertárak éj jeli 
szolgálatát és így szerzett tapasztalataik alapján elrendelték, hogy az 
éjjeli szolgálatot jelző világítótábla, illetve lámpa:

a) Vagy áttetsző anyagból (üveg, kartonra alkalmazott áttetsző 
papír), vagy tartós pléhből, vagy kartonból készüljön. Az elsőnél az át
világítást, a másodiknál a megvilágítást egész éjjel magának a gyógy
szertárnak külön e célra szolgáló lámpája végezze. (Mintául szolgál
hatnak a Nagy Kristóf, Szent Szív, Csillag, Kálvária stb. gyógyszer- 
tárak különböző rendszerű transzparens táblái.)

b) A jelzőtábla, vagy az éjjeli csengő mellé, illetve fölé akasz
tandó, vagy olyan helyre, ahonnan minden keresés nélkül bármely 
laikusnak már messziről a szemébe tűnik.

c) A jelzőtáblán nem elég egyetlenegy gyógyszertár címének fel
tüntetése, hanem legalább két vagy három legközelebb fekvő, szolgála
tot teljesítő gyógyszertárat kell megnevezni.

d) Az elromlott villamoscsengők a legsürgősebben megjavítan- 
dók, megjavításukig a csengő közvetlen közelében kell feltűnő módon 
jelezni, hogy a csengő rossz és hogy milyen módon (zörgetés, húzós szer
kezet) kell az inspekciós gyógyszerészt felkelteni.

Amint látni való, voltak itt komoly elmélyedésre való tervek és 
ténykedések is, amelyek mindig azoknak a nevéhez fűződtek, akik már 
a proletárdiktatúra kikiáltása előtt is a gyógyszerészi kar komoly ele
méhez tartoztak. A kommunista csoport csak rombolt s ez volt az oka 
annak, hogy a gyógyszerészi kar ellenérzéssel fogadta azokat az intéz
kedéseket is, amelyek komoly célt szolgálnak. Ez teljesen érthető volt. 
Annyi kárt, keserűséget és megalázást jelentett számukra a kommunista 
uralom, hegy bizalmatlansággal néztek mindent, ami annak a konyhá
járól kikerült. Erre nagy kérdéseken felül más bizalmatlanságot kiváltó 
tapasztalataik is okot szolgáltattak. így az egyes üzembiztosok a leg- 
rendetlenebbiil kezelték a gyógyszertárak jövedelmét és több helyen 
még a rendelt gyógyszereket sem fizették ki. Emiatt magának a nép
biztosságnak is szigorú felhívással kellett, hogy az üzembiztosokhoz for
duljon. Viszont megtörtént, hogy egy vidéken járó ellenőr tapasztalván 
azt, hogy Cegléden és Nagykőrösön a gyógyszertárak üzemére erősen 
ráfizetnek, saját hatáskörében elrendelte, hogy a különlegességek árát 
150, a receptre készült gyógyszerekét pedig 300%-kal számítsák drá
gábban. Az önkényeskedés és a fejetlenség minden képzeletet felülmúlt 
tehát, ami a gyógyszertártulajdonosok bizalmatlanságát a végsőkig fo
kozta s ami érthetővé teszi azt, hogy a diktatúra urai is ráeszméltek 
végre arra, hogy a régi rezsim embereit kell igénybevenniök, ha nem 
akarják, hogy a közegészségügyi helyzet teljesen felboruljon.

A proletárdiktatúrának gyógyszerészi vonatkozásban ez egészen 
külön fejezete s nagy jelentősége miatt ezzel részletesen foglalkozunk.

Dr. Madzsar főcsoportvezető volt az, aki nagy bizalmatlansággal 
nézte György Mátyás tehetetlenségét és azt a rablópolitikát, ami a 
Steiner—Téri—Wittenberger-csoport munkásságát jellemezte. Ő volt
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tehát az, aki Guth népbiztost rávette arra, hogy május végén magához 
kérette Vámossy, Winkler és Matolcsi egyetemi tanárokat s kikérte vé
leményüket arra nézve, vájjon kit lehetne az osztály élére állítani, aki 
a züllési folyamatot meg tudná állítani. Mindhárman azt a felvilágosí
tást adták, hogy csak két szakember, még pedig dr. Deér és Zoltán Béla 
jöhetnek szóba.

A professzorok véleménye teljesen helytálló volt. Mindkét gyógy
szerész a gyógyszerészi kar elitjéhez tartozott, de az adott helyzetben 
feltétlenül Zoltán Béla volt az, aki több szolgálatot tehetett a gyógysze
részet ügyének és a gyógyszerészi karnak egyaránt.

Dr. Deér kiváló elméleti képzettségű férfi volt, azonban a gya
korlati kérdések iránt nem volt kellő érzéke. Azonkívül szenzibilis lelkű 
is volt, aki bizonyára rövidesen összetört volna az előrelátható küzdel
meknek és támadásoknak tüzében. Ezzel szemben Zoltán Bélát éppen 
nagy gyakorlati tudás és kivételes energia jellemezte. Kereskedelmi tu 
dásával szinte senki sem vetekedhetett, judiciuma éles volt és nagy hig
gadtsága alkalmas arra, hogy válságos helyzetekben pillanatok alatt 
ismerje fel azt a helyes utat, amit követnie kell. Ezenkívül elsőrangú 
debatter, aki a maga álláspontját szónoki készségével is mindig meg 
tudta védeni s ezenfelül a gyógyszertártulajdonosok ama csoportjához 
tartozott, aki az alkalmazotti kar előtt is mindig szimpatikus volt.

A népbiztos, Zoltánt május 31-én délután 3 órára már magához is 
hivatta a Szovjet Házba (Hungária-szálló) és ott ellenmondást nem tűrő 
hangon megbízta az osztály vezetésével. Zoltán teljes erővel próbált 
ellenkezni. Az adott helyzetben nem mondhatta meg a valóságot, azt, 
hogy a dolgozó polgárember minden utálatával viseltetik a proletár- 
diktatúrával szemben, hanem megrongált egészségi állapotára hivatko
zott. Erre a népbiztos, aki gyakorlóorvos volt, azt mondotta neki: „Majd 
meggyógyítjuk, de az osztály vezetését ö n  átveszi."

A parancs ellen tiltakozni tehát nem lehetett. Pedig nemcsak az 
érzései lázadtak fel Zoltán Bélának e megbízatás ellen, hanem az okos
sága is. Mint az élet és az emberek ismerője, tisztában volt azzal, hogy 
emiatt neki később a proletárdiktatúra várható bukása után sok mél
tatlan támadásban lesz még része. Egy becsületben eltöltött élet után 
szerette volna magát ettől megkímélni s ezért első ú tja dr. Deér Endré
hez vezetett, akinek határozott véleménye az volt, hogy a kinevezést 
vállalnia kell, mert csak ezzel az egyetlen móddal lehet még megmenteni 
a menthetőt. Zoltán azonban még Deér biztatására sem nyugodott meg, 
hanem felkérte Róth Manó budapesti gyógyszerészt, hogy június hó 
2-ára hívja össze azokat a gyógyszerészeket, akiknek véleménye ebben 
a fontos kérdésben döntő jelentőségű lehetett. Ez értekezletet a Bank
utcában tartották meg s azon jelen volt Bayer Antal, dr. Deér Endre, 
Fáczányi István, Karlovszky Geyza, Kerpel Vilmos, Korányi Lajos, 
Maurer Armand, Réthelyi József, Róth Manó, Rózsavölgyi Imre, dr. 
Tauffer Gábor és Zoltán Béla.

Ez értekezleten dr. Tauffer és főleg Róth Manó volt az, aki leg
mélyebb aggodalmát fejezte ki e megbízatással kapcsolatban. Elgondo
lásuk egyrészt az volt, hogy a rendteremtéssel nem szabad a diktatúra 
rendszerét semmi irányban sem alátámasztani s ezenfelül Róth Manó 
már csak azért is határozottan tiltakozott a megbízatás vállalása ellen, 
mert Zoltán Béla iránt érzett szeretete és igazságérzete már abban az



időben a legnagyobb aggodalommal gondolt arra, hogy e nagy áldo
zatért Zoltánnak még súlyos megpróbáltatásokban lesz része.

Az értekezlet azonban eloszlatta ez aggodalmakat és megbízta 
dr. Deér Endrét, hogy segédkezzék Zoltán Bélának abban a munka- 
programmnak a kidolgozásában, amit ő Guth népbiztosnak fog átadni s 
amely munkaprogramra akceptálása után hajlandó csak az osztály ve
zetését átvenni. E programm, amely Zoltán Bélának legnagyszerűbb 
igazolása, a következő volt:

„Népbiztos Elvtárs! Május hó 31-én történt kihallgatásom alkal
mával azon megbízást nyertem Népbiztos Elvtárstól, hogy a gyógyszer- 
ellátás és az ezzel összefüggő minden intézkedés vezetését teljhatalmú- 
lag vegyem át. Munkakörömbe utalva a gyógyszertermelés, beszerzés és 
elosztás kérdését, valamint ezzel a munkakörrel szoros kapcsolatban 
álló gyógyszertárak és drogériák mindennemű ügyét, meghagyván ne
kem, hogy személyzeti kérdésekben is legjobb meggyőződésemnek meg- 
felelőleg teljhatalommal járhassak el, válasszam ki azokat, akikkel 
együtt óhajtok működni, helyezzem őket megfelelő helyre, csupán az 
volt a kikötése, hogy mint politikai megbízottat a gyógyszertárak szo
cializálását vezetett György Mátyás elvtárs maradhasson meg mellet
tem, kinek feladata az lenne, hogy amennyiben működésem politikai 
szempontból kifogásolható lenne, arról Népbiztos Elvtársnak jelentést 
tegyen; továbbá dr. Wolf Emil vegyész, ki a termelés serkentésére és 
ellenőrzésére (nem mint irodai közeg) működjön közre, mint aki már ed
dig is jelét adta arravalóságának.

Megromlott egészségi állapotomra való hivatkozással, ezen igen 
nagy munkát igénylő munkakör elfogadását megkíséreltem magamtól 
elhárítani, azonban ez nem sikerülvén, a megbízatást elfogadtam. Most 
azon utasításának óhajtok eleget tenni, hogy szerdáig, június hó 4-ig, 
terjesszem Népbiztos Élvtárs elé írásban foglaltan terveimet, munka
köröm mikénti megalkotása és beállítása szempontjából.

A feladat, amely elé állíttattam, rendkívül nehéz. Nemcsak azért, 
mert egy ú j szervezetet létesíteni könnyebb, mint egy rosszul működőt 
megjavítani, hanem azért is, mert hiába hatalmaz fel Népbiztos Elvtárs 
teljhatalommal az ügyek vezetését és intézését illetőleg, a munkakör 
személyi kérdésektől elválaszthatatlan és a személyi kérdések tekinte
tében félő, hogy a szakszervezettel történő együttműködésre való min
den törekvésem hajótörést fog szenvedni.

Működésem körét 4 csoportra osztom:
1. A gyógyszertermelés. 2. A gyógyszerbevásárlás. 3. A gyógyszer

elosztás. 4. A szocializált üzemek mindennemű gazdasági ügyeinek 
intézése.

Ezen 4 csoportba felsorolt és m ajdan részletezendő munkaterveui 
keresztülvitelének helyéül a Központi Gyógyszerüzemet jelölöm meg, 
amely keret kellő kibővítésekkel tökéletesnek ígérkezik arra, hogy üz
leti formák betartásával tökéletesen ellenőrzött, értékes munkát fejt
hessen ki.

Ezen Központi Gyógyszerüzem vezetését olymódon tartanám ke
zemben, hogy mint vezetőnek, ügyköröm két részre oszlana. Az egyik 
rész az ügyosztály lenne, amelynek működési helye a népjóléti népbiz
tosság épületében lenne és amelynek ügykörébe tartoznának az általá
nos gyógyszerészeti kérdések, gyógyszerészi kiképzés, gyógyszertárak 
működése feletti felügyelet, gyógyszertárak vezetésének kérdése,
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gyógyszertárak szaporítása, életképtelen gyógyszertárak megszünte
tése, drogériák, valamint azok jövőbeni ügykörének megállapítása, a 
személyi ügyeknek intézése és a szakszervezetekkel való érintkezés.

A 2-ik osztály lenne a Központi Gyógyszerüzem, amellyel a kap
csolatot úgy vélem fenntartani, hogy naponta ott megjelenve, úgy a 
Központi Gyógyszerüzemben székelő helyettesem részéről, valamint az 
egyes ágazatok vezetői által elreferáltatnám magamnak a történt és 
történendő dolgokat és intézkedéseimet nyomban megtenném. Hogy 
ezen munkakörömet zavartalanul elláthassam, mielőtt munkaköröm mi
kénti kikötésének részletezésébe fognék, általánosságban vázolnom kell 
azt, hogy intézkedésemnek dologi részét erősen befolyásolhatná a szo
ciális termelés népbiztosságának működése, ha nem történnék meg az, 
hogy a gyógyszertermelésnek egykézbe való vétele iránt megegyezés lé
tesüljön, a népjóléti és a szociális termelés népbiztossága között oly 
irányban, hogy ezen megállapodásnak megfelelőleg a népjóléti népbiz
tosság önmaga intézné a termelés kérdését és annak keresztülvitelével 
az osztályt bízza meg.

Ugyancsak nagy akadálya lenne az üzem vezetésének az, ha az 
autonómiám kiépítése nem lenne teljes, miért is szükséges lenne, hogy 
referálnom csakis legnagyobb fontosságú elvi kérdésekben kelljen, de 
termelési, kereskedelmi, gyógyszerbevásárlási, gyógyszertári ügyviteli 
dolgokban teljes felelősségem mellett önálló intézkedési jogom legyen, 
mert az ügykör természete olyan, hogy pillanatok alatt kell dönteni. 
Ugyancsak a tökéletesebb munkaprodukálás céljából ezen ügykör szi
gorú megállapítását is kérnem kell, amelyben a szakszervezettel való 
együttműködésemben élnem kell.

Munkám minél tökéletesebb keresztülviteléhez az is szükséges, 
hogy az egész alámrendelt szervezet minden egyes tagjának megbíza
tása a Központi Gyógyszerüzemben és pedig csak ideiglenes legyen; 
járandóságát mindenki onnan kapja meg és ha ad hoc munkaerőkre 
szükségem van, azokat az üzem köréből, avagy ha kell a gyógyszertá
rakból szintén ideiglenes jelleggel berendelhessem.

A politikát ügykörömtől el kívánom választani, mert feladatom 
csakis az lehet, hogy az ügyeket gyors és kielégítő módon bonyolítsam 
le, miért is ha György elvtárs a politikai megbízott szerepét mellettem 
nem vállalná, úgy kérem mellém egy fizikai vagy szellemi munkást 
politikai megbízottként kirendelni, akinek segítségével a munkafegyel
met talán életre bírom kelteni.

Népbiztos Elvtárssal történt megbeszélésem alkalmával szóba- 
hoztam azt is, hogy Madzsar elvtárs előtt az első forradalom után annak 
szükségét jelentettem ki, hogy a katonai gyógyszerellátás ne választas
sák el az ország lakosságának gyógyszerellátásától és ma is azt az állás
pontot képviselem, amit Népbiztos Elvtárs is helybenhagyott, hogy a 
katonai gyógyszerellátásnak, mint külön szervnek a fenntartása nem 
szükséges. Ha pedig a katonaság érdekeit erősebben óhajtaná kép
viselni, úgy a Központi Gyógyszerüzemben képviseltesse magát a kato
nai gyógyszertárak egy kiküldöttjével.

Azt is hazgoztattam, hogy az az állapot sem tartható fenn, hogy 
a főváros műszerüzeme, mint a fővárosi kórházak gyógyszerellátó 
szerve erélyes fellépésével azt érhesse el, hogy a mai rettenetes szűkös 
gyógyszerkészletek mellett az ő igényei 3 hónapi készlettel elégíttesse- 
nek ki, amidőn a napról-napra való gyógyszerellátás kérdése is csak
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megfeszített munka eredménye lehet. Szükséges lenne tehát itt is oly 
intézkedés életbeléptetése, hogy a fővárosi kórházakat ellátó gyógyszer- 
tárak részére ne halmoztassék fel a már régen létező és a most is fenn
álló központi gyógyszerraktárakban a gyógyszerkészlet, hanem az ő el
látásuk is a többi gyógyszertáréhoz hasonlóan, a készletek mérvéhez 
képest rövid időről-időre történhessen meg.

A gyógyszerszétosztás terén panaszok merülnek fel, nemcsak a 
gyógyszerhiány, hanem a meglévő anyag kiszolgáltatása körül, ami arra 
vezethető vissza, hogy míg eddig Budapest és az ország gyógyszerigé
nyeit négy nagykereskedő és hat kisebb kereskedő, azonfelül óriási 
ausztriai és német import látta el, addig a közüzembevétel óta az egyet
len Zrinyi-utca 3. alatti telep szolgálja ki a nap-nap mellett területi
leg is kibővülő üzletkört. Szükségesnek tartom tehát feltétlenül a hetek
kel ezelőtt beszüntetett volt Kochmeister cég komplettálását is, úgyszin
tén olyan intézkedés életbeléptetését, hogy Budapest I— YI. kerületét 
lássa el az egyik, VII—X. kerületét lássa el a másik közüzembe vett 
nagykereskedés, amennyiben pedig az ország határai a megszállás csök
kenése folytán napról-napra bővülnek, a vidéki rendelések effectuálá- 
sára rendezkedjék be a volt Király-utcai telep is.

Változtatni óhajtanék a gyógyszertárak szolgálati rendjén és 
munkafegyelmén, mert e két körülmény nagyban hozzájárul ahhoz az 
elégedetlenséghez, amellyel a közönség a közüzembe vett gyógyszer- 
tárakkal szemben el van telve. Ma a gyógyszerészek a gyógyszertárak
ban 10 napos munkakeretben, napi 5 és fél óra munkaidőt töltenek el, 
ami semmiképpen sem lehet elegendő produktív munka végzésére. Az is 
teljességgel lehetetlen és tarthatatlan állapot, hogy a mai intézkedések 
mellett, vasárnaponkint a közönség csak órák múltán kaphassa meg a 
szükséges gyógyszert. Az elmúlt vasárnap példának okáért az Erzsébet- 
körúton lévő mindkét gyógyszertár, a Király-utca torkolatánál lévő 
szomszédos gyógyszertár és a József-körút és Rákóczi-út sarkán lévő 
Csillag gyógyszertár egyidőben zárva voltak. Haladéktalanul megszün
tetendő tehát ez a rendszer, mert a gyógyszertári alkalmazottak har- 
madnaponkint 37 órás pihenőidővel rendelkeznek és a vasárnapi 
munkaszünetnek ilyen széles alapokra való fektetése a közönség érde
keit mélyen sértő intézkedés.

Fentieket odamódosítanám, hogy vasárnaponkint minden máso
dik gyógyszertár nyitva legyen, a gyógyszertári alkalmazottak pedig 
hetenként legalább 48 óra munkaidőt töltsenek el. A tökéletesen meg
lazult munkafegyelem helyreállítására pedig a legerélyesebb intézke
déseket kellene életbeléptetni; a nagyobb üzemeket pedig, ahol a zava
rokat a munkástanácsok okozzák, ha kell, katonai felügyelet alá he
lyezni. A szakszervezet vezetőségét pedig arra utasítani, hogy lázító és 
uszító munkát a szakszervezetben úgy a szellemi, mint a fizikai mun
kásokkal szemben ne engedjenek meg, mert pl. a gyógyszerészi pályára 
való lépés még ma érettségi bizonyítványhoz van kötve, amelyen kívül 
két évet gyógyszertárban, két évet egyetemen és három évet gyakorla
ton kell tölteni, hogy valaki önálló vezetője lehessen egy gyógyszertár
nak, mégis a szakszervezet hivatalos lapja, a „Gyógyszerész Ujság“ ez 
év június hó 4-én kelt száma, a 204. oldalon előkészítő tanfolyam
ról tesz említést és a következőket írja: „E hó 26-án a segédmunkások 
egy arra a napra kijelölt csoportja részére megkezdődtek a tanfolya
mok, melyek célja az, hogy a segédmunkásokat előkészítse a szeptem



berben létesítendő újabb tanfolyamra, amelynek sikeres elvégzése ese
tén segédgyógyszerészek lehetnek.** Ilyen és ezt még sokban felülmúló 
kijelentések természetesen nem járulhatnak hozzá ahhoz, ami egy 
gyógyszertári üzem keretén belül feltétlenül mellőzhetetlen, hogy a 
munkafegyelem kifogástalan legyen.

Az üzembiztosok a gyógyszertárakban ideiglenes jelleggel alkal
maztattak, hogy az átmenet ideje alatt a volt tulajdonosok az ú j hely
zettel megbarátkozva, beleilleszkedjenek az ú j rendbe és erre vonatko
zólag azt indítványozom, hogy miután a volt tulajdonosok átlátva az 
adott helyzetet, ellenállás nélkül és megszokott kötelességérzettel telje
sítik feladatukat, ha szociális és gyógyszerészi lelkiismeretüknek min
denkor eleget tettek, a gyógyszertár munkástanácsának megkérdezése 
után, akár a volt saját üzemükben, akár más üzemekben is üzembizto
sokként alkalmaztassanak. Ez azért is szükséges, mert számtalan pa
nasz ju tott tudomásomra, hogy az üzembiztosok egy része vezetői fel
adatának megfelelni nem tud, a közönséggel, a munkástársakkal, de 
különösen a volt tulajdonosokkal szemben durva magaviseletet tanúsít.

A közönség gyógyszerrel való ellátásának gyors és kifogástalan 
lebonyolítása végett szükségesnek vélném, hogy az orvosokhoz, a kö
zönséghez és a gyógyszertárak munkásaihoz felhívás intéztessék, mely 
felhívásban az orvosokat a rendkívüli gyógyszerhiányra való tekintet
tel arra kérném, hogy a gyógyszerrendeléseiket korlátozzák a legszük
ségesebbre és a mellőzhetetlenre, a közönséget pedig arra, hogy a rend
kívül megnehezedett gyógyszerellátásra való tekintettel és a megszapo
rodott forgalom miatt igényeit a gyógyszertárakkal szemben ne fokozza, 
viszont az alkalmazottakhoz azt a felszólítást intézném, hogy ismerjék 
tartozó kötelességüknek a gyógyszertárban megforduló amúgy is sok 
bajtól és még betegségtől is meggyötört vásárlóközönséget a legudvaria
sabban kiszolgálni és felkérném a közönséget, hogy amennyiben kon
krét panaszaik lennének, azokkal forduljanak hozzám, ki megszerzem 
nekik az elégtételt. Egy ilyen intézkedéstől a helyzet azonnali megvál
tozását bizton remélem és a jogos panaszokra okot adó viselkedés gyö
keres kiirtását vélem.

Az életképtelen gyógyszertárak bezárását is kilátásba helyez
ném, de Budapest gyógyszertárainak száma a lakossághoz képest any- 
nyira kevésnek látszik, hogy azok számát még szaporítani is kellene, 
ha a lakosság igényeit normális módon akarjuk kielégíteni, miért is ha
tározottan ellene vagyok annak, hogy a meglévő és életképes gyógyszer- 
tárak  közül akár csak egy is bezárassák és mammut-gyógyszertárak 
alakíttassanak.

A felesleges központosítás mint a közönség érdekei ellen való in
tézkedés hasonló eredményre vezetne, mint az élelmiszer sommás ki
szolgáltatásánál.

Most áttérünk a Központi Gyógyszerüzem mikénti vezetésének 
módozatára, hogy ez a szerv, véleményem szerint, mily módon lenne 
egészen életképessé átalakítandó.

ö t  főcsoportot kívánok benne alakítani, amely 5 főcsoport élére 
egyéni és szakszempontból is tökéletesen megfelelő, ha lehet kiváló erőt 
kívánok állítani, ami garancia lenne arra, hogy a nagy feladat keresztül
vihető.

Az I. csoport lenne a gyógyszertermelés csoportja, amelyben a 
chemiai gyárak foglalkoztatása, serkentése, galenikus készítmények elő
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állításának kérdése, a gyógyszertárak gyógynövényellátása és az ás
ványvizek ügye tartoznék.

A II. csoport bevásárlási csoport, az anyagbeszerzéssel, a raktá
rak ellenőrzésével, a számlák ellenőrzése és kiutalásával, valamint az 
export kérdésével foglalkoznék, úgy hogy a bevásárlásnál az exportál
ható anyagért kompenzatiós alapon lenne megkönnyítve a beszerzés.

A III. az elosztás csoportjába a beérkezett megrendelések kiuta
lása, az áruraktárakban lévő készletek nyilvántartása, a könyvelés, az 
árukalkuláció, a gyógyszerárszabvány kérdése és a katonai gyógyszer- 
tárak ellátása foglaltatnék.

A IV. tudományos és kísérleti osztály, amelynek feladata lenne 
a nagy raktárakba beérkezett anyagok ellenőrzése, vizsgálata, továbbá 
a gyógyszertárakból azok vizsgálata alkalmával bevont minták ellen
őrzése és gyógyszerkülönlegességek vizsgálata.

Az Y. csoport lenne a pénzügyi, melynek szerepe lenne a köz
üzembe vett drognagykereskedések és gyógyszertárak gazdasági pénz
ügyi ellenőrzése, a kiutalt számlák folyósítása, a bevételek elhelyezése, 
az üzemben alkalmazottak munkáspénztári ügyeinek intézése és az 
összes alkalmazottak fizetésének nyilvántartása és kellő időben való 
folyósítása.

A legelső csoportban megemlített gyógyszertermelés minden esz
közzel és minden módon keresztülvihető, de mivel a termelésnek ma 
részben a nyersanyag hiánya, részben felszerelési tárgyak beszerezhe
tetlensége miatt óriási nehézségekkel kell megküzdeni, minden erőnk
kel rá kell vetni magunkat a bevásárlásokra és minden eszközöknek 
igénybevételével, minden alkalomnak a fel- és kihasználásával vásárol
nunk kell ott, ahol tudunk és annyit, amennyit kapunk.

A pénzügyi gazdálkodást úgy vélem organizálni, hogy úgy a 
nagyüzemek, mint a kisipari jelleggel bíró gyógyszertári üzemek, vala
mennyien pl. a Jelzáloghitelbanknál kapnának folyószámlát, egymástól 
hitelben vásárolnának és egymással szemben a fizetéseket clearing ú t
ján eszközölnék, amivel nagyban hozzájárulnának a bevásárlások gyor
sabb lebonyolításához és a készpénzforgalom csökkentéséhez.

A pénzügyi gazdálkodás beszervezésének többi részletére vonat
kozólag a Pénzintézeti Központtól nyerendő utasításnak megfelelően 
járnának el és az általuk ajánlott szakerőket óhajtanám ezen osztály 
élére állítani.

A bevásárlások végrehajtásához kérek legalább 25 millió koronát 
rendelkezésre bocsátani, ami felett Bécsben szabadon rendelkezhetnénk.

A hollandi piacon eszközlendő bevásárlások céljaira a Haditer- 
mény rt.-tól kellene kérni nagyobbmennyiségű hollandi forintot, mert 
amint hírlik, ezzel bőven rendelkeznek, hogy ennek igénybevételénél 
oda kiküldendő megbízottunk a bevásárlásokat készpénzzel eszközöl
hesse.

Az egész szervezési, ellenőrzési munkálatok megteremtése és tö
kéletessé való kifejlesztésére igénybe óhajtanám venni a Diana rt. Fehér 
nevű volt igazgatóját, most termelési biztosát, aki egy-két hónap alatt a 
közüzembe vett nagykereskedések és Központi Gyógyszerüzemünk be
rendezkedéséhez tartozva, a legtökéletesebb ügykezelést és ellenőrzést 
lenne képes megalkotni.

Hogy a Központi Gyógyszerüzem nagy m unkáját zavartalanul 
végezhesse, feltétlenül szükséges, hogy egy legalább 30—35 szobából álló
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helyiség birtokába jussunk, miért is sürgős kérelmem, hogy a Népbiztos 
Elvtárs személyesen járna közbe a lakáshivatal elnökénél ilyen irányú 
intézkedés megtétele végett.

A köztulajdonba vett gyógyszertárak vagyonértékeket képvisel
nek és nem tartom irreleváns dolognak, hogy a Tanácsköztársaság tudo
mással bírjon arról, hogy mennyit reprezentálnak e köztulajdonba vett 
gyógyszertárak és azért ezek vagyonértékét egy későbbi időpontban 
megállapíttatnám.

Sürgősen elintézendőnek tartanám, hogy azon keresetképtelen, 
vagyontalan özvegyek, avagy árvák, akik a gyógyszertár köztulaj- 
donbavételéig az illető gyógyszertárakból éltek, azon üzem terhére az 
életfenntartásukhoz szükséges összegeket továbbra is folyósítva kapják. 
Egy ilyen irányú rendelkezésnek sürgős kiadására felhatalmazást kérek.

Amidőn részletezett jelentésemnek végére jutottam, engedtessék 
meg nekem nagy általánosságban még a következő észrevételeimet meg
tenni:

A kommunizált üzemekben a produktivitás a minimumon alulra 
csökkent, úgy hogy ha van, vagy lesz is nyersanyagunk, amíg a munka- 
fegyelmet esetleg egy egészen ú j alapon nem állítjuk helyre, produktív 
munkát nem lehet végezni. A fegyelem helyreállítását a gyári üzemek
ben a politikai megbízottak támogató munkájától várnám. Ha a gyár 
munkástanácsa ezt biztosítani nem tudja, úgy a termelés elmaradásá
nak fenyegető következményeire való tekintettel a termelő gyárak ka
tonai felügyelet alá való helyezését, amint már említettem, elkerülhe
tetlennek látom. Ugyanilyen intézkedést tartok szükségesnek a nagy- 
kereskedésekre, esetleg a gyógyszertárakra.

Ami a gyógyszertári üzemek szocializálásának eddigi munkáját 
és a gyógyszertárak kommunista vezetését illeti, úgy bátorkodom meg
jegyezni, hogy sem az iparban, sem a mezőgazdaságban nem történt 
meg, hogy kisüzemeknél, mint amilyenek a gyógyszertárak, az állam 
még az anyagraktár értékét is kielégítetlenül hagyta volna. Az osztó
igazság alapján ennek a kérdésnek humánus megoldását ajánlanám. A 
kisebb vidéki még nem szocializált üzemek szocializálását egyenesen 
ellenzem, mert hiszen a horribilis kiadások miatt a produktivitás szük
ségessége elsőrangú kérdése keresztülvihetetlen.

Az alaprendelethez képest a gyógyszertárak üzemének vezetésé
nél, ha a munkásság nem ellenzi, a volt tulajdonos közreműködését kí
vánatosnak tartom.

A vidéki üzemek szocializálása már most megállapíthatólag tel
jesen meddő munka, mert nem történt egyéb, mint az, hogy az eddigi 
egy főnök helyett most 2 vagy 3 van, azaz annyi, amennyi éppen az 
illető üzem alkalmazottainak száma. Sem a gyógyszertár vezetése, sem 
a jövedelmezőség megtartása és a pénzkezelés körül semmi komolyabb 
munka nem történik. Minden politikától távol, meg kell említenem, 
hogy a kommunista termelésnek ezek koraszülöttei.

Az a mód pedig leírhatatlan, ahogyan a szocializálások kapcsán 
a gyógyszertári munkások szakszervezetének a nyomására egyes 
gyógyszertárak tulajdonosaival eljártak, kizárva őket a termelőmunká
ban való részvétel lelki előfeltételeiből. Egészen objektíve bírálva a dol
got, a szakszervezetben az a nagy hiba történik, hogy az alacsony mű
veltségű fizikai munkásokat és azoknak felkorbácsolt ösztöneit használ
ják  ki a gyógyszertárak volt tulajdonosai és szellemi munkásaival
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szemben, ami azután abban a teljes anarchiában m utatja hatását, amely 
most a gyógyszertári m unkát zavarja.

Információim szerint a volt munkaadói testületek munkakörét 
vették át a termelésben a szakszervezetek, így tehát a gazdasági mun
kában a vegyipari, gyógyszerészi és droguisták szakszervezetének én is 
ezt a szerepet szánnám és az ő támogatásukat szándékozom a politikai 
megbízott ú tján  igénybevenni a fegyelem helyreállításában és a munka
béreknek az üzem produktívvá tétele szempontjából is való megállapí
tásában.

Az egyes üzemek vezetésének gazdasági ügyeit a vezetőknek a 
termelőmunka érdekében való kijelölését a politikai megbízottal való 
egyetértésben magamnak kívánom fenntartani.

Ezek elmondása után vissza kell, hogy térjek arra, amivel kezd
tem, hogy vonakodtam a megbízást elvállalni, egészségi állapotomra 
való hivatkozással. Én 51 éves vagyok, 37 évet napi 16 órai kemény 
munkában töltvén, fáradt, szívbillentyű-hibában szenvedő ember 
vagyok. Tudásomat, gyakorlati ismereteimet mindenkor a köz javára 
bocsátottam és életem elmúlt minden szakának pillanata a köz rendel
kezésére állott. Most is tehát hajlandó vagyok erre, de tekintve, hogy 
az ügykör, melyet be kellett töltenem, sok helyre szólít és szükségessé 
teszi hivatalok, anyagraktárak, gyógyszertárak látogatását és ellenőrzé
sét, kérem az osztály rendelkezésére utalni egy járművet, mert a mai 
viszonyok között villanyoson és a siklón való közlekedés lehetetlen.

Előterjesztésemnek minden pontját kérem megszívlelés tárgyává 
tenni és ha az elfogadtatnék, azt jóváhagyó aláírásával nekem vissza
származtatni és amennyiben lehetséges, kinevezési okmányomban ha
táskörömet körülírni méltóztassék.

Budapest, 1919 június hó 4-én.
Elvtársi üdvözlettel

Zoltán Béla s. k., 
gyógyszerész."

Ez a programm nemcsak Zoltán Béla nagy gyakorlati tudására 
mutat rá, nemcsak egész lelki világát föltárja, hanem le kell szögezni, 
hogy olyan bátorságnak tanúbizonyságát is adja, ami személye iránt 
a legnagyobb tiszteletet kell, hogy kiváltson.

Aki a maga teljességében akarja  méltányolni ezt az önérzetes és 
bátor kritikát mondó programmot, annak bele kell, hogy élje magát a 
proletárdiktatúra egész légkörébe. Annak tudnia kell, hogy milyen olcsó 
volt akkor a polgári szabadság és milyen olcsó maga az emberélet. A 
mindenkori diktatúrák jellemző vonása az, hogy sem ellenvéleményt, 
sem kritikát nem tűr és ezt az álláspontot a kommunista uralom a vég
letekig fokozta. A leghalkabb véleményt is hajlandók voltak a bur
zsoázia szolgálatának és ellenforradalmi ténykedésnek minősíteni, ami 
után jött az elfogatás, sokszor a megkínzás, nem egyszer a leghitvá
nyabb formák között történő kivégzések.

A polgári társadalom le volt fegyverezve és meg volt felemlítve, 
sohasem lehetett tudni, hogy mikor törnek a polgár lakására, hurcolják 
el a családfőt, gyalázzák meg az asszonyokat. A rémuralom teljes volt. 
A polgárságnak az anyagi erő is kicsúszott a talpa alól, mert be kellett 
szolgáltatni ékszereit, zár alá vették bankbetéteit, kidobták a lakásából,



vagy annak legalább egy részéből és olyanokat telepítettek be oda, akik 
tajtékzó gyűlölettel viseltettek a polgári rend iránt és saját lakásában is 
üldözött vaddá tették a polgári társadalom tagjait.

Ilyen  atmoszférában nagy lelkierő kellett ahhoz, hogy valaki bár
m ilyen  m egbízatásnál is feltételeket merjen szabni, hogy kritizáljon, sőt 
elítéljen  dolgokat. Ez a programm a férfierő koszorúját fonja Zoltán 
Béla homloka köré és minél nagyobb dicsősége neki, annál nagyobb szé
gyene azoknak, akik a diktatúra bukása után a kommunistaság vádját

fjróbálták megkonstruálni ellene és pálcát törtek olyan cselekedete fö- 
ött, aminek elkövetésére annakidején ők maguk szinte könyörögve 

kérték.
E hajszával, mint kortörténeti kórtünettel, még foglalkozni fo

gunk. Itt csak azt közöljük, hogy e munkaprogramm alapján Guth nép
biztos helyettesével a következő kinevezési okiratot állíttatta ki:

„2207. eln. sz.
Zoltán Béla gyógyszerész elvtársnak

Budapest.

Megbízom ö n t  a vezetésem  alatt álló M unkaügyi és Népjóléti 
Népbiztosság gyógyszerészeti szakosztályának vezetésével.

Felhívom, hogy állásának elfoglalása végett egészségügyi főcso
portom vezetőjénél jelentkezni szíveskedjék.

Egyúttal értesítem, hogy a folyamatban levő illetményrendezés 
befejezéséig heti 450 korona munkabért engedélyezek.

Budapest, 1919 június hó 13-án.
Izsák  s. k.“

Ez a kinevezés gyógyszerészi körökben igen nagy megnyugvást 
keltett. Már-már úgy volt, hogy deputáció megy Guth népbiztoshoz, 
hogy ezt neki megköszönjék, de utóbb az alapos megfontolás ezt a ter
vet elejtette. Zoltán rögtön belekezdett a m unkájába és osztályának 
megalakítására június 3-án a következő előterjesztést tette:

„I. A gyógyszertermelés szocializálása, központi irányítása, ellen
őrzése, centralizálása és további fejlesztése: 1. Meglévő gyógyszervegyé
szeti gyárak szocializálása, termelés kommunista irányú reorganizálása, 
ú j üzemágak bevezetése. 2. Galenikus gyógyszerek gyártása, ú j gale- 
nikus laboratóriumok felállítása. 3. Tápszerek, különösen gyermektáp
szerek termelésének megszervezése, irányítása, fokozása és ellenőrzése.
4. Gyógyszerkülönlegességek szükséges, vagy szükségtelen voltának 
megállapítása, a szükségesek központi tömeges termelése, uniformizált 
gyógyszerek gyártása. (A Közegészségügyi Tanács, illetve egyéb szak
tanácsok meghallgatásával.) 5. Gyógyvizek, ásványvizek tömegtermelé
sének megszervezése. Előadó: dr. Wolf Emil vegyészmérnök.

II. Elvi jelentőségű kérdések, osztályvezető-helyettes és titkári 
teendők: 1. A szocializálásnak (gyógyszertárak és drogériák) elvi jelen
tőségű intézkedéseit érintő ügykör. 2. Gyógynövénytermelés irányítása 
a földmívelésügyi népbiztossággal karöltve, a munkaügyi és népjóléti 
népbiztosság 30. M. N. N. számú rendelete értelmében. Előadó: Korit
sánszky Ottó gyógyszerész.
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III. Gyógyszerkereskedelem szocializálása, központi irányítása, 
ellenőrzése és centralizálása felsőbb fokon, amennyiben azt a Központi 
Gyógyszerüzem nem végezheti. 1. A gyógyszertárak szocializálásáról 
szóló rendelet végrehajtása, további gyógyszertár-szocializálások elő
készítése, szocializált gyógyszertárak üzemvitelére vonatkozó szabály
zatok kidolgozása. 2. Gyógyszerbehozatal, kivitel, gyógyszercsereforga- 
lom, kompenzációs műveletek. 3. Az itthontermelt, vagy behozott gyógy
szerek elosztásának legfelsőbb irányítása. 4. Gyógyszertermeléshez 
szükséges nyersanyagok, a gyógyszer kiszolgálásához szükséges üvegek, 
kartonázsok, stb. beszerzése. 5. Egyéb népbiztosságoknál, hatóságoknál 
való személyes eljárások. Előadó Bermann Lajos gyógyszerész.

IV. Gyógyszertárak központi felügyelete, szakszerű ellenőrzése, 
központi nyilvántartása, gyógyszerészettel összefüggő tudományos kér
dések, idevágó rendeletek. í. Gyógyszertárak központi nyilvántartása 
kartotékrendszer alapján. 2. Gyógyszertárak központi felügyelete, tudo
mányos ellenőrzése, gyógyszertári felügyelők segítségével megejtett 
gyógyszertári vizsgálatok útján; a gyógyszertárak anyagi szakszerű el
lenőrzése, mozgó kerületi ellenőrök útján. 3. A gyógyszertárak szakszerű 
vezetésére vonatkozó rendeletek, utasítások készítésére. 4. A gyógysze
részet, a gyógyszerészi technika stb. tudományos fejlesztése, a gyógy
szerészet körébe vágó tudományos kérdések referálása, gyógyszertári 
üzemek modernizálása, a vegyvizsgáló állomás és kísérleti tudományos 
laboratórium felügyelete. 5. Gyógyszerészek tudományos kiképzése 
(karöltve a közoktatásügyi népbiztossággal), a gyógyszerészek tudomá
nyos képzettségének ellenőrzése és továbbképzésre való javaslattétel. 6. 
Vegyszer kereskedések, méregárusító helyek (régebbi drogériák) tudo
mányos ellenőrzése, rá juk  vonatkozó rendeletek végrehajtásának ellen
őrzése. Előadó: dr. Forgács Rezső gyógyszerész.

Y. Gyógyszerészmunkások központi nyilvántartása, személyzeti 
ügyek. 1. Gyógyszerészmunkások központi nyilvántartása, újonnan fel
vett kataszter alapján, kartotékrendszerrel. 2. Üzembiztosok kinevezése 
a szocializált gyógyszertárak vezetésére. 3. Személyzeti ügyekben érke
zett összes fellebbezések, áthelyezési kérvények stb. referálása. 4. 
Gyógyszertári munkások szakszervezetével való érintkezés, a gyógysze
részmunkások munkahelyének megállapítása tárgyában (kivéve az 
üzembiztosokat). 5. Jóléti ügyek. 6. Gyógyszerészmunkások fizetésének, 
fizetési osztályának megállapítása és elbírálása. Előadó: dr. Toffler Pál 
gyógyszerész.

VI. Drogériákat érdeklő összes ügyek. 1. Drogériák, illetve vegy
szer- és háziszerkereskedések üzemvitele, összevonása, ú j kereskedések 
felállítása, szocializálás végrehajtása, stb. (kivéve drogériák) tudomá
nyos ellenőrzése és a gyógyszertárak és vegyszerkereskedések közti ha
tárvonal meghatározása. Előadó: W irth Károly droguista.

VII. Nem szocializált gyógyszertárak speciális ügyei, az Országos 
Betegápolási Alap és más közalapok számlájára történő gyógyszer
számla kiutalások. Előadó: dr. Marsovszky László belügym. o. t.

VIII. Uj gyógyszertárak felállítása, nem szocializált gyógyszer- 
tárak átruházása, áthelyezése, belügyminisztériumi restanciák feldolgo
zása. Előadó: Malczovich László ny. belügym. o. t.

Ezzel a három gyógyszerészi alosztálynak egységesítése megtör
tént. Zoltán abban is óvatos volt, hogy munkatársainak megválasztását 
nem végezte önkényesen, hanem előzetesen állandóan megbeszélte a
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személyi kérdéseket is Deér Endrével, Karlovszky Geyzával, Maurer 
Armanddal és a többiekkel. A régi osztályon működő előadók közül 
pedig csak azokat tartotta meg, akik távol állottak minden politikától 
és addig is csak szakmunkát végeztek.

Amilyen örömet keltett Zoltán Béla kinevezése a gyógyszertár
tulajdonosi és a komoly alkalmazotti kar reprezentánsai között, éppen 
olyan hallatlan izgalmat váltott ez ki a Steiner—Honig—Neményi—Vá
mos—Neuwald és Nádas-féle társaságnál. Ez a csoport az első pillanat
tól kezdve Zoltán Béla megbuktatására törekedett, amire annál nagyobb 
reményük lehetett, mert ekkor maga a kommunizmus is még jobban 
balra fordult és sokan törekedtek arra, hogy Szamuelli és Vágó vezeté
sével tiszta rémuralmat teremtenek. Sikerült is elérniük azt, hogy a ki
nevezési okmánnyal egy időben Zoltán Béla a népbiztoshelyettes aláírá
sával egy olyan utasítást kapott, hogy szakügyekben teljes hatalommal 
rendelkezik, személyi és szakszervezeti kérdésekben azonban a minden
kori politikai megbízottal együtt és az ő közvetítése útján intézkedik.

Ez az átirat a helyzetet tehát már az első nap kiélezte és tápot 
adott a szakszervezetnek arra, hogy Zoltán és a gyógyszerészi osztály 
működése ellen még vehemensebb támadásba kezdjen. Közvetlenül Zol
tán Béla kinevezése előtt kezdték meg tulajdonképpen ezt az akciót az
zal, hogy június 7-re taggyűlést hívtak össze, amelynek tárgysorozatán 
a következő pontok szerepeltek: 1. A gyógyszerészet válsága. 2. Az al
kotmány revíziója. 3. A választások megejtése. A gyűlést a régi kép
viselőházban tartották meg és azon körülbelül 150 gyógyszerész és 
4—500 gyógyszertári segédmunkás vett részt. A bejáratokat vörös kato
nák állották el és ezek főleg a segédmunkásokat megakadályozták ab
ban, hogy szavazás előtt elmehessenek.

Az ülésen nemcsak Zoltán Béla, hanem Szántó ellen is erős kifaka- 
dások hangzottak el, főleg azért, mert Szántó igen sokat volt Bécsben s 
ez utazásait a szónokok kéjutazásoknak jellemezték. Főleg Neményi és 
Nádas voltak azok, akik brutális szavakban tám adták Zoltánt és külön
böző fenyegetéseket hangoztattak arra az esetre, ha dacára e tiltakozó 
nagygyűlésnek, Zoltánt mégis ki merik nevezni osztályvezetőnek. A pár
tatlan igazság nevében rá kell m utatni arra, hogy e nagygyűlésen Mau
rer Armand energikusan kelt védelmére a gyógyszerészi érdekeknek és 
kijelentette, hogy azt a proletárdiktatúrát, amelyben a hozzá nem értők 
akarnak diktálni a szakembereknek, nem hajlandó elismerni. Maurer e 
felszólalásával sok múltbeli botlását hozta helyre. Csak az a kár, hogy 
pár hónapnal azelőtt nem gondolta meg, hogy a vezetése alatt álló segéd
szövetségnek a szakszervezetbe való belekényszerítése hová fog vezetni 
és felszólalásának értékéből sokat levon az, hogy míg radikális állás- 
foglalása abból az időből datálódik, amikor még ő maga is segédgyógy
szerész volt, a szakmai érdekek igazi védelmére akkor kelt, amikor már 
neki is volt gyógyszertára Budapesten.

Az iilés végén Neuwald a következő tiltakozó javaslatot terjesz
tette elő:

„A gyógyszertári munkások szakszervezete f. hó 7-én tartott or
szágos taggyűlése élénk megütközéssel vette tudomásul, hogy a Népjó
léti Népbiztosságnál a gyógyszerészet ügyeinek legfőbb vezetésére a volt 
munkáltatók szövetségének elnöke van kijelölve. Az országos taggyűlés 
tudatában van annak, hogy a gyógyszertermelés, beszerzés és elosztásra



szakférfiakra van szükség s éppen ezért politikai meggyőződésre való 
tekintet nélkül munkába kívánja állítani mindazokat, akiknek ezen 
szaktudásuk megvan. Tudatában van annak, hogy Zoltán Bélában a leg
tökéletesebb gazdasági képesség megvan arra, hogy a gyógyszerészet 
anyagi természetű ügyeit vezesse.

De tudatában van annak is, hogy politikai tekintetben az ő ve
zetőállásba való jutása a gyógyszertári proletármunkásság elnyomását 
és a régi rend részbeni visszaállítását jelenti. Ismeretében annak a fele
lősségnek, amely a gyógyszerre szoruló proletariátus érdekében reánk 
hárul, tisztelettel kérjük a Népjóléti Népbiztos elvtársat, hogy e nagy
fontosságú kérdés eldöntésénél a dolgozó gyógyszertári munkások véle
ményét meghallgatni s figyelembe venni szíveskedjék."

A kommunista csoport ezt a határozatot sietett a népbiztossághoz 
is eljuttatni, amely erre a szakszervezetnek a következő választ adta:

„Magyar Tanácsköztársaság Munkaügyi és Népjóléti Népbiztos
ság Gyógyszerész-oszt. 10.107/YII. 1919. szám.

A gyógyszertári munkások szakszervezetének

Budapest.

Június hó 10-iki kelettel taggyűlésének élénk megütközését közli 
abból az alkalomból, hogy a gyógyszerészeti ügyosztály élére Zoltán 
Bélát jelöltem, aki azóta meg is kapta kinevezését és el is foglalta állá
sát. Jónak látta ezen feliratában kifejezést adni aggodalmának, amely 
szerint „politikai tekintetben az ő vezetőállásba való jutása a gyógy
szertári proletármunkásság elnyomását és a régi rend részbeni vissza
állítását jelentené"; eltekintve attól, hogy ezzel egyik lényegbe vágó 
intézkedésemnél nemcsak, hogy kevés előrelátást tételez fel, egyenesen 
azzal vádol meg, hogy mélyebb meggondolás nélkül és nem az összes 
körülmények figyelembevételével cselekszem. Ha aggodalmait maga
mévá téve, a jelölt személyének kinevezésétől eltekintettem volna, hom
lokegyenest ellenkező intézkedésre késztetett volna a szakszervezet ez
zel, mint amit a mostani történelmi átalakulás alapvető munkásai és 
vezetői hirdettek.

Szükségesnek tartom, hogy figyelmébe ajánljam  Trockijnak, a 
kommunisták oroszországi pártjának Moszkva városi kongresszusán 
1918. évi március hó 28-án mondott beszédének (1. Bodó Pál fordításában 
a Közoktatásügyi népb. kiadása 8—9. oldal) idevágó részét. Trockij azt 
mondja: „Elengedhetetlenül szükséges, hogy a szakembernek a szabad
mozgási lehetőség és a teljes alkotás tág terét meghagyják, mert egyet
lenegy, csak némiképpen is tehetséges szakember sem tud dolgozni a 
szakmájában, ha ennél a szakmunkánál olyan emberek kollégiumának 
van alárendelve, akik a m unkának ezt a terét nem ismerik. Egy poli
tikai szovjetellenőrzésnek mindenütt és mindig meg kell maradni, de a 
többi funkciókra speciális tudású technikusokat kell kinevezni, őket 
felelős állásba helyezni és teljes felelősséggel felruházni.

Azok, akik félnek ettől a módszertől, öntudatlanul is mély belső 
bizalmatlanságot árulnak el a szovjetkormánnyal szemben. Azok, akik 
azt hiszik, hogy a tegnapi szabotálóknak a szakállásokba való bevonása



szovjeturalom alapjait fenyegeti, egyrészt nem számolnak azzal, hogy a 
szovjetkormánynak nem szabad megbotlani valamely mérnökön, vagy 
valamilyen eddigi generálison — hiszen politikai, forradalmi és katonai 
tekintetben a szovjeturalom legyőzhetetlen —, de viszont hajótörést 
szenvedhet azon, hogyha kiderül, hogy képtelen a reá váró szervező- 
m unkát elvégezni."

Nem tudom, mert hisz adatokat nem közöl erre, mire építi azt a 
feltevését, hogy Zoltán Béla kinevezése a gyógyszertári proletármunkás
ság elnyomását és a régi rend részbeni visszaállítását jelentené. A gyógy
szerészeti ügyosztály jelenlegi vezetője megbízatásának elnyerése előtt 
felhívásomra részletezett programmot nyújtott be hozzám írásba fog
laltan. E programmot helybenhagytam és annak alapján és értelmében 
működését meg is kezdette. Másrészről pedig, ahogy a múltban végzett 
működéséből megállapíthattam, ebből következőleg is ellenkezőjét vár
hatom, várom és követelem is az osztály vezetőjétől, mint amit a szak
szervezet működése következményeképpen beállít.

Mindenki előtt ismeretes, hogy a szakosztály vezetőjének gyógy
szertári m unkatársai között többen egy évtizednél hosszabb időt át dol
goztak mellette, ugyancsak nem egy a szakszervezet legexponáltabb ve
zetői közül, akik ép a legélesebb harcok idején voltak gyógyszertárban. 
Nem valószínű, hogy bárki is évtizednél hosszabb ideig működjék azon 
a helyen, ahol az antiszociális törekvések különösebben észlelhetők. 
Mindebben, de különösen az általában jóváhagyott programúiban biz
tosítékot látok arra, hogy az ügyek a szakszervezet aggodalmát is elosz
lató módon fognak az ú j osztályvezető vezetése mellett folyni.

Az osztályvezető mellett politikai megbízottként György Mátyás 
elvtárs fog működni, ami szintén garanciája az ügyek helyes vezetésé
nek és kérem a szakszervezetet, hogy igyekezzék az ő útján megterem
teni a működésben azt az összhangot, amely a szakember és politikai 
megbízott együttműködésében a siker elengedhetetlen feltétele.

Remélem, hogy sikerült ezekben a szakszervezet aggodalmát el
oszlatni, remélem továbbá azt is, hogy az ügy érdekében számíthatok a 
szakszervezet további támogatására is.

Budapest, 1919 június hó 16-án.
Guth s. k., népbiztos."

Ez a válasz a meglepetés erejével hatott, mert a szakszervezet ál
lásfoglalásával szemben szinte egész mellel állott Zoltán Béla mellé. Ez 
még az akkori időkre való tekintettel is érthető. Guth orvos volt s így 
kommunista elvei sem törölhették ki belőle azt a közegészségügyi érzé
ket, amivel őt hivatása hosszú időn keresztül áthatotta. Nem a népbiz
tos, hanem az orvos szólalt meg benne akkor, mikor a teljesen züllésnek 
indult gyógyszerészetet talpra akarta állítani. Mint szakember, tudta, 
hogy azt elérni nem meddő politikai harcokon, hanem csak komoly szak
munka mellett lehet s így érthető, ha minden támadással szemben is ta r
tani akarta Zoltán Bélát, abban a reményben is, hogy e támadások majd 
csak el fognak halkulni.

Ebben azonban csalódott. Nem lehet hivatásunk, hogy a külön
böző és különböző helyről jövő támadásokkal részletesen foglalkozzunk 
és ezért csak a legmarkánsabb momentumokra fogunk rámutatni. így 
említjük meg, hogy a taggyűlésnek Guth népbiztoshoz küldött tiltako
záson kívül a szakszervezet Zoltán kinevezése ellen az összes többi szak
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szervezethez is élénk tiltakozású átiratot küldött és egy július 2-án ta r
tott ülésen újra bejelentették, hogy a szakszervezetek dolgozó munkás
sága nem tűri, hogy nyakára hozzák a volt munkáltatókat s hogy Zoltán 
Béla ellen a dolgozók milliói lépnek fel. Ezután a Szakszervezeti Tanács 
július hó 4-én d. u. 4 órára az összes szakszervezetek titkárait és veze
tőit értekezletre hívta össze s egyúttal meghívták a népbiztosokat is, 
akik közül Garbai, Hamburger, Lengyel és Varga jelentek meg. Ez ülé
sen a nagytekintélyű s a régi Radikális Pártban is vezérszerepet játszó 
Jászai Samu olvasta fel a Kormányzótanácshoz intézendő memorandu
mot, amelyet teljes egészében el is fogadtak. Ennek első pontja a követ
kező volt: „Fontos állások betöltésénél nem hallgatják meg és nem hall
gatták meg a szakszervezetek véleményét és politikailag teljesen meg
bízhatatlanokat neveztek ki. Kérjük mindig a szakszervezetek meghall
gatását s a már kinevezett politikailag megbízhatatlanok azonnali ki
cserélését."

íme, ilyen nagy hullámokat vert fel Zoltán Bélának kinevezése. 
A szakszervezet azonban féktelen dühében még tovább ment és az érte
kezlet után egészen durva hangú átiratot küldött a népbiztoshoz is, 
amelynek az elejét az alantiakban közöljük:

„A szakszervezetek elnökeinek és titkárainak július hó 4-én tar
tott értekezlete állást foglalt ama sajnálatos tények ellen, hogy egyes 
fontos vezetőállásokat olyan elemek töltenek be, akinek működését a 
szervezett munkások a legalaposabb aggodalommal nézik és csak fegyel
mezettségük legnagyobb mérvű megfeszítésével tudják tűrni, minthogy 
az illetők burzsoá m últjukkal a munkásság szemében gyanúsak és ellen
szenvesek.

A gyógyszertári munkások szakszervezete különösen sérelmesnek 
tartja  és a proletárdiktatúra elveinek arculcsapását látja abban, hogy 
a szakszervezet megkérdezése nélkül, sőt annak kifejezett tiltakozása 
dacára, a szaktekintély ravasz köpenyébe burkolózva, egy burzsoá mun
káshajcsár áll a magyar gyógyszerészet élén és ül a gyógyszertári pro
letariátus nyakán. Zoltán Béla, az egykori gyógyszertártulajdonos, Zol
tán Béla, a volt tulajdonosok munkáskizsákmányoló m affiájának ve
zére, nem m aradhat továbbra a nyakunkon, ha még olyan előkelő idege
nek — mint a letűnt rendszer árnyvilágából visszamaradt baráti és ér
dektársak — egyes egyetemi tanárok segítették is őt nyeregbe. Zoltán 
Béla múltjánál fogva gyanús volt nekünk, mikor jött, semmi jót tőle 
nem vártunk, nem is várhattunk. Ő, aki a szakszervezetet közvetlenül 
kinevezésekor is megtagadta, kijelentve, hogy a szakszervezetet semmi
féle kérdésben faktornak el nem ismeri, ő nem jöhetett és nem is jött 
becsületes szocialista szándékkal. Tőle nem várhattunk olyan alapvető 
szociális építőmunkát, mely a kommun gyógyszertermelés és elosztás 
problémáját megoldotta volna. Aggodalmunk nem volt alaptalan." Stb.

Guth népbiztos ennek dacára sem ejtette el Zoltán Bélát, amit 
annál is inkább megtehetett, mert Guthnak a Forradalmi Kormányzó- 
tanácsbn igen erős tekintélye volt. Amikor azután látta, hogy a kommu
nista ifjoncokat csak a gyűlölet vezette s hogy hajlandók voltak igen 
nagy közegészségügyi érdekeket is kockáztatni azért, hogy Zoltán fölött 
diadalt üljenek, akkor egyáltalában nem törődött már ezekkel a tám a
dásokkal, amelyek pedig az első időkben érthető módon izgatták őt.



Annál inkább lehangolta ez a hajsza Zoltánt, aki belátta, hogy ily  
körülm ények között alkotni nem tud. D e egyúttal jó alkalomnak tar
totta e támadásokat arra, hogy abból a pozícióból, amit egyetlen por- 
cikája sem kívánt, eltávozzon. Be is adta a felmentésére vonatkozó kö
vetkező kérvényt:

„Népbiztos Elvtárs!
Azon szűnni nem akaró és indokolatlan támadások, amelyek a 

gyógyszertári munkások szakszervezetének minden egyes ülésén el
hangzanak és amelyekkel lesz kitöltve a szakszervezeti munkások hiva
talos közlönye, arra indítottak engem, hogy már június hó 30-án élő
szóval kérjem Népbiztos elvtársat arra, hogy osztályvezetői állásomból
— amelyet alapjában vonakodtam elfogadni, de amelybe Népbiztos 
elvtárs szigorú óhajtása következtében mégis belehelyezkedtem — en
gem felmenteni méltóztassék.

Július hó 1-én Népbiztos elvtárs telefonon volt kegyes engem 
felhívni és érveimet meghallgatni és azok alapján az ügy megvizsgálá
sát kilátásba helyezni. Július hó 5-én ez ügyben megismételtem ké
résemet szóbelileg, utalva arra, hogy a szakszervezet semmikép sem tud 
belenyugodni kineveztetésembe és a hajszát tovább folytatja, amelynek 
eredményeképpen összeült a Szakszervezeti Tanács és határozattá 
emelte a Forradalmi Kormányzótanácsnál való olyirányú intervenció
ját, hogy olyan megbízhatatlan politikai múlttal bíró emberek, mint 
amilyen én is vagyok, vezetőállásban ne működhessenek és tevékeny
ségük szoríttassék tisztán gazdasági ügykörre.

Népbiztos elvtárs ezen kihallgatásom alkalm ával megint nem tel
jesítette azon alázatos kérésemet, hogy engem állásom alól felmentsen, 
miért is kénytelen vagyok újólag írásban előterjeszteni és szolgálati 
úton színe elé juttatni azon harmadszor felmerülő kérésemet, hogy en
gem a gyógyszerészi osztály vezetői állásától felmenteni szíveskedjék.

Szerény szaktudásomat a gyógyszerellátás ügyének a szolgála
tába állítom és készséggel hajlandó vagyok azon munkakört, amelyet 
ide való helyeztetésem előtt a Központi Gyógyszerüzem egyik osztályá
ban betöltöttem, elfoglalni, de képtelen vagyok az osztályvezetői állást 
továbbra is vállalni, mert ezt fizikailag sem bírom ki. Orvosaim, dr. H. 
és dr. V., már évekkel ezelőtt megállapították nálam az Insufficientia 
vulvulae mitralis fennállását és Népbiztos elvtárs ebből következtetheti, 
hogy azok az izgalmak, amelyek ezen szűnni nem akaró okvetetlen- 
kedések következtében engem érnek, végre is életembe kerülhetnek. 
Én tehát mély tisztelettel esedezem, kegyeskedjék jelen kérésemnek 
helyt adni és a felhozott indokok alapján engem az osztályvezetői állás 
alól, egyidejűleges visszahelyezésem mellett a Központi Gyógyszer
üzemhez, felmenteni."

Közben a népbiztos György Mátyást felmentette és helyébe a 
radikális kommunista Steiner Miksa került, aki már az első pillanatban 
fenyegető hangon lépett fel Zoltánnal szemben és azt követelte tőle, 
hogy írjon át a gyógyszertári munkások szakszervezetének s ebben 
kérje, hogy feledve a múltat, keressék a jövőben az együttműködést. 
Zoltán ezt a népbiztos kívánságára is kereken megtagadta s azt mon
dotta, hogy ezt még akkor sem teljesíti, ha ezért golyó jár. S amikor 
két nap múlva Guth magához kérette Zoltánt és kijelentette, hogy azt
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kívánja, hogy az osztályt tovább vezesse, ő Koritsánszky Ottó előtt ki
jelentette, hogy hivatalában semmi körülmények között sem marad 
meg tovább. Guth az asztalra nagyot csapott és azt mondotta: „Úgy 
látszik, ö n  nem tudja, hogy mi a proletárdiktatúra.'4 „Én igen, de ők 
nem“ — válaszolta Zoltán, mire a népbiztos szó nélkül eltávozott. Ez
után hivatalában további ténykedést nem is fejtett ki, ami a kommunista 
csoportban óriási örömet keltett. Azt azonban nem tudták elérni, hogy 
az osztályvezetői helyre az ő emberük kerüljön, mert annak vezetését 
egyelőre az osztály helyettes vezetője, ugyancsak helyettesi minőség
ben Koritsánszky Öttó vette át.

A proletárdiktatúra összeomlása. — Koritsánszky Ottó helyettesi 
minőségben Zoltán örökébe ül. — A diktatúra rendeleteinek hatályon

kívül való helyezése.

Július derekán már előrevetette árnyékát a proletárdiktatúra 
összeomlása. A vörös hadsereg gyülevész népét egyik kudarc a másik 
után érte és hanyatthomlok menekültek a cseheknek és románoknak 
ama hadserege elől, amely a régi magyar katonaságnak egy pillanatig 
sem tudott volna ellenállni. Természetes, hogy a vörös hadseregben 
igen sok nemzeti érzésű katona és katonatiszt volt, akiket oda bekény- 
szerítettek s akik taktikázásukkal, szabottálásukkal, helytelen intézke
déseikkel nagyban hozzájárultak a hadsereg bomlásához. A proletár- 
diktatúra vezetői kénytelenek voltak magában a hadseregben is széles
körű kémrendszert létesíteni s így próbálták ellenőrizni azokat a kato
nákat, akiket a maguk szempontjából megbízhatóknak nem tartottak. 
El lehet képzelni, hogy milyen morális erőt reprezentált egy olyan had
sereg, amelynek sok tagja az első alkalmas pillanatban hajlandó volt 
az uralmon lévők ellen fordulni s ahol nem az ellenség megverése volt 
a fontos, hanem az a kémkedés, amit szinte egyénenként folytattak egy
más ellen.

A román haderő veszedelmesen közeledett Budapesthez. A sze
gedi ellenforradalmi kormánnyal történt megállapodása az ententenak 
és főleg a franciáknak az volt, hogy a kommunizmust a magyar nem
zeti hadsereg fogja leverni a francia haderő olyan támogatásával, hogy 
a nemzeti hadsereg fog először bevonulni Budapestre s a francia haderő 
a hátamögött csak készenlétben áll m ajd arra, hogy szükség esetén be
avatkozzon. Ebben az időben ugyanis a franciák még igen nagy ellen
szenvvel viseltettek a románokkal szemben, aminek éles kifejezést adott 
pl. Arad városának a románok által történt megszállásakor úgy Goud- 
recourt francia tábornok, Arad francia parancsnoka és Saint Laumer 
francia kapitány, aki a parancsnok első szárnysegédje volt. Éppen ezért 
szigorú parancsokat kapott a román haderő, hogy Budapestet megszál- 
lania nem szabad.

Sajnos, az a jó viszony, ami úgy az első aradi ellenforradalmi 
kormány, mint később az első szegedi ellenforradalmi kormány és a 
franciák között fennállott, később teljesen elromlott. Ezenkívül az en
tente bizonyos kényszerhelyzetben volt szövetségeseivel s így az általuk 
kevésre becsült románokkal szemben is és nagyon el volt foglalva a 
saját belső ügyeivel is. A románok, akik mindezt nagyon jól tudták,
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nem sokat törődtek tehát a kapott és Budapest megszállását tiltó pa
rancsokkal, hanem rohanva közeledtek Budapest felé, hogy annak meg
szállásával fait accomplit teremtsenek.

A proletárdiktatúra vezetői kifelé intézkedéseket tettek tehát, 
hogy a közelgő összeomlást a tömegek elől eltitkolják, ugyanakkor 
azonban lázasan készülődtek arra, hogy az országot idejekorán el tud
ják  hagyni. Ilyenek voltak a viszonyok, amikor dr. Madzsar Korit- 
sánszky Ottót bízta meg helyettes minőségben az osztály vezetésével. 
Ő ellene tisztán azért, mert nem volt gyógyszertártulajdonos, a szak- 
szervezet részéről nem nyilvánult meg olyan élességgel a hangulat, de 
azért bizalmatlanok voltak vele szemben, mert múltbeli ténykedései 
alapján őt nem tarthatták az ú j rendszer hívének s benne is a gyógy
szertártulajdonosi kar exponensét látták.

Látszatintézkedésekkel telt el tehát az idő, ami már csak azért is 
természetes volt, mert a teljesen felbomlott vörös hadsereg szedett- 
vedett népe elárasztotta Budapestet és rémületben tartotta annak lakos
ságát. A budapesti karhatalm i főparancsnokság ekkor már olyan ren
deletet adott ki, hogy riadó esetén, amit szirének és kürtök búgásával 
adnak m ajd hírül, minden üzletet és kaput rögtön be kell zárni és min
denkinek haza kell mennie. Akit a riadó után egy órával az utcán talál
nak, azt lelövik.

A gyógyszertárak szolgálatára riadó esetén ekkor a következő 
rendeletet adták ki:

„16.883/VII. Budapest Karhatalmi Főparncsnoksága által kiadott 
rendelkezések riadó esetére a gyógyszertárakra következőkép értelme- 
zendők:

1. Riadó esetén a gyógyszertárakat azonnal be kell zárni.
2. Amennyiben a riadót délután 6 óra előtt rendelik el, inspek- 

ciós gyógyszertárakon kívül a többiben az ottani munkástanács által ki
jelölt és a beadott sürgősebb receptek elkészítéséhez elegendő inspek- 
ciós marad vissza, míg a többi munkás azonnal távozik.

Az inspekciós gyógyszertárakban az inspekciót egyébként is el
látó munkáson (munkásokon) kívül a sürgős gyógyszerek elkészítése 
után a többiek szintén azonnal távoznak.

3. Ha a riadót délután 6 óra után rendelik el, csak az egyébként 
is inspekciót tartó gyógyszertárakban maradnak vissza az inspekciósok, 
miután a többiek a sürgős gyógyszerek elkészítése után távoznak. A 
többi gyógyszertárnái az inspekciós gyógyszertárak jelzőtáblácskáját 
azonnal ki kell függeszteni és a munkások a sürgős gyógyszerek elké
szítése után távoznak.

4. Ha az utcai közlekedés a gyógyszertárnak egyébként is nyit
vatartási idején belül szabaddá lesz, a riadó után minden munkás ta r
tozik a gyógyszertárban munkahelyét újból elfoglalni.14

Ez a rendelet 1919 július 31-én jelent meg és augusztus 1-én a 
proletárdiktatúra már megbukott. Augusztus 2-án reggel dr. Madzsar 
államtitkár vezetésével az osztályvezetők már osztályközi értekezletet 
tartottak, amelyen az ú j kormányalakulással kapcsolatban szükséges 
intézkedéseket és a szovjetrendeletek sorsát beszélték meg. Ez értekez
leten az állam titkár hívására Zoltán Béla is megjelent s az értekezlet 
megállapodott abban, hogy az egészségügyi szempontokból alkotott



rendeleteket változatlanul fenntartja, míg a kommunista politikából 
készülteket hatályon kívül helyezi. Zoltán és Koritsánszky még aznap 
el is készítették a gyógyszerész-osztály következő rendelettervezetét:

„1. §. Mindazon rendelkezések, amelyek a Forradalmi Kormány
zótanács 47. számú F. K. T., továbbá az 5. M. N. N., 7. M. N. N., 15. M. 
N. N , 21. M. N. N„ 25. M. N. N., 35. M.N. N. és 40. M. N. N. számú ren
deletében foglaltatnak, hatályon kívül helyeztetnek.

2. §. A köztulajdonba vett és a 47. F. K. T. sz. rendelet 1. §-ában 
foglalt azon gyógyszerárukereskedések, amelyek a Központi Gyógy
szerüzem szervei (volt Thallmayer és Seitz, Kochmeister utóda, Török 
József rt.) állami kezelésben m aradnak mindaddig, míg ezekre vonat
kozólag más rendelkezések nem történnek.

3. §. A köztulajdonból magántulajdonba visszaadott üzemekben 
leltárt kell felállítani 3 példányban. A leltár felvételénél azon teljes sze
mélyzet köteles közreműködni, amely a köztulajdon alól mentesített 
üzemben e rendelet megjelenésekor alkalmazva volt. A leltárt az üzem
biztos, a tulajdonos, valamint a leltározásban résztvettek írják  alá. A 
köztulajdonbavétel alkalmával készített leltárral teljesen azonos módon 
felvett és kiállított leltár a Központi Gyógyszerüzemhez terjesztendő 
fel e rendelet megjelenése után legkésőbb 14 nappal. A köztulajdonba
vétel alól időközben már mentesített gyógyszertárak, valamint a köz
tulajdonbavétel előtt az 5. M. N. N. számú rendelet 1. §-a értelmében 
mentesítve volt gyógyszertárak leltárt készíteni nem tartoznak. A lel
tárnak magában kell foglalnia még azon értékekről szóló jelentést is, 
amelyet a volt üzembiztos a tulajdonosnak akár készpénzben, akár 
bankbetétben, vagy folyószámlán átad. Tartalmaznia kell továbbá azon 
összegekről szóló kimutatást is, amellyel a Munkaügyi és Népjóléti 
Népbiztosság gyógyszerészeti osztálya által kiadott utalvány alapján 
a gyógyszertár folyószámlája megterheltetett. Továbbá azon számlákról 
szóló kimutatást is, amely olyan árukról szól, amelyek a szocializálás 
ideje alatt vásároltattak és még nincsenek kiegyenlítve. A leltáron kívül 
az átadás tényéről az üzembiztos és tulajdonos jegyzőkönyvet vesznek 
fel 3 példányban, amely jegyzőkönyvbe úgy az egyik, mint a másik 
fél az átadás tényén kívül mindazon észrevételeit belefoglalhatja, amit 
a maga részéről szükségesnek tart. A jegyzőkönyv egyik példányát az 
üzembiztos, a másik példányát a tulajdonos kapja, a harmadik példá
nyát pedig a leltárhoz mellékelik. A leltár felvétele céljából ezen ren
delet megjelenését követő nappal kezdve, ugyanolyan sorrendben ma
radnak zárva az üzemek, mint a köztulajdonbavétel alkalmával a lel
tározásnál voltak. A volt gyógyszertártulajdonosok a leltározás befeje
zése után felvett jegyzőkönyv aláírásával lépnek tulajdonba, azonban 
a leltározásnál résztvesznek.

4. §. Gyógyszereket, gyógyszerekül szolgáló vegyszereket és 
gyógyszerkülönlegességeket csak a gyógyszertárak hozhatnak forga
lomba.

Mezőgazdasági és ipari cikkekre szolgáló vegyszereket drogériák 
is hozhatnak forgalomba, a Központi Gyógyszerüzem engedélyével.

Háztartási cikkekre szolgáló vegyszereket kicsinyben drogériák 
is szabadon árusíthatnak. (7. M. N. N. 2.)

5. §. Az olyan üzletek, amelyek drogkereskedéssel foglalkoznak, 
minden más jelzés elhagyásával tisztán csak drogéria címet használ
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hatnak. (25. M. N. N. 3. §.) Ha az ily üzletek tulajdonosai egyszersmind 
gyógyszerészek, e minőségüket sem címtáblájukon, sem üzleti levelezé
sükben és nyomtatványukon nem használhatják.

6. §. A gyógyszerek takarékos kiszolgáltatására vonatkozó 18., 
41., 49. és 55. számú M. N. N. számú rendeletek teljes egészükben hatály
ban maradnak.

7. §. Gyógyszereknek és gyógyszerkülönlegességeknek reklám
szerű hirdetése és ismertetése úgy hírlapok útján, mint bármely más 
módon, tilos. E tilalom nem terjed ki a készítmények szakszerű ismer
tetésére. (21. M. N. N. 2. §.)

8. §. Nem engedélyezett különlegességek gyártása, forgalomba- 
hozása büntetendő cselekmény. (21. M. N. N. 4. §.)

9. §. A gyógyszertárak ellenőrzését és vizsgálatát a Munkaügyi 
és Népjóléti Minisztérium által e vizsgálatokkal megbízott gyógyszeré
szek fogják végezni az egész ország területén. A miniszteri ellenőrök 
által vett gyógyszermintákat a fővárosi vegyvizsgáló állomás, illetve 
a Központi Gyógyszerüzem kísérleti állomása vizsgálja meg. (35. M. 
N. N.)

10. §. A 61. N. K. N. számú rendelet oly módosítással marad ér
vényben, hogy a vörös őrség helyett mindenütt az államrendőrség ér
tendő és a számlákon is ez írandó.

11. §. A gyógyszertárak szolgálati ideje reggel 8 órától este 7 óráig 
tart. (15. M. N. N. 3. §.) Váltakozó az éjjeli szolgálat ott, ahol ennek 
keresztülvitele nem ütközik a közegészségügyi érdekekbe. Vitás esetek
ben a közegészségügyi bizottságnak a véleménye alapján a Munkaügyi 
és Népjóléti Minisztérium dönt. A vasárnapi munkaszünetet ott, ahol 
több gyógyszertár van, felváltva tartják, déli 12 órától kezdődőleg. Erre 
szóló megállapodástervezet jóváhagyás végett a M. N. N.-hez terjesz- 
tendők fel.

12. §. Azon gyógyszertártulajdonosok, akik ellen ezen rendelet 
életbeléptetése előtt egészségügyi kihágás címén eljárás indult meg, az 
eljárás befejezéséig gyógyszertárukat nem vehetik saját kezelésbe, ha
nem hatóságilag kirendelt gondnokkal, illetve a gyógyszertár volt 
üzembiztosával tartozik vezettetni.

Budapest, 1919 augusztus 2.
Zoltán, s. k.

Koritsánszky, s. k.

A tervezet a gyógyszertárak tulajdonjogára vonatkozólag vissza
állította tehát a régi helyzetet, elrendelte az eddig köztulajdonban volt 
gyógyszertárakban a leltározást s ugyanakkor rendezte a gyógyszer
tárak  szolgálati idejét és a vasárnapi munkaszünet kérdését is. Egy
előre pedig érintetlenül hagyta a munkaügyi és népjóléti népbiztosság
nak azokat a rendelkezéseit, amelyek a gyógyszerek takarékos kiszol
gáltatására és a gyógyszertáraknak gyógyszerészek által történő ellen
őrzésére és vizsgálatára vonatkoztak. Koritsánszkyt pedig úgy az állam
titkár, mint Szabó István népjóléti és munkaügyi miniszter felhatal
mazta az osztály továbbvezetésére, aki azután mindent elkövetett, hogy 
a gyógyszertárak visszaszocializálását elrendelő rendelet a m agántulaj
don helyreállítását elrendelő kormányrendelettel egyidőben jelenjék 
meg. Peidl miniszterelnök hozzájárult ahhoz, hogy a 13. számú kor



mányrendeletben, amely az ipari és kereskedelmi üzemeket a köztulaj
donbavétel alól mentesíti, egy olyan mondat legyen fölvéve, amelynek 
alapján megjelenhessék a gyógyszertáraknak köztulajdon alóli felmen
tését tartalmazó rendelet is. Kampis János helyettes államtitkár támo
gatásával sikerült is kivinni, hogy a „Hivatalos Közlöny** augusztus
7-iki számában a következő rendelet jelenjen meg:

A munkaügyi és népjóléti minisztérium l?315jVIl. 1919. sz. rendelete.

1. §. A XLYII. F. K. T., 5. M. N. N. és 25. M. N. N. számú rende
letek alapján köztulajdonba vett gyógyszertárak a Magyar Népköztár
saság 13. számú kormányrendelete értelmében magántulajdonba adat
nak vissza.

2. §. A gyógyszertárak üzemüket az alábbi intézkedések szerint 
az eddigi keretben megtartani és folytatni kötelesek.

3. §. A köztulajdon alól feloldott gyógyszertárakban a köztulaj
donbavétel alkalmával készített leltárhoz teljesen azonos módon leltár 
veendő fel három példányban. A leltár felvételénél mindazok közremű
ködni tartoznak, akik a köztulajdon alól mentesített gyógyszertárban 
e rendelet megjelenésekor alkalmazva voltak.

4. §. A leltárban a köztulajdonbavételkor elrendelt leltározási 
adatokon kívül 1., 5. M. N. N. 9. §.) felveendő:

A) Azon értékekről szóló jelentés, amelyet a volt üzembiztos a 
tulajdonosnak, illetve haszonélvezőnek akár készpénzben, akár bank
betétben vagy folyószámlán átad.

B) Kimutatás azon összegekről, amellyel a volt munkaügyi és 
népjóléti és közegészségügyi népbiztosság gyógyszerészeti osztálya ál
tal kiadott utalvány alapján a gyógyszertár folyószámlája megterhel- 
tetett.

C) Jegyzéke azon még kiegyenlítetlen számláknak, melyek a 
köztulajdonban kezelés ideje alatt vásárolt árukról való.

5. §. A volt üzembiztos, tulajdonos (haszonélvező) és leltározásnál 
résztvettek által aláírt leltár e rendelet megjelenése után legkésőbb 14 
nappal a Központi Gyógyszerüzemhez (Hajó-utca 2.) terjesztendő be.

6. §. A leltáron kívül annak befejezésekor az átadás fényéről a 
volt üzembiztos és a tulajdonos (haszonélvező) jegyzőkönyvet vesznek 
fel három példányban.

E jegyzőkönyvbe az átadáson kívül úgy az átadó, mint az átvevő 
fél észrevételeit felvéteti. E jegyzőkönyv egy példánya az átadót, egy 
az átvevőt illeti, míg a harmadik példány a leltárral a Központi Gyógy
szerüzemhez terjesztendő.

7. §. A leltár felvétele céljából ezen rendelet megjelenését követő 
nappal ugyanazon sorrendben és ugyanannyi ideig maradnak zárva a 
gyógyszertárak, mint a köztulajdonbavétel alkalmával, a leltározásnál 
voltak.

8. §. A gyógyszertárosok (haszonélvezők) a leltározás befejezése 
után felvett jegyzőkönyv aláírásával lépnek volt gyógyszertáraik bir
tokába; azonban a leltározásnál résztvesznek.

9. §. Azon gyógyszertártulajdonosok, akik ellen ezen rendelet 
életbeléptetése előtt egészségügyi kihágás címén eljárás indult meg, az 
eljárás befejezéséig gyógyszertárukat nem vehetik saját kezelésbe, ha
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nem hatóságilag kirendelt gondnokkal (illetve a gyógyszertár volt üzem
biztosával) tartoznak kezeltetni.

10. §. A köztulajdonbavétel alól időközben már mentesített 
gyógyszertárak, valamint a köztulajdonbavétel alól az 5. M. N. N. sz. 
rendelet 1. §-a értelmében mentesítve volt gyógyszertárak leltárt készí
teni nem tartoznak.

11. §. Ez a rendelet kihirdetése napján lép életbe.
Budapest, 1919. évi augusztus hó 6-án.

Szabó s. k., 
munkaügyi és népjóléti miniszter.

Ezzel a kormányrendelettel tulajdonképpen le is zárult a kom
munizmusnak a gyógyszerészeire vonatkozó része. Bár a proletárdik
tatúra bukását követő első, csak pár napig élő kormány a szocialisták 
vezetőembereiből és Szabó Istvánból, a magyar parasztság hivatott ve
zéréből került ki és itt a miniszterek — Szabó kivételével — a szocialis
ták uralm át akarták biztosítani, mégis első kötelességének tartotta a 
magántulajdonnak a visszaállítását. Élmúlt tehát a veszedelem a ma
gyar gyógyszerészet és a magyar gyógyszerészi kar feje felől és az 
augusztus 7-én megjelent, József főherceg által aláírt kiáltvány és az 
ú j kormány kinevezése, amelynek már Csilléry András dr. volt a nép
jóléti minisztere, egy ú j fejezetét nyitja meg úgy a magyar történelem
nek, mint a magyar gyógyszerészet történetének. Ezt az ú j korszakot, 
amely azután a Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület reneszánszá
hoz is elvezetett, kimerítően fogjuk tárgyalni. Mielőtt azonban erre rá
térnénk, szükséges röviden összefoglalni a kommunizmus eseményeit, 
boncolni azt a célt, ami a kommunista gyógyszerészeket vezette és az 
eseményekből levonni azokat a konzekvenciákat, amelyek alkalmasak 
arra, hogy a gyógyszerészet jövő fejlődésének zavartalansága bizto
sítva legyen.

Kétségtelen, hogy a proletárdiktatúrával a csőcselék jutott u ra
lomra. A gyógyszerészi karnak is azok a tagjai jutottak vezetőszerep
hez, akik egy olyan rendszerben, ahol a pozíciók elnyerését a tudás, a 
munka és a becsületesség jellemzi, soha semmiféle szerepet nem játsz
hattak. Bármilyen kari politikát folytatott volna tehát a diktatúrát meg
előző időkben a gyógyszerésztársadalom, ezzel nem tudta volna sem el
kerülni, sem csökkenteni azokat a megpróbáltatásokat és megalázáso
kat, amin a gyógyszerészi kar tagjai keresztülmentek és nem tudta 
volna megakadályozni a gyógyszerészetnek azt a lesüllyedését, ami a 
diktatúra alatt előállt. A kommunista gyógyszerészvezetők, akiknek 
nagyrésze éretlen suhancokból, deformált agyú emberekből és desperá- 
dóból állott, az egész diktatúrát nem tartották másnak, mint lehetőség
nek arra, hogy ők hatalomhoz jussanak, abban tobzódjanak és a ma
guk számára olyan anyagi előnyöket biztosítsanak, amilyenre a múlt
ban semmiféle reményük sem lehetett. Azok tehát, akik a maguk iga
zolására is azt próbálják állítani, hogy ha a gyógyszertártulajdonosi 
kar a múltban több szociális érzéket tanúsított volna a segédgyógysze
részek törekvéseivel szemben, akkor a kommunizmus alatt nem robbant 
volna ki olyan elemi erővel s olyan lealázó formákban a letörésüket 
célzó sokféle ténykedés, tudatosan állítanak valótlant.

A kommunizmus maga lehet bármilyen torz gondolat, a kommu
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nista gyógyszerészek itt csak az apró paraziták szerepét töltötték be. 
A kommunizmus elve maga az egyént másodrendűvé süllyeszti és a kö
zösséget emeli uralkodó tényezővé. Nem ismeri el tehát a magántulaj
dont, hanem mindent az államhatalom számára foglal le úgy, hogy az 
így köztulajdonba vett értékek eredményeit lehetőleg egyformán ossza 
el az egyedek között. Azt tehát — bármilyen lett volna is a gyógyszer
tártulajdonosok és az alkalmazottak egymáshoz való viszonya a múlt
ban — a kommunista gyógyszerészek nem tudták volna megakadá
lyozni, hogy a gyógyszertárak el ne szocializáltassanak. Ezt legfeljebb 
akkor lehetett volna elérni, ha a Forradalmi Kormányzótanácsnak let
tek volna már olyan tapasztalatai, amilyeneket a köztulajdonba vett 
gyógyszertárak működésével kapcsolatban később szerzett, amikor Guth 
népbiztos is kijelentette (júliusban) Szántó Sándorhoz írott egyik leve
lében, hogy nagyon megbánta a gyógyszertárak szocializálását.

Kommunista uralom alatt tehát nehéz felelősségre vonni egyese
ket a köztulajdonbavételért, mert itt egy rendszer alapelve érvényesült. 
Mint ahogy azonban minden éremnek két oldala van, a köztulajdonba 
való vétel és a gyógyszertárak későbbi vezetését, továbbá a régi tu la j
donosok működésének rendezését is kétféleképpen lehetett keresztül
vinni. Az egyik mód az egyén általános megbecsülése, a szaktudásnak 
megfelelő pozícióba való emelése és a nagy érdekeknek éppen a köz 
szempontjából való istápolása. A gyógyszertárakkal kapcsolatban is an
nak, aki egy utópisztikus rendszer becsületes elvi alapjain áll, azt kel
lett volna tennie, hogy a gyógyszertárak köztulajdonba való vétele után 
erősíti azok életképességét, biztosítja, hogy még fokozottabb mértékben 
tegye azok közegészségügyi szolgálatát lehetővé és megalapozza bennük 
a vezetésnek azt a szakszerűségét, amely nélkül eredményeket sehol el
érni nem lehet. Az első lépésnek annak kellett volna tehát, hogy legyen, 
hogy a köztulajdonba vett gyógyszertár vezetőjévé éppen a gyógyszer
tártulajdonost nevezzék ki, akinek képességeit évtizedes, vagy még en
nél is hosszabb múlt igazolta, akik apró niianszokig ismerték addig bírt 
gyógyszertáruk viszonyait, a népet, amely gyógyszertáruk vevőkörét 
képezte, a gazdasági és gyógybeszerzési lehetőségeket, szóval mindazt, 
ami egy üzem zavartalan működését és rentabilitását biztosíthatja. Ha 
pedig a gyógyszertár régi tulajdonosa volt az, akiben mind e kvalitások 
meg voltak, akkor vele szemben a tiszteletnek és megbecsülésnek jeleit 
kellett volna érvényre juttatni.

Ezzel szemben a kommunista suhancok a régi gyógyszertártulaj
donosban megalázták az embert, az emberi méltóságot és a gyógyszer- 
tárból való kiüldözésükkel tönkretették magát a közegészségügyi in
tézményt is. Ezért már minden felelősség az övék s itt találjuk meg a 
legjobb bizonyítékokat arra, hogy a köz és a tömegek érdekeire való 
hivatkozás nem volt más, mint egy lepel, amivel alávaló szándékaikat 
próbálták eltakarni.

Kazay Endre, az a kiváló gyógyszerész, aki nemcsak mint tudós 
állott a legelső sorban, akit teljes joggal illet meg a legnagyobb magyar 
gyógyszerész elnevezés, hanem aki az igazi önérzetes férfit egyesítette 
magában a halkszavú, szerény emberrel, egyik jelentésében, amit mint 
kirendelt gyógyszertárvizsgáló küldött be, a következőket írja: „Mint 
legszembeötlőbb jelenség, tűnik fel a személyzetnek úgy a publikum 
mal szemben tanúsított (magánúton szerzett adataim szerint) példátla
nul arrogáns, sőt szemtelen modora, mint pedig az alkalmazottaknak



egymás közötti személyeskedése, amit semminemű elv, morál nem fé
kez, úgyhogy az emberi lélek minden gonoszsága szabad útat talál, 
holott a kommunizmus mindig az öntudatot hirdeti, ami azonban nincs 
meg. Szerény véleményem az, hogy azok, akiket a kommunizmus esz
méi emeltek a mai pozíciójukba, ha nem tudják azt a reájuk nézve elő
nyös változást azáltal kiérdemelni, hogy a kiszipolyozó burzsoá fe
gyelme helyett ellenértékűi az öntudat fegyelmét adják, nemcsak, hogy 
nem érdemlik meg a kommunizmus által reájuk háramlott előnyöket, 
hanem valóban alapjában ássák alá a kommunizmus hitelét s bizony 
ily példák mindenkiben meggyűlöltetik azt, mert éppen nem szolgálja 
a sokat hangoztatott közérdeket, ami a sokat szidott kiszipolyozó bur
zsoá idejében ha nem is sokat, de valamit mégis kapott. Szigorú, azon
nal joghatályba helyezhető fegyelmi rendszabályok szükségesek, mert 
a patikák a gorombaságok fészkei lesznek.

Visszás helyzet az is, hogy a gyógyszertárak tulajdonképpeni ren
deltetése harmadrendű kérdéssé süllyedt az önző személyi ügyek után 
s így esik meg az, hogy azok a gyógyszertárak, amelyek a legnagyobb 
forgalmat bonyolítják le, elegendő személyzet hiánya miatt munkával 
túl vannak halmozva, ami miatt sem a köz érdekei, sem a receptúra 
figyelmesebb elvégzése nem lehet elsőrangú módon megvédve, bizto
sítva, másrészt gyógyszertárak fölös személyzettel rendelkeznek. (Az 
igaz, hogy ennek ellenére a legpiszkosabb, legrendetlenebbek.) Tapasz
talatom szerint a gyógyszertári személyzetnek személyi és politikai 
túlzó felfogás és bosszúálló célok miatt való olyan felforgatása, amint 
azt Székesfehérvárott látom, teljesen illuzóriussá tette az annyiszor 
hangoztatott „Salus rei publicae supraema lex esto“ a kommuntársa- 
dalomban is alapvető törvényt."

Ez a kritika mindenre rávilágít és mindent megmagyaráz. Ilyen 
rendszer miatt ürültek ki teljesen a gyógyszertárak, züllött le a forgal
muk, kerültek gazdaságilag csőd elé és ilyen rendszer mellett dobták 
ki a receptet hozó betegeket ugyanakkor, amikor az üzembiztosok le
süllyedve a laboránsok és mosogatólányok nívójára, azokkal együtt a 
maguk fizetésének szakadatlan emelésére törekedtek s a kommuniz
mussal akarták minél jobban megfizettetni a maguk henye életét.

Kétségtelen, hogy a gyógyszerészi kart bizonyos szociális alkotá
sok régebbi elmulasztása miatt felelősség terheli. Nem a kommunizmus 
eseményeivel kapcsolatban, hanem azért, hogy jóval az 1918. évi októ
beri forradalom előtt nem követtek el mindent a segédi kar helyzetének 
javítására, amellyel szilárddá tették volna a baráti összhangot és a békés 
együttműködést. Mint konzekvenciát kell tehát levonni azt, hogy a 
gyógyszertártulajdonosi karnak kötelessége és érdeke is, hogy a vele 
egyforma kvalifikációval bíró alkalmazotti társadalom életével, vágyai
val, jövőjével többet törődjön. A tulajdonosi kar dicséretére legyen 
mondva, ezeket a konzekvenciákat le is vonta, mert a proletárdiktatúra 
után újjászervezett Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület dr. Gaál 
Endre elnök széles látókörű vezetése mellett mindent el is követett, hogy 
a segédi kar helyzetét jobbá tegye, mint amilyen a múltban volt.

E munkálkodásról megfelelő helyen világos képet fogunk adni. 
De éppen azért, mert a segédi karnak oka volt a múltban bizonyos el
keseredésre, kétszeres érdeme az alkalmazotti gyógyszerésztársadalom
nak az, hogy dacára ennek, a diktatúra brutalitásaitól nagyrészben 
távoltartotta magát. Azokat, akiket a tulajdonosi kar is az alkalmazot
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tak igazi reprezentánsainak tartott, sehol sem láttuk a kommunizmus 
vezetői között, sőt igen sokszor ugyanolyan elnyomatásban és megaláz
tatásban volt részük, mint a tulajdonosi kar tagjainak. A Gyakorló 
Gyógyszerészek Országos Szövetségének tagjait a Szántó-féle csoport 
már az első pillanatban annyira megbízhatatlanoknak tartotta, hogy az 
utasítás szerint azokat üzembiztosokká kinevezni nem lehetett. Ez a til
takozás a legszebb elismerés a régi segédi kar tagjainak megbízhatósága, 
úgy a hazafiasság, mint a komoly gyógyszerészi hivatás szempontjából.

Ugyanilyen örömmel kell megállapítani azt, hogy a gyógyszertár- 
tulajdonosi kar hazafiasan, önérzetesen és sokszor igen energikusan vi
selkedett. Azok, akiket a diktatúra belekényszerített abba, hogy a 
gyógyszerészi ügyek vezetése körül szerepet vállaljanak, ezt csak kar- 
társaik határozott felkérésére tették meg, áldozatot hoztak és működé
sük a magyar gyógyszerészet és a gyógyszerészek megmentésére irá
nyult. Fellépésük e nehéz helyzetben nemcsak önérzetes volt, hanem 
sokszor olyan is, amellyel igen súlyos konzekvenciákat vontak magukra. 
Lehiggadtan, 10 év történelmi távlatából nézve az eseményeket, elfogu
latlanul lehet megállapítani ma már azt, hogy Zoltán Bélának szerep
léséért őszinte köszönet já r a gyógyszerészi kar részéről. Ezt kell meg
állapítani Koritsánszky Ottóról is, aki felelősségteljes pozíciójában nagy 
körültekintéssel szolgálta a magyar gyógyszerészet veszedelemben forgó 
ügyét.

Ő volt különben az is, aki a kommunizmus bukása után rögtön 
összeállította a diktatúra alatt történt eseményeket, eredeti okmányok 
és olyan feljegyzések alapján, amiket azokban az időkben csak nagy 
nehézséggel lehetett összeszedni. Őt is figyelték s így nem egyszer koc
kázattal já rt az, amikor az osztály adatait a jövő számára kijegyezte. 
Mint az események résztvevője, legjobban ismerhette az akkor történ
teket s így e könyv amaz adatai, amelyek a proletárdiktatúra idejére 
vonatkoznak, szorosan az ő feljegyzései alapján kerülnek itt is nap
világra. A gyógyszerészalkalmazottak szervezkedési mozgalmai, a segéd
szövetség kettészakadása, az októberi forradalomban a segédek radiká
lis gondolkodású részének szereplése és ugyanezeknek a diktatúra alatti 
ténykedései között olyan logikai kapcsolat van, hogy az 1917-es esemé
nyek megszakításával, egységesen óhajtottunk ezekkel foglalkozni. 
Most felvesszük újra az elejtett fonalat és rá fogunk még mutatni az 
októberi forradalmat megelőző amaz eseményekre, amelyeket a gyógy
szerésztörténelem számára fel kell jegyeznünk.

Ströcker halála.

1917 októberében súlyos csapás érte a magyar gyógyszerészi kart. 
Meghalt egyik legértékesebb tagja, Ströcker Alajos, aki egyike volt ama 
keveseknek, akinek nemcsak nagy értékét ismerte el mindenki, hanem 
aki egyéni tulajdonságainál fogva belopta magát a gyógyszerészi kar 
összességének szívébe. Dacára annak, hogy még halála előtt is rövid 
idővel igen tevékeny részt vett a gyógyszerészi kar gyakorlati életében, 
tehát teljes aktivitással a ma embere volt, mégis úgy nézett rá  a gyógy
szerészi kar legnagyobb része, mint tanítómesterére. Oly régen elkezdte 
ugyanis közéleti szereplését, amely főleg a gyógyszerészek kiképzésében 
és a galenikus gyógyszerek készítésében élte ki magát, hogy a vele egy-



korúak is bizonyos nagy tisztelettel tekintettek rá, míg a nála pár évvel 
fiatalabbak már csaknem mind az ő keze alól kerültek ki. Ezt a tekin
télyt alátámasztotta még az, hogy sohasem hangoskodott a fórumon, 
sohasem keresett olcsó babérokat, hanem a komoly alkotómunkának 
volt az apostola. A laboratóriumi munkák útvesztőjében senki sem volt 
annyira otthon, mint ő. De a szakírók között is a legelső helyek egyikén 
állott. Gyógyszerészgyakornoki tankönyve, a Vondrasek dr.-ral együtt 
írt manualisa, a különböző szaklapokban megjelent sok közleménye, 
mind tanúbizonyságot szolgáltattak nagy tudása és munkabírása mel
lett. A gyógyszerészek kiképzése körül kifejtett tanári működése pedig 
egymagában is elég arra, hogy a gyógyszerészi kar örök hálával gon
doljon rá.

Mint ember, egyike volt azoknak, akik rögtön megnyerték min
denki szeretetét. Előzékeny volt, elnéző mások hibái iránt és dacára 
sok küszködésének és csalódásának, szinte naiv idealizmussal nézte az 
életet és az embereket. Ha egyik pillanatban fá jt is valami a lelkének, 
ha éppen akkor rá is jött arra, hogy csalódott valakiben, akit legjobban 
megajándékozott a bizalmával, a másik pillanatban már ú jra  rózsaszín 
ködön át látta mindazt, ami őt körülvette.

A háborús évek eldurvult viszonyai és emberei között éppen ezért 
volt szinte különálló jelenség. Ez magyarázza meg azt, hogy a gyógy
szerészi karnak akkor szintén tülekedő, türelmetlen és bizony sokszor 
személyeskedő életében talán ő volt az egyetlen, akinek nem volt ellen
sége. Ezért is hagyott mindenkinek lelkében mély nyomokat halálának 
híre és váltott ki szinte egészen szokatlan megdöbbenést.

Komáromban született 1852-ben. Édesapja szerény jövedelmű ka
tonai tisztviselő volt, aki fiát 5 testvérével együtt igen nagy gondok 
között nevelte. Iskoláit a komáromi gimnáziumban végezte; a 4-ik gim
názium után az ottani Niertit-féle gyógyszertárba ment gyakornoknak, 
majd a gyakornoki vizsga sikeres letétele után a szombathelyi Rudolf- 
féle gyógyszertárban évekig segédeskedett, mert nem voltak meg azok 
az anyagi eszközei, hogy egyetemi tanulmányait elvégezhesse. Mint 
nemokleveles gyógyszerészsegéd, két évig katonáskodott, részt vett a 
boszniai okkupációban, majd a leszerelés után a fővárosba jött, ahol 
végre egyetemi tanulmányait elvégezte.

Életrajzi adatait dr. Darvas Ferenc gyűjtötte össze, aki tan ít
ványa és később hűséges tanártársa volt. Ő írja  meg, hogy Ströcker 
egyetemi tanulmányai elvégzése után is a fővárosban marad, hol elő
ször a híres Fauser-gyógyszertárban — mint ő nevezte: a Fauseriánum- 
ban — működött. Itt szerezte meg alapját annak a nagy gyakorlati 
tudásnak, melynek később tanítványai is oly nagy hasznát látták. Ami
kor később Csávásy Kiss Károlynak „Kígyó" gyógyszertárában műkö
dött, a Kochmeister-cég több ízben bízta őt meg egyes készítményeknek 
és kémszereknek előállításával és ezeknek alapján kérte őt meg később 
arra, hogy a cég számára galenikus laboratóriumot rendezzen be. Nem 
volt ez könnyű feladat, mert akkor még hazánkban ilyen gyárak egy
általában nem léteztek és nemcsak nagy tudásra, hanem elsőrangú 
iniciálóképességre is szükség volt, hogy valaki minden séma nélkül, tel
jesen a maga gyakorlati érzékére támaszkodva, oldja meg ezt a fontos 
kérdést. A gyár 1884-ben már meg is kezdte működését és a Ströcker 
által előállított készítmények lassanként kitűnő renomét szereztek 
az általa vezetett laboratóriumnak. 25 évig dolgozott mint a gyár veze
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tője és ez alatt úgy a gyógyszerészi kar, mint a g\yár tulajdonosai részé
ről a legteljesebb elismeréssel találkozott.

Ebben a pozíciójában érte őt az a kitüntetés, hogy amidőn a fel
állított gyakornoki tanfolyamon a gyakorlati tanítást is be akarták ve
zetni, a gyógyszerészi kar bizalma egyhangúan feléje fordult. Újra 
nehéz feladatot vállalt ekkor magára. Az akkori ú j kiképzési törvény 
alapján ugyanis egy olyan rendszert kellett, hogy kidolgozzon, amellyel 
két hónap alatt pótolnia kellett mindazokat a mulasztásokat, amelyek 
a gyakornoki idő három esztendeje alatt felmerültek. Ez neki teljes 
mértékben sikerült. És kiváló képességeit mi sem bizonyítja jobban, 
mint hogy ő, aki pedagógiával azelőtt sohasem foglalkozott, olyan nagy
szerű eredményeket ért el és olyan kiváló rendszert épített ki, amelynek 
még a külföld is a legnagyobb elismeréssel adózott.

Tanári működése mellett a Kochmeister-gyárat is vezette, de mó
dot talált arra is, hogy igen értékes szakirodalmi működést fejtsen ki. 
Ebben az időben írta meg Győry és Schilberszky tanártársaival együtt 
a Gyógyszerész Gyakornoki Tankönyvet és mint megbízott szakférfiú, 
résztvett a III. kiadású Magyar Gyógyszerkönyv kidolgozásában is. 
Ezeken kívül különböző folyóiratokban a következő kisebb dolgozatai 
jelentek meg:

A gyógyszeres szappanok és a gyógyszerkönyv szappanjainak 
készítéséről. Gy. É. 1897. 809. old.

Aspirin, phenosol és pyrosol készítéséről. Gy. H. 1899. 895. old.
Az extractumoknak fagyasztás ú tján  való készítéséről. Gy. É. 

1900. 130. és 147. old.
A fűszerfüvek illanó olajtartalma. Ttd. Kzl. 1903. 307. old.
A vasfű szerepe savanyú ugorkában. Ttd. Kzl. 1903. 308. old.
Gyógyítónövények szedése. Ttd. Kzl. 1904. 414. old.
A plantago-major gyökerének hasznáról. Ttd. Kzl. 1904. 414. old.
A keserű barackpálinka ízének meg'javítása. Ttd. Kzl. 1904. 

606. old.
A tarionról. Gy. H. 1904. 791. old.
A hazai termésű juniperus-olajról. Gy. H. 1905. 196. old.
Adatok az anyarozs értékének meghatározásához. Gy. H. 1905. 

696. old.
Orvosi növények gyűjtése. Gy. H. 1906. 134—198. old.
Hazai orvosi növények tömegesebb termelőhelyei. Gy. Frt. 1909. 

43. old.
A gentiana gyűjtéséről. Gy. Frt. 1909. 58. old.
Adatok a syrup. ferri jodati készítéséhez és eltartásához. Gy. H. 

1882. 39. old.
Az amerikai ragtapasz készítése. Gy. Kzl. 1892. 6. old.
A Gyógyszerkönyv liquor ferri oxydatja. 1892. 184. old.
Az empl. diach. comp. készítéséről. Gy. Kzl. 1892. 571. old.
Jó karbolos mész előállítása. Gy. H. 1892. 705. old.
A pilulák bevonása. Gy. H. 1900. 3. old.
Adatok az ólomflastrom készítéséhez. Gy. H. 1901. 6. és 32. old.
A dextrinnel szárított kivonatokról. Gy. Kzl. 1904. 107. old.
Phil. chinini muriatici. Gy. É. 1905. 167. old.
A herba adonis gyógyszeralakjai. Gy. Frt. 1909.
A tabletták házi készítéséről. G yógysz. Zsebnaptára 1902. 51. old



A gyógyszerészsegédek nyugdíjintézetének megalakításáról. Gy. 
H. 1883. 373—648. old.

Tanfolyami jelentések.
Ströcker 1909-ben gyógyszertári jogosítványt nyert Óbudán, ahol 

a gyógyszertári forgalom lebonyolítása mellett kémszerek előállításával 
foglalkozott. 1913-ban, nagy elfoglaltsága miatt, kénytelen volt a gya
kornoki tanfolyamtól megválni, amikor is volt tanítványai és a Magyar- 
országi Gyógyszerész-Egyesület azzal rótta le vele szemben érzett hálá
ját, hogy a tanfolyam szegénysorsú hallgatói részére egy Ströcker-ala- 
pítványt létesítettek. Ugyanekkor a kultuszminiszter érdemei elismeré
séül a gyakornoki vizsgálóbizottság tagjává nevezte ki és a Magyar- 
országi Gyógyszerész-Egyesület pedig igazgatósági tagjává választotta.

Ettől az időtől kezdve csendes elvonultságban élt. Sokat beteges
kedett, később baja elhatalmasodott és 1917 október 31-én szenvedései
től megváltotta a halál. Vele a gyógyszerészi karnak minden tekintetben 
kitűnő fia szállott sírba, aki megérdemli, hogy emléke az utókor szá
mára meg legyen örökítve.

Ez lebegett a gyógyszerészi kar előtt akkor is, amikor halála után 
elhatározta, hogy jelentőségének megfelelő Ströcker-emlékoszlopot állít. 
A szétküldött gyüjtőívek alapján országszerte meg is indult a gyűjtés, 
ami rövid három hónap alatt több, mint 5000 koronát eredményezett, 
ami abban az időben igen tekintélyes összeg volt. Sajnos, a rövidesen 
bekövetkező szomorú események, a háború elvesztése, az 1918 októberé
ben kitört forradalom megakadályozta a szép terv valóra válását. A be
folyt összeg később teljesen elértéktelenedett és így egy jobb kor köte
lessége lesz, hogy az elődök szép gondolatát valóra váltsa.

A diktatúra utáni idők. — Gyógyszerész képviselőjelöltek. — Gaál 
Endre Fehérgyarmat képviselője lesz. — Az Egyesület reorganizálása.

Az 1920-as év elején kezdődött meg az a munka, amely a forra
dalmak és a kommunizmus pusztításai alatt összeomlott Magyarországot 
akarta ú jra  talpraállítani.

Hazánk akkor darabokra volt tördelve. Az úgynevezett trianoni 
béke, amelyet a világháború győztesei hazánkra kény szeri tettek, elsza
kította tőlünk a régi Magyarország területének kétharmadrészét és há
rom és félmillió magyart hajtott a románok, csehek és szerbek jármába. 
Ennek következménye nemcsak az volt, hogy darabokra tört a régi tör
ténelmi Magyarország, hanem az is, hogy mivel az ipari nyersanyagok 
legnagyobb része az elszakított területen volt fellelhető (fa, só, vas stb.), 
a termelés szinte leküzdhetetlen nehézségekbe ütközött, ami gazdasági 
helyzetünket katasztrofális módon megrendítette. Ehhez járult még, 
hogy az utódállamok szoros gyűrűt vontak a megmaradt Csonka-Ma- 
gyarország köré, elvágták kereskedelmi útvonalait, lehetetlenné tették 
a kivitelt, drágává a behozatalt s mindezzel olyan gazdasági krízist te
remtettek, amely megfojtással fenyegette a még megmaradt nyolcmillió 
főnyi magyarságot.

Természetes, hogy ennek meg voltak a maguk súlyos belpolitikai 
következményei is. Az általános nyomorúság állandó izgalomban ta r
totta a lelkeket és pénzünk teljes leromlása és a hihetetlen fokra emel



kedő drágulás a teljes pusztulással fenyegette hazánkat. Hogy csak 
egyetlen példával világítsunk rá a helyzetre, 1923-ban már 600 korona 
volt egy darab péksütemény, olyan összeget kellett ezért tehát adni, 
amennyi a békében egy magasrangú állami tisztviselő havi fizetése volt. 
Ez mindennél jobban jellemzi az akkori helyzetet.

Természetes, hogy ez a súlyos gazdasági depresszió nem kerül
hette el a gyógyszerészi kart sem. Minden egzisztencia hajszálon füg
gött. Az országcsonkítás több, mint ezer magyar gyógyszertárat szakí
tott el tőlünk, a megmaradtak pedig élet-halálküzdelmet kellett, hogy 
folytassanak a fennmaradásért, ami különösen azért volt nehéz, mert 
egyrészt a lakosságnak nem volt pénze gyógyszerre, ami a gyógyszer- 
tárak forgalmának állandó csökkenésével járt, másrészt, mert a külföld
ről hozzánk kerülő gyógyszerek ára és pénzünk értéke között oly nagy 
volt a diszparitás, hogy ezt ellensúlyozni csak megfelelő időben történő 
állandó taksaváltoztatással lehetett volna, amire azonban a taksakészí
tés akkori s már ismertetett rendszere miatt alig volt kilátás.

A gyógyszerészi karnak is elsőrangú érdeke volt tehát az, hogy sta
bil kormány intézze hazánk ügyeit, hogy a törvények uralma az egész 
vonalon helyreálljon s hogy megteremtődjék az a jogfolytonosság, amely 
hivatva volt a régi intézményeket talpraállítani s a nemzet általános 
nagy érdekei mellett a különböző társadalmi osztályok speciális kér
déseit is megfelelő módon megoldani.

A kormányzat élén állók és a közvélemény is úgy érezte, hogy a 
legelső lépés az kell, hogy legyen, hogy a képviselőválasztások kiírásá
val és megtartásával ú jra  összeülhessen a parlament, amely az 1918. évi 
forradalom óta kényszerű hallgatásra volt ítélve. E választásokat az 
akkori kormány 1920 januárjára  ki is írta. S mivel bizonyos volt, hogy 
az ú j nemzetgyűlés a közegészségügy s így a gyógyszerészet ügyében is 
fontos kérdéseket akar tisztázni, érthető a gyógyszerészi közvélemény
nek az a kialakulása, amely azt óhajtotta, hogy minél több gyógysze
részképviselő kerüljön be a parlamentbe.

Múzsa Gyula, aki régebben Kalocsának már képviselője volt, dr. 
Gaál Endre, aki a szatmármegyei Fehérgyarmaton volt nagyon nép
szerű, Bársony Elemér, aki a Nemzeti Demokrata Pártnak volt egyik 
elnöke és Tauffer Gábor, budapesti gyógyszerész, a Magyarországi 
Gyógyszerész-Egyesület alelnöke, voltak azok a gyógyszerészek, akik a 
siker reményével vették fel a küzdelmet. Sajnos, az eredmény nem fe
lelt meg a várakozásoknak. A négy jelölt közül csak dr. Gaál Endrének 
sikerült kisgazdapárti programmal bekerülni a Házba. Ő csaknem tíz
ezer szótöbbséggel verte meg ellenjelöltjét, Csilléry András volt népjó
léti minisztert, míg a többi jelölt elbukott. Múzsához hűtlen lett régi ke
rülete, Tauffer tisztes küzdelemben kisebbségben maradt, míg Bársony 
Elemér, bár egyik ellenjelöltjénél, Heinrich Ferenc kereskedelemügyi 
miniszternél csaknem négyezer szavazattal kapott többet, másik ellen
jelöltjével szemben egészen csekély számú szavazattal alul maradt. 
Most már minden remény Gaál Endrében összpontosult, akinek rend
kívüli energiája, alkotóképessége közismert volt s aki a nála tisztelgő 
gyógyszerészküldöttségnek ki is jelentette, hogy bár mandátumának 
megszerzésében a gyógyszerészi karnak semmi szerepe sem volt, ő soha
sem fogja elfelejteni, hogy elsősorban gyógyszerész, s hogy tőle telhe- 
tőleg mindig mindent el is fog követni a gyógyszerészek érdekeiért.

Lehangoló jelenség, hogy e nehéz időkben a gyógyszerészjelöltek
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— Múzsa kivételével — teljesen magukra maradtak és a gyógyszerészi 
kar részéről semmi támogatásban sem részesültek. Feltűnő volt ez an
nál is inkább, mert hisz előzőleg a közvélemény szinte parancsolólag el
várta, hogy minél több gyógyszerész kapjon mandátumot. Dacára en
nek, sem Tauffer sem Bársony mellett nem exponálták magukat a 
gyógyszerészek, sőt Bársony, aki Budapest VIII. kerületében vette fel 
a  küzdelmet, csaknem minden gyógyszerészt az ellenpártokban talált. 
Pedig neki, mint az ellenforradalmi kormányok tagjának, akkor tekin
télyes súlya volt, mint egy nagy párt egyik elnökének nagy tömeg ál
lott a háta mögött s így aránylag kis támogatás is meghozhatta volna 
számára azt a mandátumot, amelynek alapján a nemzetgyűlés szine 
előtt is képviselhette volna a gyógyszerészi érdekeket.

Mindenesetre megnyugvás volt, hogy legalább dr. Gaál bekerült 
a Házba. Nemcsak egyéni kvalitásaitól várhatott sokat a gyógyszerészi 
kar, hanem azért is, mert egyik legbizalmasabb embere volt Nagyatádi 
Szabó Istvánnak, a kisgazdapárt elnökének, a többszörös miniszternek, 
aki a későbbi kormányoknak korán bekövetkezett haláláig egyik leg
súlyosabb egyénisége volt. Gaál tehát minden megmozdulásánál tá 
maszkodhatott a háta mögött álló nagy pártra  is, ami komoly remény
kedés alapját képezhette. De minden kiváló kvalitás mellett is Gaál 
mégis csak egy ember volt, s így olyan súlyos teher nyomta a vállát, 
amivel egy embernek megbirkóznia szinte lehetetlennek látszott.

A következmények kellemes csalódást hoztak. Gaál képes volt a 
lehetetlennek látszó feladatra is és működése olyan eredményeket ho
zott a gyógyszerészi kar számára, amelyek a magyar gyógyszerészet 
történelmének legszebb lapjaira kívánkozik. A később megírottak iga
zolni fogják e megállapítást.

Ugyanez év júniusában zajlottak le Pesten a törvényhatósági vá
lasztások is. Gyógyszerészi szempontból is megvolt ezeknek a maguk 
nagy súlya. A megcsonkított országban ugyanis Budapest jelentősége 
rendkívüli módon megnőtt, hisz lakosainak számánál fogva az ország 
egynyolcad részét alkotta. A székesfőváros közgyűlésének döntései 
irányadóak lettek tehát sok tekintetben az egész országban s így fontos 
volt az, hogy a törvényhatósági bizottsági tagok között minél több 
gyógyszerész kapjon helyet. Sajnos, itt sem volt megfelelő eredmény. 
Összesen öt gyógyszerész: Bársony Elemér, Bayer Antal, dr. Deér 
Endre, Zboray Gyula és dr. Kovács Ernő lettek megválasztott rendes 
tagok, míg Ladányi Zoltán tartalékba került póttag lett. E választáso
kon a VIII. kerületben Bársony Hstája közel húszezer szavazatot kapott 
és a kerületnek kijáró huszonkét bizottsági tag közül ő egymaga tíz 
emberét vitte be a törvényhatóságba. Ez a nagy eredmény élénk fel
tűnést keltett a fővárosban és utólagos igazolása volt annak a hibának, 
amit a gyógyszerészek a nemzetgyűlési választások alkalmával elkö
vettek azzal, hogy Bársonyt nem támogatták. Dr. Gaál a választásokon 
nem vett részt, mert ő, mint egy vidéki kerület nemzetgyűlési képvise
lője fővárosi politikával foglalkozni nem óhajtott.

Ez volt tehát a helyzet az 1920-as év elején, tehát akkor, amikor 
a Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület reorganizálására vonatkozó 
első próbálkozások megtörténtek. A forradalom és a kommunizmus 
persze a gyógyszerészi intézményeket is összetörte. A Magyarországi 
Gyógyszerész-Egyesület és a Vidéki Gyógyszerészek Országos Szövet
sége az országcsonkítás miatt elvesztette tagjainak nagyrészét és már



csaknem tíz hónapja nem is működött, mert az 1919 márciusában ki
tört proletárdiktatúra feloszlatta őket. Ez volt a helyzet a Budapesti 
Gyógyszerész Testületnél is, azzal a különbséggel, hogy ennek tagjai 
egy helyen, Budapesten voltak koncentrálva s így a rend helyreálltával 
a legkönnyebben s elég gyorsan volt működésében talpraállítható. A 
nyugdíjintézet meg tönkrement, mert csaknem egész vagyonát hadi- 
kölcsönbe fektette s e kötvények a vesztett háború miatt szinte teljesen 
elértéktelenedtek.

Alapjában rendült meg a szaklapok helyzete is. Az 1917-es évben 
nagyszerű lendülettel megindult Gyógyszerészi Szemle egyszerűen 
megszűnt, mert ennek egész berendezeset. íróasz I ataxL-iroire pcit. szak- 
köuy vtárát~a-—kommunisták részint elrabolták, részint összetörték a 
szerkes/fő-fula jrfonosn;i k, 'Bársony E lem érnek'ellenforradalmi szerep7 
lése miatt. A MLegmíM d tT ű p ^ y a Jjyógyszeres^TTetilap'TTVóavszerészi 
Értesítő és GyogyszercSzi—Közlöny hosszú hónapok~ota szüneteltek, 

"mert megjelenésükéi a kommunista uralom nem tűrte. A proletárdikta
túrának íyiy augusztusában bekövetkezett bukása után ez utóbbiak 
megpróbáltak ugyan talpraállani, de ez csak heroikus küzdelem árán 
történhetett meg egyrészt, mert az ország megcsonkítása miatt elvesz
tették előfizetőik zömét, másrészt, mert a megmaradt terület nagyrésze
— így maga Budapest is — hosszabb ideig idegen megszállás alatt volt. 
Éhez járu lt még, hogy e lapok szerkesztői soha a nemzeti alapról le nem 
tértek s így a kommunizmus alatt és miatt anyagilag sokat szenvedtek. 
A nemzeti kormány megszületése megszüntette ugyan a szaksajtó rab
ságát, de természetes, hogy egy csapásra nem tudta megszüntetni az 
egyéb nehézségeket. Ilyen volt az is, hogy sok nyomda is tönkrement, 
s hogy a lapoknak papírral való ellátása a legnagyobb nehézségekbe 
ütközött.

Aki tisztában van a sajtó jelentőségével, az megérti, hogy e ne
hézségek milyen akadályai voltak mindenfajta reorganizációnak. Pe
dig életkérdés volt, hogy a gyógyszerészi érdekek védelmére legyen egy 
nagy, minden erőt magába egyesítő reorganizált gyógyszerész egyesü
let, mert romokban hevert minden és sokan voltak a pályán kívül állók 
közül olyanok, akik ezt a helyzetet a gyógyszerészi kar gyöngítésére és 
a maguk erejének illegitim úton való erősítésére próbálták felhasználni. 
A helyzet tehát súlyos volt, s a nehézséget még fokozta az az erős ellen
tét, ami a Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület s a Vidéki Gyógy
szerészek Országos Szövetsége között fennállott. Vissza kell emlékezni 
ugyanis arra, hogy ez utóbbi alakulatot éppen az hozta létre, hogy a 
vidéki gyógyszerészek zöme nem volt megelégedve az Országos Egye
sület működésével s úgy érezte, hogy a vidéki gyógyszerészek érdekei 
az egyesület által teljesen el vannak hanyagolva.

Már pedig kézenfekvő volt, hogy a változott viszonyok között 
semmiféle széthúzást megengedni nem volt szabad. Nagymagyarország 
elbírhatott két olyan egyesületet, amelyeknek nemes versenyéből csak 
áldás szállhatott a gyógyszerészi karra. Csonkamagyarország ezt a 
fényűzést meg nem engedhette magának. A széthúzó erők alkalmasak 
lehettek olyan nagy érdekek gyöngítésére, amelynek hatását most már 
nem egyik vagy másik egyesület, hanem maga a magyar gyógyszerészet 
sínylette volna meg.

Ez a gondolat vezette ^Bársony Elemért, a vidékiek szövetségé
nek alelnökét, amikor a megszállás megszűnte után rövid idővel össze-
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hivta a szövetség igazgatótanácsát és ott bejelentette, bogy poHtikai el
foglaltsága miatt elnöki állásáról lemond s egyben felhívta a figyelmet 
az erők tömörítésére. Világosan rámutatott arra, hogy a két egyesület
nek egyesülnie kell, mérF csak egy erős és lehetőleg minden gyógysze- 
reszi mí^áijaföglalo intézményen keresztül lehet megvédeni a gyógy
szerészet érdekeit.

Az igazgatótanács a lemondást sajnálattal tudomásul vette, Bár
sonynak eddigi működését és érdemeit jegyzőkönyvben megörökítette 
s a jövőre szóló elgondolásait magáévá tette.

A két egyesület összeolvasztásának a gondolata itt vetődött fel 
tehát először. Ezt a gondolatot fűzte azután tovább Karlovszky Geyza, a 
Gyógyszerészi Közlöny szerkesztője és Koritsánszky Ottó, akinek a 
reorganizálás terén igen nagy érdemei vannak. A szaksajtóban a gon
dolatot azonban még sem ő, hanem Róth Manó budapesti gyógyszertár
tulajdonos pendítette meg először. Igaz, hogy az ő terve az volt, hogy 
mind a három tulajdonosi egyesület tartsa meg autonómiáját, de egy 
országos testület központi szervezetén át működjön s kifelé mindig egy
ségesen lépjen fel. A megoldás a végén nem ez lett, hanem a Magyar
országi Gyógyszerész-Egyesületnek és a Vidéki Gyógyszerészek Orszá
gos Szövetségének teljes összeolvadása, ami célszerűségi okokból is a 
leghelyesebb volt.

Természetes, hogy a dolog nem ment egészen simán. A vidékiek 
szövetségének vezetői, érezve erejüket s tudva azt. hogy a csonka or
szág gyógyszerészeinek nagy többsége az ő soraikba tartozik, nem nagy 
hajlandóságot m utattak függetlenségük feladására. Amikor tehát 1920 
júniusában Koritsánszkynak a reorganizálásra vonatkozó első cikke 
megjelent a Gyógyszerészi Közlönyben, azt vegyes érzelmekkel fogad
ták. Müller Vilmos, Franki Antal és mások a vidéki szövetségbe való 
belépést és annak ilymódon való megerősítését tartották célravezetőnek 
s a kitűnő tollú dorozsmai gyógyszerész, Dániel Mihály is csak azért 
volt hajlandó a reorganizálási tervhez hozzájárulni, mert a megjelent 
cikkek és bizalmas tárgyalások alapján joggal lehetett remélni azt, 
hogy az ú j egyesületben biztosítva lesz a vidék supremáciája.

A pálya igaz szeretete azonban rövidesen megszüntette a külön
böző aggodalmakat s minden oldalon szinte napról-napra erősödött az 
egy egyesületbe való tömörülés vágya. A Debrecenben, Szegeden, Mis
kolcon, Győrött, Szombathelyen stb. tartott üléseken már teljes volt az 
összhang és legfeljebb arról volt szó, hogy alaposan átsimítsák azt az 
alapszabálytervezetet, amelyet egy négy tagból álló bizottság dolgozott 
ki az átszervezendő Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület számára, s 
amely tervezet a három tulajdonosi egyesület alapszabályainak és a 
Koritsánszky-féle javaslatnak figyelembevételével készült.

Ez a tervezet teljes egészében a Gyógyszerészi Közlöny szeptem
ber 12-iki*számaBan jelent meg. Lényegiben nem Tehetett kifogás el
lene, legfeljebb az elnökök túltengő számát tették sokan kritika tá r
gyává s ellenezték a  sokféle bizottság megalakítását, mint amely bizo
nyos akadálya lehetne az ̂ TvegzendoTeladatok sima- lebonyolításának.

Az ú j egyesüTei~megalakítása~szobakerüIt azon az ankéten is, 
amit a közben népjóléti állam titkárrá kinevezett dr. Gaál Endre hívott 
össze a minisztériumba 1920 november hó 19-ikére. Ez ankét tárgya az 
volt, hogy megállapítsa azokat a módozatokat, amelyek szerint a tö
meggyógyszerszállításokra vonatkozó szerződések az egyes magyar
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országi gyógyszertárakkal a Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület 
által köttessenek meg. A tanácskozás célja pedig az volt, hogy egyrészt 
a szerződések kötése körüli adminisztráció egyszerűsíttessék, másrészt, 
miután az volt a terv, hogy a jövőben ily szerződések csakis az egyesü
let tagjaival fognak megköttetni, e szerződések közegészségügyi szem
pontból való legpontosabb betartása első fokon az országos egyesület 
fegyelmi hatásköre alá utaltassák.

-̂----- íme a külöriBözcTIcorporációk egyesítésének eszméje a legfelső
fórumot is foglalkoztatta s Gaál állam titkárnak az a terve, amely az 
egyesületen keresztül a kollektív szerződés lehetőségét akarta megte
remteni s egyúttal az egyesületnek bizonyos fokú fegyelmi hatáskört 
akart adni, bizonyította legjobban azt, hogy helyes úton jártak  azok, 
akik a reorganizáció nehéz feladatát vállalták.

Ilyen előzmények után jQP.1 február 12-én a Magyarországi 
Gyógyszerész-Egyeaiiiel. és a Vidéki Gyógyszerészek Országos Szövet
ségé együttes'ülést tartott, amelyre meg lett híva a Budapesti Gyógy
szerész lestu le t elnöksége is. E rendkívüli jelentőségű értekezleten 
megjelent az Országos Egyesület részéről dr. Tauffer Gábor, a Szövet
ség részéről Andriska Viktor és a Testület részéről dr. Deér Endre s 
rajtuk kívül ott volt Karlovszky Geyza, Kerpel Vilmos, Müller Vilmos, 
Mezei Elek, dr. Szabó Béla, Peres Ernő, Róth Manó, Wittmann Elemér 
és Koritsánszky Ottó. Az értekezlet abban állapodott meg, hogy addig 
is, míg a fúzió megvalósul, minden kérdésben egyöntetűen já r el s gon
doskodik arról a pénzfedezetről, amelyre az átszervezéssel kapcsolatos 
kiadásoknál szükség van. Egyúttal á tírt a Budapesti Gyógyszerész Tes
tülethez, amelyben ezt arról értesíti, hogy az alapszabálytervezet 18. §-a 
a Testület elnökségével már régebben lefolytatott tárgyalás alapján a 
következő szövegezésben készült el: „Mint első kerület a Budapesti 
Gyógyszerész Testület szerepel jóváhagyott alapszabályai szerint, gaz
dasági ügyeiben teljes épségben fenntartott autonómiával."

Egyúttal mivel most már szüksége volt a szervezést végzőknek 
arra, hogy a Testület hivatalos álláspontját e kérdésben megismerjék, 
azt a kérést terjesztették ott elő, hogy döntés céljából terjesszék ez 
ügyet sürgősen a Testület közgyűlése elé.

Ez a megkeresés élénk vitát provokált. Réthelyi József, a Buda
pesti Gyógyszerész Testület titkára „Utazás az Országos Egyesület kö
rül" címen két nagy cikket írt, amelyben egyrészt tiltakozik az ellen, 
hogy bármiféle fúzióval a Testület a maga integritását feladja, más
részt csodálkozását fejezi ki afölött, hogy amikor hosszú éveken 
át az volt a vád, hogy a pesti gyógyszerészek az okai a vidéki érdek- 
védelem elsikkadásának, akkor miért lett egyszerre olyan fontos az a 
kérdés, hogy ez ú j alakulattal szemben milyen álláspontot foglal el a 
Testület. Cikkeiben tám adja a régi Országos Egyesületet, lekicsinyli a 
Vidéki Gyógyszerészek Szövetségének súlyát, megvádolja a szaksajtó 
egy részét, szóval mindazokat, akiknek ereje esetleg olyan szoros kap
csolatba hozhatja a Testületet az újonnan reorganizált egyesülettel, 
amely a Testület eddigi függetlenségét bizonyos fokig csökkentené.

Érthető, ha Réthelyi a maga teljességében fenn akarta tartani 
azt a Testületet, amelynek háta mögött száz év tisztes múltja, sok 
becsületes törekvés, el nem vitatható eredmény és tradíció állott. A tá 
madó hangban azonban nem volt igaza s az erős visszatetszést is szült. 
Annál kevésbé volt oka disszonanciát kelteni, mert senkinek sem volt
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szándéka csorbítani a Testület jogait vagy éppenséggel megszüntetni 
azt, hanem egyszerűen az volt a cél, hogy a nagy közösségből ne ma
radjon ki a fővárosnak az a gyógyszerészi kara sem, amely testületbe 
tömörülve, legalkalmasabbnak látszott arra, hogy az egyesület egyik 
járását vagy kerületét képezze.

A fent jelzett átiratot a Testület választmánya 1921. év február 
19-én tárgyalta s úgy döntött, hogy a kérdés letárgyalására bizottságot 
küld ki, amely érintkezésbe lépve az Országos Egyesület kiküldötteivel, 
olyan formulát keressen, amely a kapcsolódást a Testület integritásá
nak teljes fenntartásával teszi lehetővé.

Ez a bizottsági tárgyalás pár nap múlva megtörtént, amikor is a 
Testület delegátusai az alapszabálytervezetbe egy olyan új § felvételét 
hozták javaslatba, amely kimondja, hogy a Testület az Országos Egye
sület első kerülete, amely továbbra is a saját neve alatt, jóváhagyott 
alapszabályai szerint szervezetének, autonómiájának, vagyonkezelésé
nek, adminisztrációjának teljes függetlenségével működik a gazdasági, 
helyi gyógyszerészi érdekű kérdésekben és fegyelmi ügyeiben is a saját 
hatáskörében sajátmaga intézkedik.

Ezt a javaslatot az újonnan alakuló Országos Egyesület későbbi 
közgyűlése honorálta is s mint a 19. § került bele az alapszabályokba. 
E kényes kérdés elintézése után gyors ütemben haladt most már e rend
kívüli fontosságú ügy teljes kifejlődés felé. Május hó 5-én összeült az 
a kandidáló bizottság is, amelynek hivatása volt az egyesület ú j tiszti
karának jelölése. Ezen az ülésen merült fel mint egyhangú kívánság az, 
hogy dr. Gaál Endre legyen az egyesület elnöke s ezen emelték határo
zattá, hogy e tisztség elvállalására küldöttség útján kérik fel őt.

Gaál lesz a reorganizált egyesület elnöke. — A  m iniszter megbízza őt a 
gyógyszerészi reform törvénytervezetének elkészítésével. — Az alkal

mazottak szövetsége újra izgat.

Bizonyos, hogy szerencsésebb választást az egyesület nem csi
nálhatott volna. Nem is beszélve arról, hogy mint volt államtitkár és 
mint aktív képviselő teljes súllyal képviselhette mindenütt a gyógysze
részi érdekeket, egész pályafutása tipikus példája volt annak, hogy 
miként lehet nagy karriert csinálni valakinek, akiben a tehetség olyan 
páratlan energiával találkozik, mint ahogy azt Gaál Endrénél látjuk.

Régi nemesi református családból származott, l'iszabecsen szü
letett, ott, ahol az apja, nagyapja, dédapja és minden’más elődje" élt. 
A régi kúria háromszáz év óta látta már születni és meghalni a Gaálo- 
kat és e háromszáz év minden küzdelmes, verejtékes életereje összpon
tosult a családnak utolsó hajtásában, Gaál Endrében.

Sárospatakon végezte tanulmányait és gyógyszerészgyakornoki 
vizsgájának letétele után került fel Pestre, az egyetemre. E nagyváros 
kőfalai közé elhozta magával a pusztai magyar minden szívósságát, 
éleslátását, félelemnélküliségét és munkabírását. Nagyon szerény 
anyagi viszonyai dacára letette utólag az érettségi vizsgát, majd meg
szerezte a doktori fokozatot is. Közben ráért arra, hogy utazzék, hogy 
irányítsa az alkalmazotti kar mozgalmait s kitűnő cikkek egész törne-
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gét írja a „Pesti Hirlap“, a „Pesti Napló" s az „Az Újság" című előkelő 
napilapokba.

Már mint alkalmazott gyógyszerész nívós társadalmi életet élt s 
tagja volt Szatmár vármegye törvényhatóságának is. Harminckét éves 
korában Budapesten gyógyszertári jogot nyert, amelyet páratlan ízlés
sel és nagy gyakorlati érzékkel rendezett be. Amikor ezt eladta, meg
szerezte a nagyon leromlott Gyógyszerészi Értesítőt, amely az ő szer- 
kesztésében szinfie egyik napról a másikra megizmosodott és a gyógy
szerészi ügyeknek ú jra  súlyos szavú orgánuma lett. S hogy portréja 
teljes legyen, megemlítjük még, hogy már akkor háznagya volt a poli
tikai helyzetet döntően irányító kisgazdapártnak, amikor még nem volt 
képviselő, ami bizonyítja azt a tekintélyt, ami őt pártjában már régóta 
körülvette.

Azon kiváltságos emberek közé tartozott tehát, akiknek eddig az 
életben minden sikerült. Nem a véletlen kedvezése folytán, hanem mert 
bámulatos akaraterő volt benne. S ha mindehhez hozzátesszük, hogy 
ugyanolyan veszedelmes volt ellenfélnek, mint amilyen megbízható ba
rátnak, akkor örvendeni kell annak a szerencsének, hogy a gyógysze
részi kar válságos helyzetében a legjobb vezetőt találta meg a maga 
számára.

Dr. Gaál vállalta is a jelöltséget, amint mondotta azért, mert ed
digi sikerei kötelezik őt arra, hogy segítségére siessen annak a társa
dalmi osztálynak, amelynek szívvel-lélekkel volt tagja a múltban és 
lesz tagja a jövőben is.

Most már csak az volt hátra, hogy a Vidéki Gyógyszerészek O r
szágos Szövetségének közgyűlése kimondja az Országos Egyesületbe 
való beolvadást, s hogy viszont ennek tisztikara lemondjon s így a két 
korporáció tagjai együttes közgyűlésen fogadják el az ú j alapszabályo
kat s válasszák meg az ú j tisztikart.

Május 26-án ez is megtörtént. A vidékiek szövetsége rendkívül 
népes közgyőíéseTnnondotta ki az Országos Egyesületbe való beolva
dását s jegyzőkönyvbe foglalta Fuss Nándor volt országgyűlési képvi
selőnek, a szövetség elnökének, továbbá Bársony Elemérnek és Keresz
tény Jánosnak érdemeit. Ugyanekkor tartott közgyűlést az Országos 
Egyesület is, amelynek lemondott érdemes elnökét, Bayer Antalt, arc
képének leleplezésével kapcsolatban meleg ünneplésben részesítették a 
közgyűlésen résztvevők.

A tulajdonképpeni, tehát az egyesülést célzó közgyűlés ezután 
zajlott le. Tauffer Gábor, az egyesület alelnöke nyitotta meg az ülést 
és tartalmas beszédben mutatott rá  a forradalomnak és kommunnak a 
pályát érdeklő nagy eseményeire s azokra a küzdelmekre, amelyeket e 
nehéz időkben keresztül kellett élni. Nagy elismeréssel szól Zoltán Bé
láról, méltatja a diktatúra alatt szerzett nagy érdemeit és vázolta azo
kat az elgondolásokat is, amelyek parancsoló kötelességgé teszik a kü
lönböző tulajdonosi egyesületnek megfelelő formában való össze
olvadását.

Beszéde után a közgyűlés az ú j alapszabályokat tárgyalta le s 
csak ezek elfogadása után mondott le a régi vezetőség s lett elrendelve 
az új tisztikarra történő szavazás. Korelnöknek Sütheő Lajos szombat- 
helyi gyógyszerészt választották meg, de mielőtt ő a szavazásra vonat
kozólag propozíciót tehetett volna, dr. Deér Endre arra hívta fel a köz
gyűlés figyelmét, hogy a kandidáló bizottság jelöléseit egyszerűen te



gye magáévá a közgyűlés. Rámutatott arra, hogy azok, akik a jelölése
ket összeállították, az észdiktálta körülmények szerint jártak  el és a leg
nagyobb megfontoltsággal és körültekintéssel olyan listát állítottak 
össze, amely a magyar gyógyszerészi kar egyetemes érdekeinek leg
jobban megfelel. Ezen az állásponton volt Zoltán Béla is, aki rám uta
tott még arra, hogy ünnepélyesebb pillanata talán még soha sem volt 
az egyesületnek s ezt az egyhangú választással még ünnepélyesebbé 
kell emelni. Mivel pedig a korelnök felszólítására senki olyan nem je
lentkezett, aki az alapszabály szerű titkos szavazást kívánta volna, a 
közgyűlés a következő tisztikart választotta meg egyhangúlag:

Elnök: dr. Gaál Endre, budapesti gyógyszertártulajdonos, volt 
államtitkár, nemzetgyűlési képviselő.

Társelnök: Mihalovits Jenő (Debrecen).
ATélnnknk: dr. Tauffer Gábor (Budapest) és Müller Vilmos 

(RákospSÍöta)7~
Pénztáros: Róth Manó (Budapest).
Választmányi tagok Budapestről: Zoltán Béla, Kerpel Vilmos, 

Bozó Géza, Peres Ernő, Korányi Lajos, Czukor László, Fáczányi István 
és Wéber Dezső. Vidéki gyógyszerész pedig a következő lett választ
mányi tag: dr. Andriska Viktor, dr. Eibach Kornél, dr. Szabó Béla, dr. 
Baradlai János, Kropp Kálmán, Szüts Róbert, Mezei Elek, Beretvás 
Tamás, Faller János, dr. Hercz János, Szele Béla, dr. Nagy Béla, Fried 
Sándor, Borbély József, Bernolák Máté, Dániel Mihály.

Amint látjuk, ezzel a választással a vidéki gyógyszerészek 
szupremáciája teljesen biztosítva lett, ami a jövő szempontjából rend
kívül fontos volt azért, mert így jogosan nem merülhetett fel a jövőben 
ú jra  az a vád, hogy a vidéki érdekek elhanyagolásával az egyesület 
elsősorban a pest; ek érdekeit szolgálja.

A választás megejtése után Gaál elnökért Tauffer Gábor, 
Andriska Viktor, Deér Endre és Baruch Gyulából álló küldöttség ment 
s hosszan tartó, tomboló taps fogadta őt, amikor a terembe belépett. 
Sütheő korelnök üdvözlő beszéde után az új elnök tartotta meg szék
foglaló beszédét s ez hangjának abszolút komolyságával, tartalmának 
belső értékével biztosítéka volt annak a céltudatos munkának, amely 
szinte az elnöki beszéddel együtt indult meg, hogy reménykedve vigye 
a gyógyszerészi kart egy jobb jövő felé.

Ez a beszéd teljesen feltárta Gaál Endre egész lelkületét. Amikor 
rámutatott arra, hogy minden eddig elért sikere között a legnagyobb 
örömet most érzi, amikor pályatársai nyújtják  feléje a babért, előtört 
belőle az a melegség, amit rendes körülmények között olyan jól elszo
kott titkolni. A közgyűlés meglepetten figyelt fel s amikor egyszerű ko
molysággal kijelentette, hogy programmot nem ad, mert nem barátja  a 
frázisos ígéreteknek, hanem amit energiával, erővel, akarattal és szívós 
kitartással meglehet valósítani, azt meg is fogja valósítani, akkor elemi 
erővel tört ki az a taps, amely a közgyűlés teljes bizalmát dokumentálta 
ez ígérettel szemben.

Itt jelentette be már Gaál azt, is, hogy a népjóléti miniszter őt 
bízta meg a gyógyszerészi reformtörvény elkészítésével s hogy inivetTtz 
első időkben különösen sok pénzre lesz szüksége az egyesületnek, tíz
tízezer koronát, az időben nagy összeget adományozott úgy a beszerve- 
zési alap, mint a tagdíjakon felül fizetett összegek alapjára.

Ezzel az egyesület reorganizálására való törekvés teljesen tető



alá került. A közgyűlés megválasztotta még tiszteletbeli tagnak dr. 
Deér Endrét, a Testület elnökét, a legkiválóbb magyar gyógyszerészt, 
Kazay Endrét, Karlovszky Geyzát, a Gyógyszerészi Közlöny kiváló 
szerkesztőjét, akinek az újjászervezés terén is nagy érdemei vannak, 
Kaszter Sándor zalaegerszegi és Takácsi Nagy József székesfehérvári 
járásigazgatót, Molnár Lipót budapesti gyógyszerészt, aki akkor ülte 
ötvenéves évfordulóját annak, hogy a pályára ment, Ernyey József 
gyógyszerészt, aki a magyar gyógyszerkönyv III. kiadásának latin szö
vegét írta, Lippay Károly ezredes gyógyszerészt, Thuróczy Kornélt, az 
irgalmasrend magyarországi tartományi főnökét, az egyetemi tanárok 
közül Bugarszky Istvánt, dr. Buchböck Gusztávot, dr. Fenyvessy Bé
lát, dr. Jakabházy Zsigmondot, dr. Matolcsy Miklóst, dr. Riegler Gusz
távot és dr. Vámossy Zoltánt, továbbá dr. Hans Héger bécsi szaklap
szerkesztőt, Hoffman I. I.-t (Hága), az 1913. évi nemzetközi gyógysze
részkongresszus főtitkárát és dr. Haugseth E. R.-t, a norvég segélyakció 
megindítóját, aki hatalmas összeget, 500.000 koronát gyűjtött össze a 
magyar gyógyszerészek segélyezésére.

Az egyesület ú j konstrukciója tehát most az lett, hogy a tiszti
karon kívül volt választmánya, igazgatótanácsa és különböző bizott
ságai (Numerus Clausus, törvénytervező, fegyelmi, taksa, jogügyi, gaz
dasági, pénzügyi, könyvtár, tanügyi és különlegességi bizottság), to
vábbá a következő kerületek:

Szolnokvármegyi kerület 35 helységből 61 gyógyszertárral;
Sopronvármegyei kerület 34 sopronmegyei gyógyszertárból és a 

mosonmegyei, nezsideri és vallai gyógyszertárból (összesen 37);
Vas- és zalavármegyei kerület 36, vas- és 25 zal a megyei gyógy

szertárból (a balatonfüredi kivételével), (összesen 61);
Győrvidéki kerület 14 győr, 10 komárom-, 11 moson- és 11 

veszprémmegyei gyógyszertárból (összesen 46);
Dél-pestvidéki kerület 29 községben 55 gyógyszertárból; Debre- 

cenvidéki kerület 40 hajdú-, 34 Szabolcs-, 10 szatmár- és 10 biharme
gyei gyógyszertárból (összesen 149);

Somogy vármegyei kerület 32 helységben 40 gyógyszertárból;
Székesfehérvárvidéki kerület 36 fehérmegyei, 18 veszprémi és a 

zalamegyei balatonfüredi gyógyszertárból (összesen 55);
Békéscsabavidéki kerület 47 békésmegyei, 2 arad-, 6 bihar- és 3 

csanádmegyei gyógyszertárból (összesen 58);
Szegedvidéki kerület 44 csongrád-, 16 csanád- és 2 torontálme- 

gyei gyógyszertárból (összesen 62);
Tolnamegyei kerület 26 helységben 28 gyógyszertárból;
Hevesmegyei kerület 20 helységben 36 gyógyszertárból;
Budapestvidéki kerület 81 helységben 115 pestmegyei, 8 csonka- 

esztergommegyei, 3 csonkahontmegyei és 15 csonkanógrádmegyei 
gyógyszertárból (összesen 142);

Miskolcvidéki kerület 35 borsodmegyei, 23 csonkazemplén-, 6 
csonkaabauj-, 2 csonkagömör- és 2 csonkaberegmegyei gyógyszertárból 
(összesen 66).

Tehát, eltekintve a budapesti gyógyszeráraktól, 14 kerület lett 
megszervezve 856 gyógyszertárral. Beszervezésre várt még az 1921 
szeptemberében az idegen megszállás alól felszabadult baranyamegyei 
29 és Bácsmegye 15 gyógyszertára. Az itt kimutatott gyógyszertárak 
közül 1921 szeptemberéig az egyesület Központi Ügyviteli Irodájának
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618 jelentette be az egyesülethez való csatlakozást. Ez a szám azonban 
nem volt teljes, mert már ekkor csaknem 200 olyan gyógyszertár je
lentkezett a kerületi elnökségeknél, amelyeknek csatlakozása a köz
ponti nyilvántartóban még nem szerepelt. Tehát a közgyűlés megtar
tása után alig három hónapra csaknem minden gyógyszertár tu la j
donosa tagja volt már az egyesületnek, ami olyan eredmény, amely 
felülmúlt minden várakozást és bizonyítéka annak a hatalmas szer
vezőerőnek, amit a vezetőség reprezentált.

A kommunizmus bukása után sok minden esemény történt azon
ban addig, míg a reorganizáció munkája idáig eljutott.

Az igazságszolgáltatás is megkezdte a felelősségrevonás munká
já t a kommunizmus alatti működésekért. Az ügyészség elfogatóparan
csot adott ki Honig Zsigmond, Nádas Lajos, Steiner Miksa, Wittenber- 
ger Henrik, Téri Tibor és Neuwald Aladár ellen. Letartóztattak egy 
gyógyszerész-kötszergyárost, aki elnöke volt a kommunizmus alatt Pest 
vármegye direktóriumának.

Ezek az emberek, akik hatalmuk tetőpontján brutálisan nyom
tak el minden véleményt, kíméletlenül terrorizálták a gyógyszertár
tulajdonosokat és tobzódtak a gyűlöletben, most gyáván megfutottak 
és ugyanígy viselkedtek akkor, amikor elfogták őket és számot kellett 
adniok elkövetett tetteikről. Közülök Téri Tibort ötesztendei, Nádas 
Lajost pedig, tekintettel arra, hogy bűncselekményeinek elkövetése 
idején még kiskorú volt, három évi fogházra ítélte a bíróság. Többen 
nem voltak felelősségre vonhatók, mert Oroszországba szöktek és a bol- 
sevisták védelme alá helyezték magukat. Szántó Sándor ellen az ügyész
ség elejtette a vádat. Nagyrésze volt ebben annak, hogy báró Luka- 
chich Géza altábornagy, aki az 1918. évben a székesfőváros várospa
rancsnoka volt, azt vallotta, hogy a forradalom kitörésekor, amikor a 
tömeg halálát akarta, Szántó Sándor szöktette őt meg s vitte egy rejtett 
kapun át az Astoria szállodából a lakására.

A bírósági eljárásoktól függetlenül a tulajdonosi korporációk az 
alkalmazotti kar szövetségével együtt igazolóbizottságot küldtek ki, 
melynek feladata volt vizsgálat tárgyává tenni az egyes gyógyszeré
szek kommün alatti ténykedését. E bizottság 1919 szeptember hó 3-án 
kezdte működését és 142 ülésben 65 gyógyszerész ellen folytatta le a 
vizsgálatot. Ezek közül a pályáról örökre letiltott 11 gyógyszerészt, míg 
többeket 3—6 hónapi időre silentium alá helyezett. Felmentő ítéletet 38 
esetben hozott s így összesen 27 gyógyszerész talált olyannak, akik 
megbélyegzésre érdemesek volak. Ez a szám a magyarországi gyógy
szerészeknek (tulajdonos és alkalmazott együtt) circa a, ami ör
vendetesen csekély, különösen, ha tekintetbe vesszük, hogy a pályáról 
letiltottak nagyrésze már a békében is salakja volt a gyógyszerésztársa
dalomnak, amely őket nem is sorolta tagjai közé.

Úgy a Budapesti Gyógyszerész Testület, mint a Magyarországi 
Gyógyszerész-Egyesület már ekkor teljes elégtételt szolgáltatott Zoltán 
Bélának, akit egyesek tám adtak a diktatúra alatti szerepléséért. Dr. 
Deér Endre és Bayer Antal a legteljesebb elismerés hangján nyilatkoz
nak Zoltán működéséről és az Országos Egyesület igazgatósága e tám a
dásokkal kapcsolatban a következő határozatot hozta: „A M. Gy. E. 
igazgatósága a legnagyobb elismerésnek és legőszintébb köszönetének 
ad kifejezést Zoltán Béla elnökének a proletárdiktatúra alatt kifejtett 
önzetlen működéséért, egyben felkéri, hogy az ügyek vezetését to
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vábbra is vállalja." Hasonló köszönetét szavaztak Koritsánszky Ottó
nak is.

A méltatlan támadások azonban annyira elkeserítették Zoltánt, 
hogy a köziigyektől teljesen visszavonult. Nagy része volt ebben an
nak is, hogy az igaztalan suttogások elhallgatni nem akartak. Ez a 
férfiú, aki nyomasztó időkben becsületes ügyért mindig a hátát tar
totta oda a vörös kalapácsnak, nem megrovást, hanem dicshimnuszt 
érdemelt volna.

Megdöbbentő tényként kell megállapítani, hogy az alkalmazotti 
kar szövetsége az 1920. év elején, tehát a legnehezebb időkben, nem mu
tatta a mérsékletnek és a lelkiismeretnek azt a fokát, amit tőle éppen a 
lezajlott események után joggal el lehetet volna várni. Állandó indek- 
tívákkal illették a gyógyszertártulajd onosi kart, sőt a „Nemzeti Újság" 
című politikai napilapnak egy gyógyszerész által írt támadó cikkéhez 
a Szövetség hivatalos lapja ferdítésektől hemzsegő kommentárt fűzött. 
Ebben olyan állítások voltak, hogy az elmúlt hat évben (1914—1920) a 
tulajdonosok dúskáltak a földi javakban, míg az alkalmazotti kar tá 
molyog az éhségtől; egy-egy gyógyszertár félmilliót ér . . . stb.

Mindebből semmi sem volt igaz, azon kívül, hogy a gyógyszer- 
tárak vételára számszerűleg felszökött, aminek oka a pénz értékének 
leromlása volt. Hisz ez időben már 17 centime-ért lehetett kapni egy 
koronát (1 Frank =  100 centime), pedig a korona békében mindig 
többet ért valamivel a franknál. Később még a helyzet is fantasztiku
san rosszabbodott, hisz egy közönséges levél portója 2000 korona lett, 
tehát eredeti árának húszezerszeresére ugrott fel. Látnivaló tehát, hogy 
milyen rosszhiszeműség kellett ahhoz, ilyen adatokkal izgatni a köz
véleményt.

Tagadhatatlan, hogy az alkalmazotti karnak nehéz volt a hely
zete, de súlyosan nehéz volt ekkor mindenkié. A segédgyógyszerész 
fizetése ezidőben megfelelt a miniszteri tanácsosénak, aki pedig olyan 
magasrangú állami tisztviselő, hogy felette már csak két gradus volt. 
Persze, a folyton emelkedő drágulás mellett ez a fizetés sem volt sok, 
sőt mindig kevesebb lett, de ennek nem a tulajdonosi kar, hanem az 
általános helyzet volt az oka. A tulajdonosi kar nagyrésze is a legrette
netesebb viszonyok közölt élt ekkor. Hajdú és Szabolcs vármegye 
gyógyszerészei sürgönvileg kértek mentőakciót. A legtöbb tulajdonos 
kénytelen volt mindenféle más kereseti lehetőséget keresni, mert gyógy
szertára egy fillér hasznot sem hozott. Ily körülmények között nemcsak 
lelkiismeretlenség, hanem oktalanság is volt, hogy egyre-másra jelentek 
meg ilyen közlemények, amelyek csak arra voltak jók, hogy megnehe
zítsék a tulajdonosi kar talpraállását, pedig enélküf a segédi kar hely
zetén sem lehetett segíteni.

Ez a  meggondolatlanság vezette az alkalmazottak szövetségét 
akkor is, amikor 1920 március 28-án tartott közgyűlésükön tiltakoztak 
dr. Gaál Endrének már akkor szóbakerült népjóléti államtitkári kine
vezése ellen s elfogadta azt a tervezetet, amelyet a szövetség vezetői a 
gyógyszertári jogadományozás ügyének rendezése céljából készített.

A gyógyszerészi kar sok évtizedes küzdelme irányult annak ki
vívására, hogy az illetékes minisztériumban vezetőpozícióban gyógy
szerész is legyen. Nagy rövidlátás kellett tehát ahhoz, hogy amikor ez 
végre valóra válhatott, kicsinyes személyi okok miatt képesek lettek 
volna ezt elgáncsolni, ha ehhez egyáltalában erejük lehetett volna, mint 
ahogy természetesen nem volt. Szóbanforgó tervezetük pedig tisztén a
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személyes jogok átruházhatatlanságának gondolatán épült fel, amely 
bizzar elképzelés értéktelenné tette volna a gyógyszertárakat és kétsé
gessé főleg a  gyógyszerész-árvák jövőjét. Ez elgondolás alapján meg
történhetett volna az, hogy ha a jognyertes gyógyszertárának fennállása 
u tán egy év múlva meghal és két 18—19 éves gyermeke van, azok még 
a haszonélvezettől is elesnek.

A szövetségnek a rosszindulata szinte napról-napra fokozódott 
s később szinte országossá vált botrányban tört ki.

huszti Dr. GAÁL ENDRE, 
a Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület és a Budapesti Gyógyszerész 

Testület elnökének életrajza.

Irta: Baradlai János dr.

Aki a magyarországi gyógyszerészet történetének annaleseit a 
legutóbbi tíz évre vonatkozólag átlapozza, minduntalan ezzel a névvel 
találkozik: dr. Gaál Endre. Ehhez a névhez azonban egyszersmint oly 
korszakalkotó tények és intézmények fűződnek a magyarországi gyógy
szerészet történetében, amelyek az utóbbi évtizedben azelőtt soha nem 
tapasztalt lendületet adtak a magyarországi gyógyszerészet ügyeinek. 
Emberöltők m unkája tíz évre összesürítve: ezt jelenti dr. Gaal Endre 
neve a magyar gyógyszerészet történetében, ezt jelenti elnöki tevékeny
sége a Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület élén.

Dr. Gaál Endre neve többet jelent, mint egyszerű díszt az egye
sületi élet homlokzatán. Velünk élő, értünk dolgozó munkálkodása 
olyan, mint valami varázsvessző, amelynek nyomában ú j intézmények, 
új életlehetőségek, újabb célkitűzések bővizű forrása fakad. Az olyan 
alkotó munka, amelyet dr. Gaál Endre egyesületünk élén tíz éven át 
kifejtett, valóban hasonlít ahhoz az őserejű forráshoz, amely meddő 
sziklák között vág utat magának, hogy azután a síkon hatalmas 
folyammá dagadjon, amely életet és munkát visz mindenfelé, amerre 
partot vág magának.

Monumentális munkásságának titka bizonyára egyéniségében re j
lik. Az egyéniségek történetét pedig megtaláljuk életük történetében. 
Dr. Gaál Endre életrajza, pályafutásának eddigi története tehát külö
nös érdekességre tarthat számot a magyarországi gyógyszerészet törté
netében. A mai nemzedék okulására és a jövő generáció buzdítására le
írjuk  itt dr. Gaál Endre munkás, a gyógyszerészi pályán korszakalkotó 
egyéniségének curriculum vitae-jét.

Dr. Gaál Endre a szatmármegyei Tiszabecsen született, még pedig 
oly nemesi családból, amely emberemlékezet óta saját földién gazdál
kodott. A család máramarosi származású. A huszti Gaál-család ősének, 
Istvánnak 1649 június 4-én Rákóczi György erdélyi fejedelem adomá
nyozott címeres nemesi levelet. Ez a Gaál István a hagyomány szerint 
Huszt várának kapitánya volt. Az 1700-as évek elején, tehát körülbelül 
230 esztendővel ezelőtt költözött Tiszabecsre a Gaál-család. Azóta 
ugyanazon a kúrián laktak mindannyian, amely ma dr. Gaál Endre
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tulajdona. Azokat a százados diófákat, amelyek ma is megvannak, bizo
nyára valamelyik szépapja ültette még. A Gaálok mind földbirtokosok 
voltak és a szerencse forgandósága szerint hol jómódú középbirtokosok 
voltak, hol lecsúsztak a hétszilvafás nemességig. Diplomás ember, pláne 
gyógyszerész azonban nem akadt köztük, mert a föld jóban-rosszban 
mégis csak eltartotta a Gaálokat.

Az évszázados diófákkal ékes kúrián született Gaál Endre és itt 
töltötte gyermekéveit is. Gyermekkorának színes emlékei közül külö
nösen egy ezüst egyforintos m aradt meg Gaál Endre emlékezetében. 
Isaák Dezső, a fehérgyarmati választókerület országgyűlési képviselője 
és egyházmegyei főgondnok, meglátogatta a tiszabecsi iskolát és meg
kérdezte a tanítótól, ki a legjobb tanuló az iskolában? Egy kis szőke fiút 
mutattak neki. A főgondnok ekkor a gyermeknek szorgalma jutalm ául 
egy régi ezüst egyforintost adott.

— Ez a tied, fiam. Tanulj szorgalmasan, igyekezz és még viheted 
valamire az életben.

Csodatallér lehetett ez az ezüst egyforintos, vagy pedig a vélet
lennek különös esetével állunk szemben! A szőke kis fiúból, aki a tallért 
kapta — Isaák Dezső utódja lett.

Utódja lett pedig nemcsak a fehérgyarmati kerület országgyűlési 
mandátumában, hanem az egyházmegyei főgondnoki állásban is. Most 
Gaál Endre tölti be ezt a két stallumot, amely valaha Isaák Dezsőé volt 
s mint iskolalátogató, most ő oszt tallérokat a vármegyei iskolákban a 
legjobb tanulóknak.

Az elemi iskola elvégzése után a kis Gaál Endre a sárospataki

fimnáziumba került fel diáknak. Pataki diák lett a kis eleven fiúcská- 
ól, aki parasztgyerekekkel játszott nemrég a tiszabecsi utcák porában. 

Hat éven át a latin klasszikusok és egyéb magasztos tudományok felhő
jében lebegett a gyermek érdeklődő fantáziája. De aztán jött az élet, 
amely ridegen beleszólt ebbe a diákpályába. Gaál Endre apja meghalt 
és ezzel vége volt a pataki diákság aranyéveinek. Gaál Endre úgy em
lékszik apjára, mint nagyeszű, rendkívül okos emberre, aki azonban 
anyagi dolgokban nem volt szerencsés kezű. Halála után a birtok nagy
ságához viszonyítva, tömérdek adósság m aradt hátra. Az özvegy az 
élettel kemény harcot vívott. Élére kellett állítania minden garast, hogy 
végleg el ne ússzék a ház és a birtok. És a kis szőke fiú, a VII. gimna
zista, aki látta anyja emberfölötti küszködését, nem akart többé a sze
gény, jó anya terhére lenni. Hiszen adott volna fiának nevelésére pénzt, 
mert mire nem képes az anyai szív? De a kis diák, akinek a családi 
szerencsétlenség kinyitotta szemét, bizonyára úgy érezte, hogy nem lehet 
az adósságokkal küszködő anya terhére évekig, amíg iskoláztatása tart. 
Nekivágott tehát maga az életnek, hogy önállóan szabja meg útját.

így Gaál Endréből gyógyszerészgyakornok lett Sátoraljaújhelyen. 
De oly gyakornok, aki egyúttal minden gyógyszertári dolgot végzett. 
A mai nemzedék már büszkébben nevelődik. Az újhelyi ifjú gyakor
noknak azonban a munka „boldogabbik" végét is meg kellett fognia: 
letörölhetni a patikát, lámpát tisztogatni, postára csomagért járni, a pad
lásról lehordani, meg felhordani az üvegeket. Erre a mai gyógyszerészi 
generáció, illetve a mai gyógyszerészgyakornok aligha vállalkozna. De 
ez a gyakornok nem neheztel, hanem ép ellenkezőleg: szeretettel gondol 
vissza egykori főnökére, mert megtanulta tőle a munka szeretetét, meg
becsülését, az életet!

5 4 8



Gaál Endre első ifjúkori kellemetlensége is ezekre az évekre esik. 
Mikor elérte a hadköteles kort, besorozták katonának. Tapasztalatlan 
lévén, sorozáskor önkéntesi igényét nem jelentette be — dacára, hogy 
ez megvolt —, abban a hitben, hogy erre a bejelentésre későbben is 
ráér. Ebből aztán rengeteg kellemetlensége származott, mert be kellett 
vonulnia hároméves katonának. Nem kellett neki ugyan kitölteni a há
rom esztendőt, mert szabadságolták, de a fiatal gyerekember az élet 
keserűségeiből megint kapott egy újabb kóstolót.

Talán éppen ezekben a gyermekkori és ifjúsági küzdelmekben 
edződött meg Gaál Endre az élet számára. Megtanulta, hogy nem elég 
az ambíció, hanem mindenhez munka, keserű szorgalom, szívós kitartás 
kell. A katonaságtól való szabadulását, az „aranyszabadság“-ot, tehát 
nem is tékozolta el, hanem kemény munkával hálálta meg a sorsnak, 
hogy szabadult a háromévi katonáskodástól.

Feljött Budapestre, beiratkozott az egyetemre és tevékeny ré
szese lett az egyetemi ifjúság mozgalmainak. Gaál Endre úgy emlékszik 
vissza életének erre a korszakára, mint amikor munkabírása korlátlan 
volt és mindenre ráért. Amellett, hogy életfentartásáról kellett gondos
kodnia, szorgalmasan folytatta tanulmányait és azonkívül résztvett az 
egyetemi ifjúság mozgalmaiban is. Csakhamar vezérszerephez jutott. Az 
egyetemi ifjúság konzervatív pártjának lett agilis feje. Ugyanakkor az 
ifjúsági, illetve egyetemi Mensa Academica gondnoka is volt, amit ak
kor a legszebb állások egyikének tekintettek az egyetemen.

Az a munkával párosult ambíció, amely az ifjú Gaál Endrét jel
lemzi, minden nehézségen győz, minden elmulasztottat pótol, úgyszól
ván játszva hódítja meg ifjúsági pozícióit. Megszerzi a gyógyszerészi 
oklevelet, leteszi az érettségi vizsgát, doktorátust szerez és beiratkozik 
a jogi fakultásra. Emellett még arra is marad ideje, hogy a napilapokba 
cikkeket írjon gyógyszerészi kérdésekről.

Az életet már megismerte Gaál Endre, most meg akarja ismerni 
a világot. A doktorátus megszerzése után beutazza Európa csaknem 
minden államát és mindenütt természetesen a gyógyszerészek ügye köti 
le figyelmét. Tanulmány útjának gazdag megfigyeléseit, érdekes adatait 
a „Gyógyszerészek Lapja“ közli ebben az időben.

A világlátott ifjú gyógyszerészre természetesen figyelmesek lesz
nek a gyógyszerészi pályán. Az akkori idők legelőkelőbb gyógyszertárá
ban, dr. járm ay Gyulánál receptárius lesz. És egyszerre csak ott van 
a  gyógyszerész-munkatársak mozgalmának élén. Ahogy az egyetemi 
ifjúság vezére lett, szinte akarata ellenére, úgy ju t most a gyógysze
rész-munkatársi mozgalmának vezéri lobogójához kartársai bizalmából. 
Még odahaza a megyéjében is megbecsülik, mert ekkor, mint ifjú 
gyógyszerészsegéd, Szatmár vármegye törvényhatósági bizottságának 
tagja lett.

De Gaál Endre működésének főszíntere Budapest marad és a 
gyógyszerész-munkatársak szociális érdekeiért küzd harciasan, lángoló 
tollal.

A siker nem is marad el: Gaál Endrét a gyógyszertártulajdonosok 
bojkottálják. Csöndes, de annál erősebb bojkott ez. Gaál Endre, akit jó 
gyógyszerésznek ismernek kartársai, gyújtó cikkei miatt nem kap állást 
Budapesten! Kiszorul Újpestre. De nem csügged és nem veszíti el bátor
ságát. Ha az alkalmazott gyógyszerészek lapjában valamit kemény, 
harcias éllel kell megírni, akkor csak Gaál Endre tollához folyamodnak.



Ennek a hírlapírói sikernek az eredménye sem marad el. Amikor 
Gaál Endre felszólal a Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület gyűlé
sén — amely egyesületnek akkor még a gyógyszerész-alkalmazottak is 
tagjai voltak —, harsogva zúg fel a kiáltás: „Eláll! Nem hallgatjuk 
meg!“ A bojkott pedig változatlanul fennáll ellene. Hat-nyolc napos, 
úgynevezett kisegítői m unkákra vállalkozik tehát, amikből akkor szé-
Í>en meg is tudott élni. Közben rengeteg cikket ír  napilapokba, szak- 
apokba. Neve ekkor már közismert a pályán. És alig múlt el 30 éves, 

a viharos küzdelmek, csalódások, üldözések után egyszerre itt van a 
siker: Gaál Endre az akkori belügyminisztertől, gróf Andrássy Gyulá
tól gyógyszertári jogot nyer és megnyitja első patikáját az Andrassy- 
úton, a Bajza-utca sarkán.

Hogy ezt a „beérkezést" hogyan fogadták a pályatársak, annak 
leghívebb tükre a Gyógyszerészek Lapjá-nak alábbi vezércikke:

„Dr. GAÁL ENDRE.

Van-e kartársaink közül, aki e nevet nem ismeri? Az utóbbi idő
ben a gyógyszerészmozgalmak élén, a csatasíkon, ott, ahol a legvesze
delmesebb és legélesebb volt a harc, mindenkor ott találtuk az első sor
ban, a rettenthetetlen harcosok között.

Nemcsak mi, kartársai, kísértük meleg szimpátiával erős küzdel
mét, amelyet a gyógyszerészi reformtörekvések érdekében úgy a nyil
vános életben, mint a sajtóban kifejtett, hanem fáradhatatlan buzgal
mát honorálták a legfelsőbb körökben is, mert dr. Gaál Endre kartár
sunk ma már fővárosi jognyertes, budapesti gyógyszertártulajdonos.

Pályafutása valóban érdekes. A buzgó akarat, a lankadatlan, a 
kimeríthetetlen akaraterő egyik ritka példája. Már mint gyógyszerész
hallgató, vezérszerepet visz az egyetemi ifjúság kebelében. Nemcsak 
gyógyszerészhallgató-társainak szeretetét és bizalmát sikerült csak
hamar megnyernie, hanem az egyetemi ifjúság összességének szeretetét 
és bizalmát. Két ciklusban egymásután választják meg a Mensa Aca- 
demica gondnoki állására, mely állásában a gyógyszerészhallgatóság 
számos tagját örök hálára kötelezi kollégiális támogatásával és állását 
oly példás buzgósággal tölti be, hogy nevét ma is emlegetik utódai.

Sem előtte, sem utána gyógyszerészhallgató e megtisztelő állásra 
nem emelkedett.

A közéleti szereplés, a lelkes agitáció a közügyekben egyik éltető 
eleme volt mindig. E tulajdonságát becsüli meg Szatmár vármegye, ami
dőn a megyei bizottsági tagok sorába választja aránylag fiatalon, tisztán 
személyes érdemeiért. Ő az egyetlen eddig kartársaink közül az egész 
országban, aki a közbizalom eme kitüntető jelét élvezi.

A függetlenségi eszméknek mindig egyik leglelkesebb bajnoka 
volt. Érdemeiért a legelső politikai testület, az Országos Függetlenségi 
és 48-as Képviselők Klubja tagjai sorába iktatja. Itt is egyedül képvisel 
bennünket.

Sokoldalú szereplése közben nagyszámú előkelő férfiú tünteti ki 
őt barátságával. Azt hisszük, jól következtetünk, ha konstatáljuk, hogy 
éppen e tevékenységét honorálták a fővárosi gyógyszertári joggal.

Lapunkat kedves és felejthetetlen kötelékek fűzik dr. Gaál Endre 
kartársunkhoz. Lesz idő, amikor nyíltan megírhatjuk, mennyit fárado
zott, küzdött, agitált és dolgozott lapunk érdekében, hogy azt elismer
jék oly körökben is, ahol ellenfeleink állandóan áskálódtak ellenünk.
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Kitűnő összeköttetéseit önzetlenül használta fel, hogy szövetségünket 
és lapunkat és ezzel együtt kartársainkat is fölemelje.

Erős színes, mindig tartalmas tollát mindnyájan szerettük és él
veztük. Valóságos csemege volt lapunkban minden egyes cikke. A napi
lapok hasábjain is — csaknem valamennyi előkelő napilapban — szí
vesen fogadták cikkeit. A közvéleményt meghódította számunkra rövid 
idő alatt.

Országos szövetségünknek választmányi tagja megalakulásunk
tól kezdve. Szereplése közismeretes. Egyike a legszókimondóbb tag
jainknak, aki egyéni meggyőződését mindig fentartja: annyira önálló 
egyéniség, hogy nem törődik még társai haragjával sem, amit lelke mé
lyén érez, kimondja, ha a világ összedől is! A következmények meg is 
mutatták, hogy igaza volt és jó ügyet szolgált.

A Budapesti Gyógyszerész Testület bizonyára örömmel üdvözli 
tagjai között. Ott, ahol oly kevés az önálló gondolkodású egyéniség, 
nagy szerep vár reá. A Gyógyszerész-Kamara életbeléptetésével pedig 
egyenesen predesztinálva van a vezérszerepre. Kartársaink még ezután 
ismerik meg igazán dr. Gaál Endrét.

Dr. Gaál Endre kartársunk ambíciója határtalan. Elvégezte a 
jogot és rövid idő múlva nemcsak gyógyszerésztudor, de jogi doktor is. 
Amennyire összeköttetéseit, ambícióját és eddigi szereplését ismerjük, 
bizton remélhetjük, hogy rövid időn belül a parlament tagjai között üd
vözölhetjük. Lesz egy igazi szószólónk, aki mindenütt bátran védi ér
dekeinket.

A sors kegye bőségesen gondoskodott róla, lesz alkalma és ideje 
tevékenységét megsokszorozni. És lesz idő, amidőn még irígyei is azt 
mondják: dr. Gaál fiatalon jutott szokatlanul fényes pozíciójába, de a 
beléje helyezett bizalomnak és reményeknek hűségesen megfelelt.

Országos szövetségünk egyik legerősebb támaszát remélheti dr. 
Gaál kollégánkban.

Őszinte meggyőződésünk, hogy úgy lapunkkal, mint szövetsé
günkkel szemben dr. Gaál az marad, aki volt. Sőt azt is bátran merjük 
kimondani: ezután lesz csak igazi erősségünk.

Minden erős egyéniség a maga útján  halad. Egyéni törekvéseit, 
vágyait, ambícióit csak azok tudják pártatlanul megítélni, akik közelről, 
bensőbben ismerik. Barátokat és ellenségeket szereznek az erős egyéni
ségek. Dr. Gaál Endre barátait bizonyára meggyőzi arról, hogy benne 
nem csalódtak; ellenségei pedig meggyőződnek arról, hogy félreismer
ték őt.

Irígylésreméltó, ha valaki ily fiatalon, mint ő, fényes pozíciót vív 
ki magának. De annál tiszteletreméltóbb, ha életét tovább is ugyanazon 
úton folytatja és tettekkel bizonyítja be: díszes állásomat magam küz
döttem ki, de még ellenségeim is kénytelenek beismerni, megérde
meltem!

Udvözljük dr. Gaál Endre kartársunkat, mint vezéremberünket 
a jelenben és mint erős támaszunkat a jövőben!"

Az ú j gyógyszertár az Andrássy-út villanegyedének gyógyszer
ellátója és dísze lett. Gaál Endre a patika praktikus elrendezésében ér
vényesítette gyakorlati és gazdag külföldi ismereteit és valósággal új 
mesgyét vágott ezen a téren. Azonkívül egyéniségének egy másik vonása 
is jelentkezett a gyógyszertár berendezésében: szépérzéke. Az Audrássy- 
úti patika, az akkori Budapest legszebb patikája lett.



Gaál Endre egészen a háborúig vezette ezt a gyógyszertárat és 
akkor eladta. A háború kitörésekor mint gyógyszerészhadnagy bevonult 
katonának és mint annyi más ember, végigszolgálta a háborút.

A háború után Gaál Endrével, aki Nagyatádi Szabó István fegy- 
vertársa és egyik legjobb barátja  lett, a politika porondján találkozunk. 
Nagyatádi Szabóval összefogott a kisgazda-párt megszervezésében. 
Szülőföldjén, Szatmár vármegyében igyekezett megszervezni a kis- 
gazda-pártot. Az akkor még nem csonka vármegye kilenc járása lelke
sedéssel fogadta Gaált, aki sok jót tett azon a vidéken. Akkor akarták 
életbeléptetni a lajstromos szavazást és Gaál Endrét első helyen jelöl
ték és gyógyszerész létére megválasztották a kisgazda-párt elnökévé.

Mikor a jelölőgyűlésnek vége volt — ama szomorú emlékű 1919 
március 21-én —, egyszerre híre terjedt, hogy Budapesten kitört a 
kommün.

A „proletárdiktatúra" természetesen véget vetett a kisgazda-párt 
lehetőségének. Gaál, aki szíve mélyéből gyűlölte a kommunizmust, nem 
lépett be semmiféle szakszervezetbe és ez meglehetősen megnehezítette 
megélhetését ama komor napokban. Azonkívül, mint politikailag expo
nált embert, az a veszély fenyegette, hogy közelebbről megismerkedik 
a vörös hóhérlegények, a Lenin-fiúk intézményeivel. Alberti-Irsára vo
nult tehát vissza, ahol Sarlai Gyula biztosítási ügynök álnéven rejtőzött, 
A kommün bukása után visszajött Budapestre és Nagyatádi Szabóval 
együtt, akinek leghívebb és legmegbízhatóbb barátja  maradt, ú jra meg
kezdte a kisgazda-párt szervezését. Amikor a Nagyatádi-párt a Rubi- 
nek-frakcióval egyesült, Gaál az egyesített párt háznagya és vezérlő
bizottságának tagja lett. A románok kitakarodása után a fehérgyarmati 
járásban lépett fel képviselőnek, kisgazdapárti programmal, Csilléry 
Andrással szemben. Titkos szavazás mellett több, mint kilencezer szó
többséggel győzött. A kisgazda-párt megszervezéséhez és megerősítésé
hez Gaál Endre sokban hozzájárult. Ő adta ki akkor a saját költségén 
a kisgazda-párt hivatalos lapját, „A Kisgazdá“-t, amely ez időben tete
mes anyagi áldozattal já rt és amely lap ma is tulajdonában van.

Képviselővé való megválasztása után néhány hónap múlva a 
népjóléti minisztérium politikai államtitkára lett.

A fehérgyarmati kerületben, amely szűkebb szülőhazája, már 
három ízben választották meg országgyűlési képviselőnek és e három 
választásból a két legutóbbi egyhangú volt. A kerületnek közel 40 köz
sége a népszerű képviselőt díszpolgárává választotta, ama munkássága 
elismeréséül, amelyet az elhanyagolt választókerület érdekében ki
fejtett.

öt éven át kormánybiztosa volt a Tisza—szamosközi Ármente
sítő Társulatnak és ebben az állásában is érdemeket szerzett szülőföldje 
fejlesztése körül. Erről a kormánybiztosi állásról 1926-ban lemondott.

Gaál Endre, aki fiatalkorában — mint már említettük — beutazta 
csaknem egész Európát, mint képviselő, nagyobb szabású utazásokban 
igyekezett ismereteit, világszemléletét gazdagítani. Résztvett az Inter
parlamentáris Unió tagjaként az Unió konferenciáján Amerikában és a 
konferencia tagjaival együtt beutazta Amerikát és Kanadát. Ehhez az 
utazáshoz fűződik életének egyik érdekes emléke, amelyre méltán 
büszke is. Az Interparlamentáris konferencián, Newyorkban, negyven
kilenc nemzet képviselője jelent meg. De az egész világról összesereglett 
delegátusok közül egyedül dr. Gaál Endre volt foglalkozására nézve 
gyógyszerész.



A newyorki gyógyszerészek ezt a kar oly megtisztelésének tekin
tették, hogy testületük dísztagjává választották meg Gaál Endrét, a 
budapesti gyógyszerészt. Most is minden évben meghívják a newyorki 
testület közgyűlésére és minden nevenapján felkeresik üdvözletükkel.

Érdekes itt megemlíteni, hogy Gaál nemcsak az Interparlamen
táris konferencián képviselte egyedül a gyógyszerészi kart, hanem a ma
gyar képviselőházban is 10 év óta ő az egyetlen tényleges gyógyszerész.

Az Interparlamentáris konferenciát követő évben Gaál résztvett 
Mayer János földmívelésügyi miniszter társaságában Magyarország 
képviseletében a kairói nemzetközi kiállításon. Az egyiptomi kormány 
vendégeként Gaál beutazta Egyiptomot. Járt a Szentföldön is, majd 
visszafelé való utazásában útbaejfette Kis-Ázsiát, Szmirnát, Isztambult, 
Görögországot, Bulgáriát, Szerbiát. Gaál Endre valóban elmondhatja, 
hogy világjárt ember, mert Ausztráliát kivéve, nincsen olyan földrész, 
amelyen ne lett volna.

Ez a rengeteg munka, utazás, fáradhatatlan energiapazarlás után 
is Gaál Endre törhetetlen munkabírású, acélos és fiatalos energiájú em
ber, aki már tíz év óta áll a Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület 
élén és közel annyi idő óta elnöke a Budapesti Gyógyszerész Testü
letnek.

Rengeteget dolgozik a közért és nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy 
a nap 24 órájából 16 órát dolgozik, amihez nemcsak szívós fizikum kell, 
hanem az a csodálatos munkabeosztás, amellyel Gaál temérdek tenni
valóit győzi. Hogy ezzel a munkabírásával és lankadatlan energiájával 
mit képes alkotni, azt legjobban bizonyítja a Magyarországi Gyógysze
rész-Egyesületnek legújabb tíz éve. Mikor Gaál az egyesület elnöke lett, 
az egyesületi vagyon 18 aranykorona volt, egy fillérrel sem több. Ma 
az egyesületnek háromemeletes sarokpalotája van Budapesten, azonkí
vül gyönyörű könyvtára, pazar berendezésű irodái, igazgatói lakása, 
fiú- és leányinternátusa, három vendégszobája, stb., stb. Az egyesület 
pénzügyei pedig tökéletesen rendezettek.

Ezenkívül Gaál elnökségéhez fűződik az is, hogy a Budapesti 
Gyógyszerész Testület saját székházhoz jutott az Aggteleki-utca 8. 
számú házzal.

Gaál nemcsak az Országos Egyesület pompás berendezését vitte 
keresztül, hanem megcsinálta a Budapesti Gyógyszerész-Kaszinót is, 
amely egyike a legszebb kaszinóknak Budapesten. E kaszinónak is ő 
lett az elnöke. Gaál Endre elkészíttete a Gyógyszerészgyakornoki Tan
könyvet és megiratta a Magyarországi Gyógyszerészet Történetét is,

És ne felejtsük el, hogy az a tíz év, amely alatt Gaál mindezt 
létesítette, gazdaságilag egyike volt a legnehezebb korszakoknak. Inflá
ció, koronaromlás, lakásínség és egyéb mizériák nehezedtek arra a tíz 
évre, amely alatt Gaál leküzdhetetlen energiája az alkotások egész sorát 
teremtette meg, szinte a semmiből. És ma sem veszített lelkesedése és 
tettvágya egy unciányit sem a régi hevéből, hozzáfogott a gyógyszer
tártulajdonosok és alkalmazottak nyugdíjintézetének nagyszabású 
terve kiviteléhez, amely folyamatban is van és befejezésre vár. Már igen 
tekintélyes összeg gyűlt össze a létesítendő nyugdíjintézet céljaira, 
úgyhogy minden valószínűség szerint rövid idő alatt tető alá lehet hozni 
ezt a korszakalkotó intézményt is.

Mint minden nagyszabású és feszítő energiájú férfinek, Gaál 
Endrének is voltak nemcsak ellenfelei, hanem ellenségei is. Gaál abban
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a nyugodt tudatban vállalta a harcot, hogy ő csak jót akar a magyar 
gyógyszerészi karnak. Mily elégtétel tíz év után az ő számára, hogy 
végre elenségei is belátták igazát és barátaivá lettek. Az úgynevezett 
disszidencia megszűnt a gyógyszerészi karban, amely ma egységesen 
vonul fel a gazdasági válság nehéz frontján. A magyar gyógyszerészek 
bíznak abban, hogy ezt a küzdelmes időt is szerencsésen, a kar válsága 
nélkül fogják átélni Gaál Endre kipróbált vezetésével, amely mögött 
tíz évnek minden szónál szebben beszélő tényei és tettei vannak.

Csak természetesnek találhatjuk, hogy ily gazdag produktív és 
a közre nézve oly hasznos élet, oly eredményeket is produkált, amelyek 
mintegy saját személyének vívmányai. Gaál Endre a tipikus selfmade- 
man, vagyis oly ember, aki azt, amije van, maga szerezte becsületes 
munkával, tisztes erőfeszítéssel, páratlan szorgalommal és munkabíró 
képességével.

Az ő tulajdona ma is az Oktogon-téren lévő Oktogonhoz címzett 
reáljogú gyógyszertár. Rökk Szilárd-utcai pompás háza, magánlakásá
nak művészi berendezésével megmutatta, hogy a szépet kedvelő mece- 
nás mit tehet a magyar iparművészekért. E lakás különben is festmé
nyeivel, szobraival, műtárgyaival, szőnyeg- és porcellángyűjteményei- 
vel egyike azoknak az artisztikus berendezésű otthonoknak, amelyeket 
a fővárosban számon szokás tartani. A magyar mesterek közül Mun
kácsi Mihály, Szinyei-Merse, Mednyánszky, Benczúr, Feszty Árpád 
Csók István, Karlovszky, Rudnay, stb., stb. vannak képviselve kép- 
gyűjteményében.

A „Gyógyszerészek L a p ja '-nak egykori harcias tollú munkatársa 
természetesen a sajtóhoz sem lett hűtelen. Gaál Endre elnöke a M agyar 
Szaklapok Országos Egyesületének és több szaklapnak — ezek közül 
három gyógyszerészi lapnak — kiadótulajdonosa.

És az a Gaál Endre, akit apjának korai halála és a szülői házra 
nehezedő adósságok terhe sodort bele a küzdelmes életbe, — az a Gaál 
Endre, aki jóformán gyermekfejjel maga volt kénytelen megkeresni ke
nyerét, élete zenitjén elérte, hogy az ősi Gaál-kúriát megszabadította 
az adósságoktól és terhektől. Tiszabecsi birtokának udvarháza magyar 
vendégszeretetéről híres az egész fehérgyarmati járásban.

Gaál egyébként Szatmár várm egye törvényhatósági bizottságá
nak és kisgyűlésének tagja. Vezérszerepe van mint főgondnoknak a 
vármegye református egyházaiban is.

A tiszántúli egyházkerület tanácsbírája volt egy ideig. Az 1928. 
évben pedig a szatmári reform átus egyházm egye főgondnokává válasz
totta meg gróf Tisza Lajossal szemben.

Elnöke a Budapesten székelő Szatm ári Egyesületnek is.
Tiszabecsi kertje a vármegye egyik legszebb kertje és híres szép 

rózsáiról. De a rózsák nincsenek tövis nélkül. A kert a Tisza partjáig 
nyúlik le és a másik parton, Tiszaújlak, sajnos, már Csehszlovákiához 
tartozik. A tiszaújlaki régi harang bús kongása áthallatszik a kertbe, 
mint ahogy a tiszabecsi rózsák illata is átárad a Tiszán minden trianoni 
határ ellenére is.
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Lepergett előttünk egy munkában, alkotásokban és eredmények
ben gazdag élet filmje. És bizonyára okulást merítenek belőle azok, akik 
a gyógyszerészi pálya elején, vagy göröngyösebb útjain haladnak. Ta
nulság abből az életből az, hogy bármily mostoha is a sors valakihez, 
nem szabad elcsüggedni, hanem meg kell fogni a dolog nehezebbik végét.

A munkának, szorgalomnak, kitartásnak, legyőzhetetlen célnak 
mindig biztos sikere van. Ha valakinek nem sikerül a pálya, vessen szá
mot magával és ha őszinte tud lenni magával szemben, be fogja látni, 
hogy talán épp azok a képességek hiányzanak belőle, amelyekkel az 
egykori tiszabecsi kis diák nekivágott az életnek és ú tja  a sátoraljaúj
helyi patika táraasztalától a Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület és 
a Budapesti Gyógyszerész Testület elnöki székébe, a képviselőházi 
padba, államtitkári székbe és a szatmári református egyházmegye fő
gondnoki stallumába vezetett, talán annak az ezüst tallérnak buzdító 
varázslata folytán, amelyet a régi fehérgyarmati képviselő és egyház- 
megyei főgondnok nyomott kis diák remegő tenyerébe.
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Gaál népjóléti államtitkár lesz. — Újra működik a gyakornoki tan
folyam. — A numerus clausus bizottság.

Közben megtörtént a nagy esemény. A munkaügyi és népjóléti 
miniszter előterjesztésére Horthy Miklós, hazánk kormányzója, 1920 
október 15-én dr. Gaál Endrét népjóléti államtitkárrá nevezte ki. A tu 
lajdonosi kar osztatlan örömét az a küldöttség fejezte ki, amely a 
három tulajdonosi korporációnak vezetőtagjaiból, dr. Tauffer Gábor, 
dr. Deér Endre, Müller Vilmos, Karlovszky Geyza, Réthelyi József és 
dr. Szabó Bélából állott, akikhez még Koritsánszky Ottó csatlakozott. 
Az államtitkár, aki a küldöttséget baráti kedvességgel fogadta, kijelen
tette, hogy a miniszterrel is közölte már, hogy sokat akar tenni a ma
gyar gyógyszerészeiért s hogy mindenféle általános érdekű gyógysze
részi ügyben a döntés jogát a maga számára tartotta fenn. Ez a ki
jelentés nagy megnyugvást keltett és dr. Deér Endre külön is kifejezést 
adott annak a büszkeségének, hogy a vezetése alatt álló Budapesti 
Gyógyszerész Testület egy tagja emelkedett fel ebbe a magas közjogi 
méltóságba.

Itt kell megjegyezni, hogy Gaált már régebben ki akarták ne
vezni főispánnak, de ezt a kitüntetést nem fogadta el. Meg volt a lehe
tősége annak is, hogy más minisztériumban már régebben államtitkár 
lehessen, de ő azt ambicionálta, hogy pályatársai sorsát intézze. S ha 
a minisztériumban az első pillanatokban bizonyos előítélettel is fogad
ták, éppen gyógyszerész-mivolta miatt, egyéni kedvessége, lényének 
minden sallangtól mentes egyszerűsége, karakterének egyenessége, tu 
dása és határozottsága rövid idő alatt nagy népszerűséggel vette őt 
körül.

Ez a népszerűség megnyilvánult különben azon az ünneplésen is, 
amely egy vacsora keretében a budapesti Royal-szálló fehértermében 
zajlott le. A gyógyszerészek tömegén kívül megjelent ugyanis ott Szabó 
István földmívelésügyi miniszter, Mayer János államtitkár, volt minisz
ter, Bottlik József, a nemzetgyűlés alelnöke, dr. Szabó Sándor, Buda
pest tiszti főorvosa, Tankovich János nemzetgyűlési képviselő, a nép



jóléti minisztérium gyógyszerész-osztályának tisztviselői és a társada
lom különböző rétegeinek képviselői.

Az ünneplés, amely szokatlan melegséggel vette körül az állam
titkár-gyógyszerészt, az elhangzott felszólalások által nagy jelentősé- 

f f  /  f i i  guve vált.
Szabó miniszter hatalmas beszédben mutatott rá arra, hogy 

milyen nehéz volt gyógyszerészből állam titkárt csinálni. Neki azonban 
erőt adott az a tudat, hogy minden pályának szakemberre van szük
sége, aki átérezze és tolmácsolja a pálya jogos kívánságait s mert ért 
hozzá, valóra is váltja azokat. Mindig büszke lesz rá, hogy a kisgazda- 
párt minden előítélettel szembeszálíva, gyógyszerészből államtitkárt 
tudott csinálni éppen akkor, amikor a közegészségügy s vele a gyógy
szerészet megreformálása küszöbön áll. Ezt fontosnak tartja  azért is, 
mert a gyógyszerész lelkiismeretén és becsületén múlik a nép egészsége 
s így ez a társadalmi osztály a legnagyobb figyelmet érdemli az állam- 
hatalom részéről.

Bottlik József nemzetgyűlési alelnök mutatott ezután rá arra, 
hogy a közegészségügyi törvény módosításra szorul. A gyógyszerészi 
karnak szerencséje, hogy felelős állásban olyan embere van, akinek 
szava a döntésnél mértékadó tényező lesz. A reformnál természetesen 
elsősorban a nemzet érdekeire kell tekintettel lenni, de bármilyen le
gyen is majdan ez, arra senki sem gondol, hogy szerzett jogokat csor
bítson.

Végül dr. Szabó Sándor tiszti főorvos m utatott rá a drogériák ká
ros működésére és az új közegészségügyi törvénytől várja ez egészség
telen állapot rendezéséi.

Dr. Gaál érdemének kell betudni azt, hogy a közjogi méltóság leg
felső létrafokán álló férfiak tettek ilyen nagyjelentőségű kijelentése
ket a gyógyszerésztársadalom előtt. Mintha egy új életfelfogás kopog
tatott volna az arra illetékesek ajtajain, hogy bizonyságot tegyen a 
gyógyszerészeinek ama nagy közegészségügyi jelentőségéről, ami a 
valóságban addig is megvolt, de amit sokan botorul tagadni akartak. 
Pedig csakugyan nemzeti érdek, hogy a gyógyszertárak közegészség- 
ügyi szolgálata biztosan nyugvó alapokra legyen lefektetve. Azok, akik 
a gyógyszerészi pálya jelentőségét akarják kisebbíteni, úgy látszik, 
nem tudják, hogy az ország egészségügyének nagy érdekeit gyöngítik 
ezzel.

Megkezdődött tehát az egész vonalon a romok eltakarítása s az 
építés munkája. A proletárdiktatúra sok zagyva rendeletét az ú j kor
mányok hatályon kívül helyezték s ugyanakkor sok, a kor szellemének 
megfelelő ú j rendeletet adtak ki.

Helyre kellett állítani a kiképzés terén is a jogfolytonosságot. Az 
Országos Egyesület tanügyi bizottsága már 1920 január 20-án ülést tar
tott s mivel a tanfolyam vezető-tanári állásáról dr. Darvas Ferenc le
mondott s dr. Wessel Flóra is bejelentette, hogy a gyakorlatok további 
vezetését nem vállalja, a bizottság úgy határozott, hogy Augustin Béla, 
Száhlender Lajos, Wéber Dezső és Weszelszky Gyulából álló bizottságot 
küld ki a tanári állásokra való jelölés megejtésére.

Ugyanekkor gondoskodni kellett arról is, hogy azok a gyógyszeré
szek, akik gyakornokot akartak tartani, gyakornoktartási engedélyt 
kapjanak. Az 1912 augusztus 3-án kelt, legfelsőbb elhatározással jóvá
hagyott 105.597/912. számú szabályzat 1. §-a értelmében ugyanis minden 
gyógyszertár felelős vezetője csakis az e címen kinyert engedély alap
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ján  volt gyógyszerészgyakornok felvételére feljogosítva. Mivel a régebbi 
engedélyek 1913-ban keltek s hat évre szóltak, ezek éppen ez időben já r
tak  le s így jogos volt az aggodalom, hogy zavarok lesznek, ha az enge
délyek idejében meg nem érkeznek. A miniszter ugyan egy évvel meg
hosszabbította a gyakornoktartási engedélyeket, de 1920-ban már ez az 
év is lejárt s éppen ezért az egyesület is felhívta a gyógyszerészek figyel
mét arra, hogy a kérvények benyújtásának végső határideje augusztus 
14-ike. Az ilyen kérvényt a törvényhatóság első tisztviselőjénél (vár
megyéknél alispán, törvényhatósági jogú városokban polgármester) kel
lett benyújtani és ebben igazolni kellett, hogy a gyógyszertár üzleti for
galma akkora, amely a gyakornok kiképzéséhez és gyakorlati tapasz
talatainak megszerzéséhez szükséges s hogy a gyógyszertár és labora
tórium a Gyógyszerkönyvnek megfelelően van berendezve s felszerelve.

Ez a kérdés is komplikálódott azonban azzal a törvénnyel, ame
lyet a törvényhozás az egyetemi hallgatók kontingentálása ügyében ké
sőbb hozott.

Már 1920 február 7-ére értekezletet hívott össze Huszár Károly 
miniszterelnök a kultuszminisztériumban s ezen megállapította, hogy 
múlhatatlanul szükséges az egyetemi hallgatók számának kontingentá
lása. Szükségesnek mondotta a miniszter ezt egyrészt azért, mert az 
egyetemek nem tudják befogadni az óriási számmal beiratkozókat, de 
főleg azért is, mert nemzeti szempontból lehetetlenség fokozni azt a szel
lemi proletáriátust, amely akkor már mind erősebben ütötte fel a fejét.

Tagadhatatlan, hogy a miniszter álláspontját a tapasztalatok 
nagy mértékben támasztották alá. Ezrével járt ekkor már főleg Pesten 
az a diplomás tábor, amely a maga szakmájában elhelyezkedni nem 
tudott. A későbbi idők szomorú statisztikái igazolják, hogy rengeteg 
mérnököt, ügyvédet s állását vesztett hivatalnokot lehetett találni az 
elektromos művek munkásai, a villamoskalauzok, sőt a hólapátolók kö
zött is.

A rendkívüli idők a gyógyszerészi pályán is éreztették szomorú 
hatásukat. A megszállott területen levő gyógyszertártulajdonosok egy 
részének sürgősen el kellett adniok gyógyszertárukat, mert magyar ér
zésük miatt lehetetlenné lett számukra az ottmaradás. Az alkalmazott 
gyógyszerészek is tömegesen jöttek Csonka-Magyarországra a megszál
lott területekről. Ugyanekkor pedig hazánk gyógyszerészei is mind több 
alkalmazottat voltak kénytelenek elbocsátani, mert a súlyos gazdasági 
pangás miatt forgalmuk erősen megcsökkent. Nagyon sok gyógyszerész 
volt tehát állás nélkül s igen sokan voltak olyanok, akiknek a szó szoros 
értelmében probléma volt az aznapi kenyér előteremtése is.

Érdeke volt tehát a gyógyszerészi karnak is az, hogy legalább az 
átmenet idejére a gyógyszerészi pályára lépők száma is korlátoztassék. 
Igaz, hogy alapjában véve nem lehetett szimpatikus kultúrember előtt 
a tanulás szabadságának megszorítása, igaz, hogy félni lehetett attól, 
ami később be is következett, hogy magát a törvényt eredeti rendelte
tésétől eltérően kiélezték a zsidósággal szemben, de az akkori súlyos 
viszonyok kényszerítő erővel követelték e megoldás elfogadását.

Az úgynevezett numerus clausus törvény alapján a budapesti 
egyetemre 100, a kolozsvárira pedig csak 30 elsőéves egyetemi hallgatót 
lehetett az 1920-as tanévtől kezdve felvenni. Ez a körülmény elkerül
hetetlenül szükségessé tette, hogy a gyakornoktartási engedélyek is erő
sen megszoríttassanak, mert nem lehetett cél, hogy olyan nemokleveles



gyógyszerésztábor teremtődjék, amely a numerus clausus miatt talán 
sohasem fog tudni az egyetemre beiratkozni.

Éppen ezért 1920 október 14-én a gyógyszerészi korporációk érte
kezletet tartottak, amelyen dr. Tóth Lajos államtitkár elnökölt s amelyen 
a gyógyszerészeknek előadó egyetemi tanárok is részt vettek. Az érte
kezlet határozata az volt, hogy sürgős felterjesztést intéz a közoktatás- 
ügyi miniszterhez s ebben egy olyan vegyes bizottság kinevezését kéri, 
amely a numerus claususra való tekintettel a gyakornoktartás megszorí
tása kérdésében eljárhasson, a gyógyszerészi pályára lépők számát meg
határozhassa és a jelentkezőket szelektálhassa is. Egyben javasolta, hogv 
a miniszter e bizottságba a következőket nevezze ki: dr. Tóth Lajos ál
lamtitkárt a bizottság elnökévé, tagjaivá pedig dr. Winkler Lajos, dr. 
Vámossy Zoltán, dr. Győry István és dr. íssekutz Béla egyetemi taná
rokat, dr. Weszelszky Gyula egyetemi magántanárt, a gyógyszerészi kar 
részéről pedig dr. Deér Endrét, Karlovszky Geyzát, Réthelyi Józsefet 
és dr. Tauffer Gábort.

Ezt az előterjesztést Haller István közoktatásügyi miniszter 
144.652/920. IY/a. sz. rendeletével magáévá tette s egyben értesítette az 

• Országos Egyesületet, hogy mindaddig, míg a numerus clausus bizott
ság a rendszerére nézve előterjesztést nem tesz, a gyógyszerészi pályára 
lépést 1921 január elsejei hatállyal beszüntette.

Az itt hivatkozott előterjesztést Tóth államtitkár 1921 május 20-án 
ju tta tta  el a közoktatásügyi miniszterhez, aki akkor már Yass József, a 
későbbi népjóléti miniszter volt. Ő úgy a tervezetet, mint a bemutatott 
gyakornoki törzslapot és nyilvántartási tervezetet elfogadta s 104.895— 
1921. szám alatt elrendelte, hogy:

1. Az illetékes törvényhatóság tiszti főorvosa a gyógyszerészi pá
lyára lépés, illetőleg gyógyszerészgyakornokként való nyilvántartás cél
jából csak olyan ifjúnak vagy leánynak (asszonynak) jelentkezését fo
gadhatja el, aki erre a Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület kebelé
ben lakúit Numerus Clausus Bizottságtól engedélyt kapott. Érvényét 
veszti azonban az engedély, ha a kiállítástól számított 6 hónapon belül 
az illető azt igénybe nem veszi.

2. A felvétel érdekében beadott kérvényhez mellékelni kell a szü
letési anyakönyvi kivonatot, tisztiorvosi egészségi bizonyítványt, gim
náziumi érettségi bizonyítványt, hatósági erkölcsi bizonyítványt, to
vábbá a szülők életbenlétéről, foglalkozásáról és vagyoni helyzetéről 
szóló bizonyítványt.

3. A bizottság minden pályáralépési engedélyért 200 korona díjat 
szedhet, amely összeg a bizottság adminisztratív költségeire fordítandó.

4. A bizottság a gyakornokok állandó nyilvántartása érdekében 
törzslapokat bocsát ki, amelyen a tiszti főorvos úgy a pályára lépést, 
mint a gyógyszertárból ki- és ú j gyógyszertárba való belépést rávezeti.

5. Nők a gyógyszerészpályára lépés iránti kérelmüket a 2. pont
ban meghatározott mellékletekkel együtt a közoktatásügyi miniszterhez 
nyújtják be.

6. E rendelet nem vonatkozik azokra, kik e rendelet megjelenése
kor már a gyógyszerészi pályán működnek.

Itt kell megemlíteni még azt, hogy a Kolozsvárról menekült tudo
mányegyetem 1921-ben végre Szegeden nyert otthont. Heroikus erővel 
próbálták az illetékesek pótolni mindazt, amit Kolozsváron kellett, hogy
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hagyjanak és dr. Dávid Lajos egyetemi m. tanárnak nagy érdeme, hogy 
a szűkös viszonyok között is a legnagyszerűbb kiképzési lehetőséget 
teremtette meg az egyetemi gyógyszertáron keresztül. De minden elis
merést megérdemelnek a szegedi gyógyszerészek is, akik szinte atyai 
gondoskodásukba vették az egyetemet s az ottani gyógyszerészi ifjúsá
got. Jótanáccsal, erkölcsi s ha kellett, anyagi támogatással is segítségére 
siettek a fiatal gyógyszerészgenerációnak s nem egyszer történt meg, 
hogy a kötelező gyakorlatok csak azért nem szüneteltek, mert a szegedi 
gyógyszerészek szívesen rendelkezésre bocsátották a szükséges anyagot.

Elősegítette mindezt az is, hogy Temesváry Józsefet, az ottani ke
rület elnökét, a közoktatásügyi miniszter az egyetemen tartandó gyógy
szerészmesteri szigorlatokhoz már az 1921—22. tanévre kormánykép
viselőül kinevezte s hogy a vegytani tanszéket Széki Tibor mint rendes 
egyetemi tanár foglalta el. Széki oki. gyógyszerész, aki állandó kapcso
latot tartott fenn a gyógyszerészi karral s nem egyszer írt tudományos 
értekezéseket a gyógyszerészi lapokba is. Fia volt a  kiváló kolozsvári

Ígyógyszerésznek, az Országos Egyesület volt alelnökének, Széki Mik- 
ósnak s így érthető, hogy kellő méltánylással volt a gyógyszerészi 

pálya s megértéssel a gyógyszerész egyetemi hallgatók iránt. S hogy a 
gyógyszerészi pályán működők erős kvalitásait bizonyítsuk, az 1922. 
évben a debreceni Tisza István egyetem rendes tanára lett dr. Doby 
Géza oki. gyógyszerész, ekkor választották meg az Akadémia rendes 
tagjának dr. Winkler Lajos egyetemi tanárt, aki szintén mint gyógy
szerész kezdte működését, ez évben lesz egyetemi rendkívüli tanár Ma- 
tolcsy Miklós, ekkor nevezik ki Múzsa Gyula budapesti gyógyszerészt 
az Országos Testnevelési Tanács tagjává s ekkor szerzi meg orvosi diplo
m áját dr. Andriska Viktor erzsébetfalvai gyógyszerész, később egye
temi magántanár. Dr. Darvas Ferenc, aki mint gyógyszerész került a 
hivatalos Gyógy- és Ipari Növény forgalmi Iroda igazgatói pozíciójába, 
ez évben lesz gazdasági tanácsos, hogy kevéssel utóbb nagy érdemei 
elismeréséül kitüntessék őt a gazdasági főtanácsosi címmel. S hogy a 
gyógyszerésztudományi termelésre is rámutassunk, ekkor fejezi be a 
gyógyszerészi kar legnagyobb kiválósága, Kazay Endre a „Chemiai 
műszavak eredete és rendszertana, különös tekintettel a magyar és 
gyógyszerészi vonatkozásokra" című munkáját, amely 15 év kutatá
sainak eredményét foglalja magában s ez évben jelent meg IV. kiadás
ban, tehát a legnagyobb sikerek jegyében, dr. Augustin Bélának és dr. 
Darvas Ferencnek, e két kiváló gyógyszerésznek a földmívelésügyi 
miniszter megbízásából írt „Útmutatás a vadontermő növények gyűj
téséhez" című hatalmas munkája.

íme egy esztendő termése s bizonysága a magyar gyógyszerészi 
kar kiválóságának. S hogy m indjárt az utóbb említett munkába kap
csolódjunk bele, megállapítható, hogy az oly nagy fontosságú, de még 
ma sem kellőképpen kultivált gyógynövénytermelés körül hervadhatat
lan érdemei vannak a gyógyszerészi karnak.



A gyógynövénytermelés ügye. — A pénz romlása katasztrofális hely
zetet teremt. — Deér Endre dr. — A taksakérdés.

A gyógynövényexportot a múlt század közepén a Neruda-cég 
kezdte meg, mert azelőtt ezzel csak szatócsok foglalkoztak alkalmilag. 
A Neruda-cég adta ki a gyűjtés szervezésének előmozdítására az első 
propagandafüzetet. A 60-as évek végefelé erős propagandát csinált már 
lapjában, a Gyógyszerészi Hetilapban a gyógynövénygyűjtésnek 
Schédy Sándor, majd Kecskemét neves gyógyszerésze, Katona Zsig
mond is.

A termeléssel legelőször Koritsánszky Dénes kölesdi gyógyszerész 
foglalkozott a 80-as évek elején, aki Kötesd határában sok gyógynö
vényt igen jó eredménnyel termelt. Megemlítendő még Agnelli János

E lébános, aki a 90-es években fejtett ki nagyobb tevékenységet és fő- 
éppen a róla elnevezett Mentháról ismeretes, amelyet ő tenyésztett ki. 

Tudományos alapon 1904-ben dr. Páter Béla kezdett az üggyel foglal
kozni, amikor a kolozsvári gyógynövénytelepet létesítette, melynek 
most is a vezetője. M unkatársa több éven keresztül dr. Irk  Károly volt. 
A budapesti Gyógynövénykísérleti Állomás 1915-ben létesült, amikor a 
háború okozta droghiányt kellett pótolni és ezért nagyobb propagandát 
kellett kifejteni, amelyre a kolozsvári állomás távolságánál fogva nem 
volt alkalmas. Az állomás annakidején a Szőlészeti Állomás keretén 
belül állíttatott fel és első tisztviselői dr. Irk Károly és dr. Augustin 
Béla gyógyszerész volt. Mivel az állomásnak akkor még nem volt kísér
leti telepe, erre a célra dr. Száhlender Lajos a fővárostól a droguista- 
iskola részére átengedett területet bocsátotta rendelkezésre. Itt történ
tek az első alapvető munkálatok. így az akkor nagyon fontos ricinus 
és köménymag felszaporítása, valamint az első ópiumnyerési kísérletek. 
Ebben az időben létesült a honvédelmi minisztérium hadsegélyző hiva
talában a gyógynövényosztály, amely nagyban propagálta a gyógy
növénygyűjtést. Ennek gyógyszerész-vezetője dr. Darvas Ferenc volt. 
1918-ban indította meg dr. Darvas Ferenc a „Herba“ című szaklapot 
1920-ban létesült a földmívelésügyi minisztérium fennhatósága alatt a 
Gyógynövény- és Paprikakirendeltség, amelynek címe később Gyógy
növényforgalmi Iroda, majd Növényvédelmi és Növényforgalmi Iroda, 
lett. Ennek első vezetője dr. Darvas Ferenc volt, 1925 óta pedig dr. 
Ráday Gyula miniszteri tanácsos. 1920-ban létesült a Gyógynövény
kereskedők Beváltó- és Termelő-Egyesülete, amelyet annak első agilis 
titkára, Koritsánszky Ottó gyógyszerész szervezett, aki az első gyógy
növény-évkönyvet szerkesztette.

A Gyógynövénykísérleti Állomáson a következő gyógyszerészek 
működtek: dr. Dános Béla, dr. Kuntz János, Kabay János, aki nagy 
feltűnést keltett és morphinelőállítási módszerét is itt dolgozta ki, dr. 
Pfeifer Ferenc, dr. Zboray Bertalan, dr. Rom Pál.

Legfontosabb gyűjtött gyógynövényeink: Flores Chamomillae, 
Cortex Quercus, Fólia stramonii, Fólia et Radix Belladonnae, Fólia 
Hyosciami, Fólia et Radix althaeae, Radix alcannae, Fólia urticae, 
Baccae juniperi, Flores Sambuci, Flores Tiliae, Fólia Malvae, Flores 
Verbacsi, Flores Rhoeados.

Legfontosabb termelt növényeink: Fólia Menthae piperitae, Fruc- 
tus coriandri, Fructus foeniculi, Semen sinapis nigrae et albae, Flores 
Lavandulae, Flores Malvae arboreae, Herba Majorannae, Herba Cardui 
benedicti, Fructus capsici.
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íme, csaknem minden olyan fontos pozícióban, ahol a gyógy
növénytermelés és gyűjtés kérdése dőlt el, gyógyszerészeket lehet ta
lálni. Nincs módunk, hogy mindenkivel behatóan foglalkozzunk 
(Schédy, Katona, Koritsánszky és Darvas nevével sokszor találkozik az 
olvasó), de pár szót szentelnünk kell dr. Augustin Bélának, aki 1915-ben 
vette át a M. kir. Gyógynövény kísérleti Állomás vezetését s még ma is, 
1929-ben, élén áll annak. Bogsánbányán, Krassószörény megyében szü
letett 1877-ben. Gyógyszerészi oklevelét 1899-ben a budapesti egyete
men szerezte meg. Dr. Deér Endre budapesti gyógyszerésznél segédes- 
kedett egy évig, ami bizonyára jó hatással volt további fejlődésére. Ez
után egy évig még Gobetzky Aladár eszéki gyógyszerésznél működött. 
Az 1901—1903-ig terjedő éveket a berni egyetemen, a világhírű Tschirch 
professzornál töltötte s ott is szerezte meg bölcsészdoktori oklevelét. 
Ezután tíz évig a budapesti egyetem növénytani gyakorlatait vezette. 
1905 óta a gyógyszerészgyakornoki tanfolyam előadója és 1922 óta az 
egyetem közgazdasági karán a gyógy- és vegyipari növények termé
szetrajzát adja elő. Szakmájában a legkiválóbbak közé tartozik tehát, 
aki közismert nagy szerénysége dacára csinált karriert.

Megemlékeztünk már arról, hogy pénzünk romlása miatt napról- 
napra nagyobb drágaság állott elő. Természetes, hogy ez rendkívüli 
módon éreztette hatását a gyógyszertaksánál is. Már 1920 elején annyira 
egészségtelenek voltak az állapotok, hogy az Országos Egyesület szük
ségesnek látta sürgős beadvánnyal fordulni a népjóléti miniszterhez s 
kérni, hogy havonként rendelje el a taksareviziót.

Nehéz lenne felsorolni az összes sérelmeket s így csak szinte ma
gyarázatképpen említjük meg egy pár szer beszerzési és eladási ára 
közötti differenciát. íme:

Beszerzési ár Eladási ár 
100 grammonként

Antipyrinum .................................. 120.— 60.—
Bismuth. subnitr................................. 330.— 60.—
Kálium jodatum .............................  220.— 75.—
Kreosotum .......................................  42.— 7.50
Morphin. hydrochlor.........................  2200.— 1750.—
Theobr. natr. salicyl.........................  300.— 153.—

Ezek csak példák, mert oldalakon át lehetne a sort folytatni. 
Ehhez járu lt még, hogy az alkalmazotti fizetések ez időben a békebeli
nek tízszeresére rúgtak már, míg ezzel szemben a gyógyszerkészítés 
m unkadíjait csak háromszorosára emelte a kormányzat. Ez adatok 
nemcsak azt a rettenetes helyzetet m utatják, amibe a gyógyszerészi 
kar került, hanem azoknak a támadásoknak alaptalanságát is, amivel 
az alkalmazottak szövetsége és egyes alkalmazottak röviddel ezután a 
tulajdonosi kart illették.

A népjóléti miniszter honorálta is a havonkénti előterjesztésre 
vonatkozó kérést és 3163/920. sz. leiratával értesítette is a Budapesti 
Gyógyszerész Testületet, hogy felkérte a Közegészségügyi Tanács el
nökét arra, hogy míg azt a viszonyok szükségessé teszik, az árszabás 
további módosítására nézve havonként tegyen előterjesztést.

Ez pár hónapig meg is történt s ekkor egyszerre megszűnt, dacára 
annak, hogy a viszonyok a pénz állandó értékcsökkenése miatt még
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rosszabbak lettek. Hogy mi volt az akkor érthetetlennek látszó eljárás 
oka, arra bizonyos támpontot a később történtek adnak, amelyek míg 
egyrészt dr. Gaál Endrének egyik legnagyobb diadalát jelentik, más
részt nyilvánvalóvá tették, hogy autentikus helyen a méltányos taksa
emelést valaki puszta defétizmusból és kari részről gáncsolja el.

Érthető, ha ilyen súlyos viszonyok között a Budapesti Gyógy
szerész Testület február 1-i határozatával mindazokat a gyógyszertári 
kedvezményeket, amelyeket eddig magánjellegű s üzleti alapokon 
nyugvó betegsegélyző egyleteknek nyújtott, megvonta, ötvennyolc 
egyesülettől lett így elvonva a százalékengedmény, ami bizonyos jav u 
lást mégis csak kellett, hogy hozzon a gyógyszertárak jövedelmezősége 
terén.

Ez a határozat annál indokoltabb volt, mert maga a népjóléti 
minisztérium 1920. évi 8875 számú körrendelete már törölte az állam
kincstár, közalap, Országos Betegápolási Alap s az Országos Munkás
biztosító Pénztár terhére kiszolgáltatott gyógyszerek árából a 30% en
gedmény kötelezettségét. Ez a rendelkezés tulajdonképpen azt a lehetet
len állapotot szüntette meg, amit a kötelező százalékadás kimondásá
val az 1919. év 26.460. M. N. számú rendelete teremtett s amely ekkor 
már katasztrofális súllyal nehezedett a gyógyszerészi karra.

A kötelező százalékadást megszüntető rendelet azonban nem 
sokat ért, mert ugyanakkor kimondotta, hogy a régi szerződések a 
gyógyszerészekre nézve kötelezők. Ez pedig magyarul annyit jelentett, 
hogy mivel csaknem minden gyógyszerésznek volt még a régebbi idők
ből való százalékengedményes szerződése a pénztárral, ezt az enged
ményt adni kellett most is, amikor — amint láttuk — a leggyakrabban 
használt szerek eladási ára a beszerzési árnál tetemesen kevesebb volt. 
Amit tehát az egyik kezével nyújtott a minisztérium, a másik kezével 
elvette, amint ezt igen nyomatékosan fejtette ki az a beadvány, amit a 
szombathelyi gyógyszerészek ju tta ttak  el ez ügyben a népjóléti minisz
terhez.

Azok a titkos rugók tehát, amelyek a taksakérdés elbírálásánál 
már ötven év óta mindig működésbe jöttek, most is megmozdultak. 
Annál csodálatosabb volt ez, mert hisz a környező államok, sőt még a 
megszállás alatt levő magyar területek is jobb taksával dolgoztak. Ha 
nem lenne okmányszerűleg bizonyítható, hát szinte hihetetlennek lát
szana, hogy például 1921 január 1-én nálunk és Ausztriában az össze
hasonlítás a következő képet m utatja:

Gyógyszertári m unkadíjak 1921 január 1-én.

Nálunk Ausztriában

Elegykészítés két folyadékból ..............
Főzet, forrázat 500 gr-ig .....................
Fűelegy 200 gr-ig .....................................
Kenőcskészítés 100 gr-ig .....................
Kenőcselosztás 10 drb .........................
Kiszolgáltatás .........................................
Labdacskészítés 50 drb-ig .....................
Porelosztás 20 por .................................

és így megy ez tovább a többi tételnél is.
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k o r ó n a
0.08 4.80
1.60 19.20
0.20 4.80
1.60 12.80
2.— 7.50
0.40 2.—
2.40 16.—
2.80 16.—



Ugyanezt az aránytalanságot látjuk például a debreceni gyógy
szerárszabványnál is, amely a román megszállás alatt született ott meg. 
Dr. Nagy Béla budapesti gyógyszerész ismertette ezt a Gyógyszerészi 
Közlöny 1920 március 20-iki számában, rámutatva arra, hogy a meg
szállás alatt a Debrecen város főispánja által kibocsátott ideiglenes 
taksa úgy készült, hogy az ottani beszerzési árakhoz 100% felár lett 
hozzászámítva. Ez adatok ismerete természetesen még fokozta azt az 
elkeseredést, ami a magyar gyógyszerészeket áthatotta, látva azt, hogy 
éppen velük szemben nyilvánul meg az a szűkkeblűség, amely alkalmas 
volt a közegészségügy hű szolgáit, a gyógyszerészeket a csőd útjára 
sodorni.

Ily körülmények között természetes, hogy az egyesület munka- 
programmjának központjába a gyógyszerárszabás kérdése került. Dr. 
Gaál Endre a maga biztos gyakorlati érzésével világosan látta, hogy 
minden más elvi vagy elvontabb jelentőségű kérdés előtt a megélhetést 
kell elsősorban biztosítani. Minden erejét arra koncentrálta tovább, 
hogy egyrészt a taksakészítés egész eddigi rendszerét megváltoztassa, 
másrészt pedig, hogy az általános gazdasági helyzettel összhangba hozza 
azt a matematikai kulcsot, amely a gyógyszerárak és a munkadíjak 
megállapításának alapját képezhette.

Történelmi távlatból nézve a dolgokat, különösnek látszhat, ami
kor kiváló ténynek mondjuk dr. Gaál világos megállapításait s célki
tűzését. Figyelembe kell azonban venni, hogy a Testület vezetőségének 
évek óta más volt az álláspontja s hogy dr. Deér a Közegészségügyi Ta
nácsban is ellenkező álláspontot képviselt.

Ismertettük már, hogy a háború kitörése után a Testület elnöké
nek, Filó Jánosnak döntése úgy szólt, hogy a háború alatt taksaemelést 
nem kér. Tagadhatatlan, hogy mint mindennek, amit Filó csinált, en
nek az elhatározásának is meg volt a maga értékes magja. Ő ugyanis 
a világ minden katonai szakértőjével együtt szintén azt hitte, hogy a 
háború időtartama rövid pár hónap lesz s jogosan gondolhatott arra, 
hogy a gyógyszerészi kar e szép gesztusának annakidején meg lesz a 
maga erkölcsi értéke, amely elismerésben s a gyógyszerészi kar presz
tízsének emelkedésében ju t majd kifejezésre.

Sajnos, a katonai szakértők s velük Filó is csalódott. A háború 
megrögződött s a Testület ott követte el a hibát, amikor ennek dacára 
is kitartott eredeti álláspontja mellett. Ezt a bajt fokozta még az, hogy 
az akkor Bayer Antal elnöklése alatt működött Országos Egyesület is 
ugyanerre az álláspontra helyezkedett s ismeretesek azok az ujság- 
nyilatkozotai, amelyekben még 1917-ben, tehát három évvel a háború 
kitörése után is erélyesen tiltakozott minden olyan meggyanusítás (?!) 
ellen, mintha a taksa emelésének kérésével fordult volna a minisz
tériumhoz.

Filó halála után a Testület elnöke dr. Deér Endre lett, aki egy
úttal rendkívüli tagja volt az Országos Közegészségügyi Tanácsnak is. 
Sőt 1920 júniusában a népjóléti miniszter a Tanács rendes tagjává ne
vezte őt ki, ami igen jelentős kitüntetésszámba ment, már csak azért is, 
mert ez volt az első eset, hogy gyógyszerész rendes tagja lett ennek a 
nagy súlyú testületnek.

Tagadhatatlan, hogy Deér Endrében sok olyan kvalitás volt, ami 
őt a legkitűnőbb gyógyszerészek egyikévé avatta. Nagy fogékonyság 
minden tudományos kérdés iránt, elsőrangú szónoki készség, úri meg
jelenés, erős ambíció és munkakedv már pályájának elején reáterelték
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a figyelmet. Ezzel szemben azonban, mint azt a tudományos búvárko
dásra hajló emberek legnagyobb részénél tapasztaljuk, a gyakorlati élet 
reális kérdéseinél talán nem eléggé praktikus felfogású volt.

Ez nem olyan megállapítás, amely csökkentené Deér értékét. Hisz’

§1. Kazay a tudományos gyógyszerészet terén a legnagyobb tudott lenni, 
acára annak, hogy még a mindennapi kenyér megszerzésének mate

matikája is csaknem terra incognita volt a számára.
Úgy tudásánál, mint pozíciójánál fogva is, magasan felülemel

kedve a gyógyszerészi kar többségén, Deér szinte naponta együtt mun
kálkodott a tudomány és társadalmi élet sok kiválóságával, ezekkel 
szemben bizonyos gavalléros opportunitás fejlődött ki benne. A tudós 
gyakran elfelejtette, hogy ő gyalcorlati gyógyszerész.

Olyan események történtek pedig már ezekben az időkben, ame
lyek erősen gondolkodásra késztettek mindenkit.

Először is 1920 júliusa óta 1921 decemberéig csak egy árszabás 
s egy függelék jelent meg. Amikor tehát a pénz vásárlóereje egyre csök
kent, amikor a gyógyszerek beszerzési ára szinte ugrásszerűen emelke
dett, akkor másfél év alatt összesen két taksakiigazítás történt, ami egy
magában is világossá tehetné a gyógyszerészek súlyos helyzetét.

Erre szinte példátlanul álló bizonyíték az a beadvány, amit a 
Thallmayer és Seitz nagy droguista cég intézett 1922 március 27-én a 
Magyarországi Gyógyszerész-Egyesülethez a tarthatatlan taksaviszo
nyok ügyében. A beadvány rám utat arra, hogy a pénz értékének lerom
lása, az üzemköltségek és fuvardíjak emelkedése, a forgalmi adó, to
vábbá az, hogy a nagy német vegyi gyárak, amelyek pedig a gyógyszer- 
beszerzésnél elsősorban jönnek számításba, igen sok cikknek az árát 
dollárban és fontban számítják, igen nagy áremelkedést eredményezett. 
Szükséges tehát, hogy a taksa mindig a legutolsó napiárakat vegye 
figyelembe, mert csak így lehet meggátolni azt, hogy — amit már sok 
jel bizonyít — a gyógyszerészek ne menjenek teljesen tönkre.

A cég tapasztalata az, hogy olyan gyógyszerészek, akik eddig 
soha hitelt nem vettek igénybe, most kénytelenek adósságot csinálni. 
Azok a gyógyszerészek, akiknek magánvagyonuk volt, ideig-óráig ebből 
pótolták a deficitet, de most már sokan ezek közül is kénytelenek az 
adósságcsinálás ú tjára  lépni. Kérdi a beadvány, hogy milyen láthatat
lan ellenség az, amely ellen e fontos kérdésben a gyógyszerészeknek 
küzdeniük kell, amikor ugyanakkor az elszakított területeken a gyógy
szerészek tisztességesen megélhetnek. Szomorú, de úgy van, hogy ez a 
helyzet még a régi hazához való tartozás vágyát is gyengíti, de egyúttal 
lassan tönkreteszi a közegészségügyi szolgálat lehetőségét és a nagy- 
droguistákat is, akik mindig a gyógyszerészekből éltek.

Milyen egészségtelennek kellett lenni a helyzetnek, ha már a 
nagydroguisták is síkra szállottak a taksa érdekében. S milyen fura ál
lapot, hogy ugyanekkor a Közegészségügyi Tanács s egyes vezető gyógy
szerészek voltak azok, akik merev álláspontot foglaltak el a gyógyszeré
szek helyzetjavító kísérleteivel szemben.

Nem volt tehát más lehetőség, mint elhatározása annak, hogy ha 
kell, a legerélyesebb lépéseket is megteszi az Országos Egyesület a fel
tétlenül szükséges siker érdekében. Mert ha az egyik oldalon a merev 
elzárkózás volt erős, ezzel szemben ott állott Gaál fanatikus meggyőző
dése s az a példátlan akaraterő, amelyet éppen nehéz helyzetekben szo
kott tanúsítani.
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Nem maradt meg tehát a régi kitaposott utakon, amelyek csak 
beadványokat termeltek ki, hanem a maga nagy egyéni súlyával kivitte, 
hogy 1922 február 3-ikára Bernolák népjóléti miniszter a gyógyszerár- 
szabás megszerkesztésével és a gyógyszerészi m unkadíjak szabályozásá
val összefüggő kérdések megvitatása céljából ankétot hívott össze, ame
lyen a miniszteren kívül résztvett Fáy államtitkár, Kerekes miniszteri 
tanácsos, osztályvezető, Kovács ödön miniszteri titkár, dr. Matolcsy 
Miklós tanár, az egyetemi gyógyszertár vezetője, Peres Ernő, az Orszá
gos Egészségügyi Anyagraktár vezérigazgatója, a nagydroguisták kép
viselői s a Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület képviseletében dr. 
Gaál elnök, dr. Tauffer alelnök, Karlovszky Geyza, dr. Szabó Béla, 
Zoltán Béla és Koritsánszky Ottó.

Az ankéton először dr. Gaál mondott nagy beszédet, aki a törvény 
fenntartásával oly eljárás alkalmazását kérte, hogy a gyógyszerárszab
vány rövidebb időközökben, a gyógyáruk árváltozásakor rögtön meg
jelenhessen. Rámutatott a Koriisánszky által előterjesztett adatokra, 
amelyek szerint míg nálunk 10 hónap alatt egyetlen taksamódosítás je 
lent meg, addig a környező államokban ez a szám 5—11 között válta
kozik. De hibás az egész rendszer is, hiszen ha a Közegészségügyi Ta
nácsnak a minisztérium előtt fekvő mostani taksaelaborátuma napvilá
got lát, az megint semmit sem fog érni, mert közben a forgalmi adót fel
emelték iy 2 %-ról 3%-ra, felemelték a vasúti és postatarifát, emelkedtek 
a vámdíjtételek s így teljesen megváltozott az az alap, amely a taksa
készítésnél irányadóul szolgált. Kerekes min. tanácsos, Matolcsy, Peres, 
Tauffer és Fáy államtitkár felszólalásai után az ankét úgy határozott, 
hogy: egy permanenciában levő olyan bizottság létesítését látja szüksé
gesnek, amely a kereskedelmi árkiszámításokat végzi és amelyben a

fyógyszerészek bizalmi emberei is helyet foglalnak. E bizottság mun- 
áját a Tanács javaslatára a miniszter revideálja és adja ki.

Tauffer kérte még, hogy ebbe a bizottságba, amelyet a miniszter 
nevezne ki, h ív ják be a Tanács ama tagjait is, akik a taksakészítés mun
kájában aktív részt vesznek, tehát Vámossy tanárt és dr. Deért is. Ez -a 
propozició legjobban bizonyítja, hogy az Országos Egyesület lojális volt 
s nem a Tanács ellen, hanem a gyógyszerészek érdekei mellett tört 
lándzsát.

E legfontosabb határozat után döntött az ankét az éjjeli taksa 
ügyében is úgy, hogy esti 9 órától a gyógyszertár nyitásáig egy bizonyos 
éjjeli d íjat állapított meg, amely a statim jelzésű recepteknél ennek csak 
50%-a lett s dr. Szabó Béla nagyszabású előterjesztése után úgy hatá
rozott, hogy a m unkadíjak emelésére vonatkozó számszerű adatokat 
elbírálás céljából sürgősen a minisztérium rendelkezésére bocsátja az 
Országos Egyesület.

A közegészségügy legfőbb őre, a népjóléti miniszter, illetőleg a 
megbízott államtitkár, az egész vonalon magáévá tette tehát a gyógy
szerészek kívánságait s Fáy államtitkr kifejezte azt a reményét is, hogy 
a Közegészségügyi Tanács nem fog akadályokat gördíteni a szükséges 
megoldások elé.

Ily előzmények után az Országos Egyesület sürgősen el is készí
tette a taksakulcs megváltoztatása és a munkadíj felemelése tárgyában 
a maga elaborátumát, amelynek függeléke világosan megmagyará sza a 
számítások mikéntjét.

A munkálatok árszámításánál az alap egy okleveles gyógysze
rész alkalmazottnak havi 5000, egy laboráns havi 2000 korona fizetése
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volt. Mivel két gyógyszerész alkalmazottra egy laboránst kell számítani, 
egy gyógyszerész alkalmazott m unkájának összköltsége 6000 korona.

A gyógyszerész alkalmazott havonta 20 napi szolgálatot teljesít 
9 órai munkaidővel. (Harmadnaponként szabad; szolgálati idő 8—19 
óráig, mely idő közben 2 órai ebédidőt élvez.) Egyhavi munkaidő tehát 
180 óra; ebből 25% mint munkával el nem töltött idő elesik. Ennek a 
25%-nak megfelel 45 óra, aminek következtében a tényleges munkával 
eltöltött idő havonta 135 óra. Mivel ennek ellenértéke 6000 korona, 1 órai 
munkaidő ellenértéke (6000 : 135 = )  44 korona 44 fillér. Percre átszá
mítva, az egy percben végzett munka ellenértéke 74 fillér.

Ez képezi tehát a m unkadíjak kiszámításának alapját. Az így 
nyert önköltségi munkadíjakhoz a tulajdonos díjazásaképpen, végzett 
munkájáért és a gyógyszertár vezetéséért 50% többlet lett hozzászá
mítva. Ily alapon a számítás a gyakorlatban a következő képet m utatja : 

Vegyünk például egy főzetet vagy forrázatot. Ennél

munkaidő 10 perc (10 X  74) .........................  7.40 korona
szürke papír negyedív ..................................... 1.50 korona
égető szesz vagy gáz ......................................... 2.— korona
desztillált víz ....................................................  2.— korona
50% többlet ........................................................  6.45 korona

összesen tehát 19.35 korona, amivel szemben a javasolt munkadíjtétel 
19 korona volt. Általában véve az összes számításoknál lefelé kerekítette 
ki az egyesület elaborátuma az előállott összegeket, amelyek így világo
san bizonyítják, hogy a tervezet semmiképpen sem támadható, reális 
alapon épült fel.

Az általános hangulatnak megfelelően dr. Gaál 19^2 július 5-éie 
rendkívüli közgyűlést hívott össze, melynek egyetlen pontja a taksa
sérelmek ügyében való állásfoglalás volt. Ezen a közgyűlésen nagyon 
izzó volt a hangulat. Deér a maga és a Közegészségügyi Tanács állás
pontját meglehetős eréllyel igyekezett megvédeni, míg a vele szemben 
álló tábor egyhangúan és energikusan a méltányos és időszerű taksare
formokat követelte.

A közgyűlésen Deér még a napirend előtt szólalt fel s azt állította, 
hogy a Tanács ellen mesterségesen és jogtalanul szították a hangula
tot. Azt állította, hogy a közgyűlésre semmi szükség sem volt, mert a 
Tanács maga is azt akarja, hogy a gyorsabb eljárás céljából a gyógy
szerkönyvi albizottság hatáskörébe kerüljön a taksa kiadásának joga. 
Végül olyanféle kijelentést tett, hogy dacára minden akarnokoskodás- 
nak, egy dologtól eltekintve, ezentúl is marad minden a régiben.

Deér felszólalása és okfejtései általános ellenzést váltottak ki, 
melyet beszédében Gaál Endre tolmácsolt s amelyben világosan céloz 
arra, hogy a múltban és a Közegészségügyi Tanácsban a gyógyszerészek 
létérdekei, különösen a taksaüggyel kapcsolatban, nem voltak megfele
lően képviselve.

De maga a miniszter is megadta Deér felszólalására a feleletet 
annak a küldöttségnek, amit Gaál vezetett a közgyűlés után a parla
ment kupolacsarnokába. Már maga a fogadtatás is teljesen szokatlan s 
a gyógyszerészi kart kitüntető külsőségek között történt meg. Vass Jó
zsef miniszteren kívül ugyanis ott volt a kormányzópárt elnöke, Mayer 
János volt miniszter is több államtitkárnak és nagyszámú képviselőnek 
kíséretében. Vass itt kijelentette, hogy bár a Közegészségügyi Tanács



magas testület, amely az ő bizalmát élvezi, azonban a tarifális meghatá
rozásoknál feltétlenül szerephez kell jutnia a gyógyszerészek érdekvé
delmi szervezetének is s nem fogja megengedni, hogy róluk nélkülük 
határozzanak. Kijelentette, hogy e kérdésben eszmecserét folytatott dr. 
Gaállal s ennek alapján 24, de legkésőbb kétszer 24 órán belül a taksa- 
ügyi felterjesztéseket mindig jóvá is fogja hagyni a jövőben.

A miniszter ura is maradt a szavának. Már július hó 13-án, tehát 
8 nappal a közgyűlés után, 51.832. szám alatt leírt a Közegészségügyi 
Tanács elnökéhez, Müller Kálmán báróhoz, melyben felkérte őt, hatal
mazza fel a gyógyszerkönyvi bizottságot, hogy az árszabás ár- és 
munkadíjtételeinek és az árkiszámítási kulcsnak módosítására vonat
kozó s a bizottság elnöke által a szükséghez képest meghívott szakértők 
bevonásával kiadásra alkalmas rendelet alakjában elkészített javasla
tait a jövőben, addig, amíg a viszonyok szükségessé teszik, közvetlenül 
hozzá, a miniszterhez terjessze fel. Egyben megnyugvással vette tudo
másul az elnök amaz intézkedését, hogy a Magyarországi Gyógyszerész- 
Egyesület négy kiküldött tagja mint szakértő a Tanács gyógyszerkönyvi 
technikai bizottságának tárgyalásaiban szintén részt fog venni.

Az Országos Egyesület e négy tag helyére Cs. Gyenge Viktor, 
Karlovitz Adolf, dr. Nagy Béla és dr. Szabó Béla gyógyszerészeket kül
dötte ki.

Ez a rendkívüli fontosságú kérdés tehát megnyugtató módon a 
gyógyszerészi kar javára dőlt el s egyúttal döntő sikert hozott dr. Gaál 
számára, aki még azt is ki tudta vinni, hogy a parlament kormányzó-

fjártjának elnöke a párt nevében tett ígéretet a küldöttségnek arra, 
íogy a gyógyszerészi kar ügyei mindig számíthatnak a párt támoga

tására.
Ekkor már dr. Gaál tekintélye az intéző körök előtt valódi súlyt 

jelentett. Csak rapszodikusan mutatunk rá arra, hogy dr. Gaál ekkor 
már államtitkári méltóságot is viselt; hogy a földmívelésügyi miniszter 
a tisza—szamosközi ármentesítő és belvízszabályozó társulat miniszteri 
biztosául őt küldötte ki; hogy Bernolák miniszter őt kérte meg a gyógy
szerészi ügy reformját célzó TöráEenyiavaslat elkészítésére s felkérő 
levele még 1921 májusaban publikálva lett ugyanúgy, mint a míniszter- 
neb~másik. november 25-én íit Icvefe, melyben megköszöni neki a hozzá 
juttato tt nagyszerű tervezetet; hogy kerülete már másodszor s most már 
egyhangú választással küldte őt a parlamentbe, ami a kormányzópárt 
előtt is nagy érdeméül lett betudva; hogy Tiszabecs s azután még sok 
más (e sorok megírásáig csaknem ötven) község díszpolgárává válasz
totta őt; hogy a magyarországi összes szaklapok szindikátusa őt válasz
totta meg elnökének s hogy a barátság meleg szálai fűzték őt nemcsak 
a legsúlyosabb közéleti férfiakhoz, hanem magához a gyógyszerészi 
ügyek legfőbb intézőjéhez, Vass József miniszterhez is.

Olyan helyzeti energiája volt tehát Gaálnak, amit a legnagysze
rűbben lehetett gyümolcsöztetni a kar érdekében. Minden elgáncsolási 
szándék egyúttal a gyógyszerészi kar erejét is csökkenthétté és sok 
olyan reményt sorvaszthatott el, amire pedig e nehéz időkben nagy 
szükség volt.

Mert súlyos idők voltak ezek, amiknek magyarázatául az eddigi 
adatokon felül szolgáljanak még a következők:

Benárd Ágoston, az 1920-as év egyik népjóléti minisztere, tör
vényjavaslatot készített, amely ki akarta mondani azt, hogy a gyógy
szerész köteles hitelezni a Munkásbiztosító Pénztárnak. Hogy ez milyen



súlyos veszedelmet jelenthetett a gyógyszerészi karra nézve, azt meg
győző erővel m utatta ki a Gyógyszerészi Közlönyben Réthelyi J ózsef, a 
Budapesti Gyógyszerész Testület hosszú időn át volt titkára.

Fejtegetéseiben feltárta, hogy a pénztár már évek óta próbál
kozott ezzel a kérdéssel, de sikertelenül. E törekvését az 1898 :XXI. te 
végrehajtására vonatkozó 99.000—1908. B. M. számú körrendeletre ala-

Eította, melynek laza szövegezése csakugyan felkelthette azt a hitei, 
ogy a hitelezés kötelezettsége nemcsak az Országos Betegápolási Alap

pal, hanem a betegsegélyző pénztárakkal szemben is fennáll. Ezt a ve
szedelmet elhárította eddig a 35—1900. számú közigazgatási döntvény, 
amely kimondotta, hogy a gyógyszerészek a kerületi pénztáraknak nem 
kötelesek hitelezni s ezt akarta most megváltoztam a Benárd-féle tör
vénytervezet, anélkül, hogy pontosan meghatározta volna akár a hitele
zésnek összegszerű határát, akár a visszafizetés idejének pontos meg
határozását. Ez tehát teljesen kiszolgáltatta volna a gyógyszerészeket a 
pénztárak kénye-kedvének. Fokozta még a veszélyt az is, hogy ha a hi
telezést a gyógyszerész bármily okból, tehát amiatt tagadta volna is 
meg, mert anyagi összeroppanása miatt hitelezni már sehogy sem tudott, 
akkor egy kiadandó rendelettel közigazgatási és büntető úton is el lehe
tett volna járn i ellene, sőt kártérítési keresettel is fel lehetett volna lépni 
vele szemben.

Ilyen intézkedéssel akarta tehát Benárd sújtani a gyógyszerésze
ket olyan időben, amikor a gyógyvegyészeti gyárosok és nagydroguis- 
ták is olyan helyzetbe kerültek már, hogy alig másfél évvel ezután kény
telenek voltak egyöntetűen megtagadni azt, hogy akár csak napokra is 
hitelezzenek a gyógyszerészeknek. S amikor egyre-másra jelentek meg 
azok a törvények, amelyek úgy is megnehezítették a megélhetést.

A fényűzési és forgalmi adó behozatala. — Benárd v. miniszter inter
pellációja s az alkalmazotti kar szerepe. — Gaál Endre döntő sikerű 

parlamenti felszólalása.

így az 1920. évi XVI. te. hozta be a fényűzési forgalmi adót, 
amely a gyógyszerészeket közelről érdekelte. A törvény 5. §-a ugyanis 
ide sorolta az illatszereket és a piperecikkeket is. Ez utóbbiak közül 
adómentességet biztosított, amelyek gyógyászati célokra használhatók. 
Hogy azonban melyek ezek a piperecikkek, meghatározva nem volt s 
így csak gondolni lehetett, hogy ide sorolható a hajszesz, fogpor, száj
víz stb., mint amelyekkel gyógyhatást lehet elérni.

Bár a törvény intenciója helyes volt, mert az ország akkori gaz
dasági leromlása indokolttá tette a luxuscikkek megadóztatását (kéz
finomítók, körömlakkok, mosdóvíz, illatos szappanok stb.), mégis bizo
nyos, hogy a gyógyszerész számára ú j terhet jelentett, ami a bejelentési 
kötelezettségben, a nyilvántartásban s a későbbi ellenőrzésben jutott ki
fejezésre. Mindez pedig nem volt olyan egyszerű, mint ahogy azt valaki 
elgondolná. Sőt a leglehetetlenebb komplikációkkal járt. Legjobb, hogy 
szóról-szóra úgy adjuk világos képét a helyzetnek, hogy szóról-szóra 
1( közöljük ugyancsak Réthelyinek a Gyógyszerészi Közlöny 1920 nov. 
28-iki számába írt cikkéből a következő részt:



„ . . . egy példa az életből: A sok mindenféle adótárgy között 1920. 
évi november hó 30. napjáig a gyógyszertárbezáráskor (90. §.) — mond
juk  — 19 doboz bajuszpedrő (41. § i. p.) is van raktáromon. Ezt termé
szetesen a mondott időpontban leltározom, s az eredményt bevezetem 
a „raktárkönyvbe" (87. §), úgy, hogy abból a raktáron tartott készlet 
azonossága tételenkint (darabonkint) is kitűnjék (98. §). Mellékesen 
megjegyzem, hogy a leltáron és raktárkönyvön kívül be kell szereznem 
az „eladási bárcafüzetet“ (103. §), amely sorszámozott törzslapokból és 
ugyanolyan sorszámú eladási bárcából áll (102. §) és az ú. n. „adóvallo- 
mási ívet" (105. §), nem is beszélve arról, hogy mindezeken felül „in
digópapirosról az adófizetésre kötelezett maga gondoskodik (102. § 3. p.)

Most pedig kezdődik a bajuszpedrő-vásár.
December hó 1-én eladok a többi sok száz adóköteles tárgy között 

1—2 doboz bajuszpedrő t is. A dobozokra 2 korona eladási ár van nyom
tatva, de mivel e naptól kezdődőleg 2 korona 20 fillérért adom, legalább 
is illik a vevőnek beadni, hogy a 20 fillér nem árdrágítás, hanem  — fén y
űzési forgalmi adó. A  delikvens könnyűfejű  ember, megérti és leszúrja 
a 2 korona 20 fillért s mint aki rendbehozta szénáját, távozni akar. Ám 
erre kiugrók a pult mellől s megragadom a kabátja szárnyát, hogy: nem 
oda Buda, hát a fizetési bárca?? . . .  Nagyot néz, de mikor újból megér
tetem vele, hogy ez nem a paralízisnek egyik tünete, hanem a fényűzési 
forgalmi adó, belenyugszik sorsába s megszelídülve várja a történendő- 
ket. Előveszem tehát a bárcafüzetet, felütöm s a törzslap alá csúsztatom 
a „magam által beszerzett indigópapirost", előkapom a „tentaceruzát" 
(102. § 3. p.) s elkezdem az előlapra (100. §) jegyezni: a) bajuszpedrő, 
2) egy doboz, c) kettő korona, d) kettő korona, e) 20 fül., azaz húsz fil
lér, f) 1920 december hó 1-én, g) a nevemet. A hátlapra: a) a nevemet, 
b) gyógyszertáram címét, c) kerületet, utcát és házszámot, ahol a gyógy
szertáram van. A gyengébbek kedvéért megjegyzem, hogy ezt a „hát
lapot" ez adatokat tartalmazó bélyegzővel is el lehet intézni (102. § 6. 
pont). Most felhajtom a törzslapot, kiveszem a „magam által megszer
zett indigópapírt“, az alatta levő eladási bárcát a füzetből kiszakítom s 
azt „ . . .  a 99. §-ban köriírt módon" a vevőnek átnyújtom. Ezzel a ba- 
juszpedrő-ügylet kereskedelmi része le van bonyolítva, de hátra van 
még az adóellenőrzési oldala.

Tudjuk azt, hogy ez évben december hó 2-ika hétköznapra esik, 
tehát a 92. § értelmében legkésőbb e napon az egy doboz bajuszpedrő- 
.,fogyatkozást" a raktárkönyvbe be kell jegyeznem. Ezt követőleg elő
veszem (ugyanazon a napon) az adóvallomási ívet s a törzslap adatai 
szerint „tételezve" bejegyzem a számadatokat. Ennél azonban már nagy 
könnyebbségem van, mert ezt csak minden naptári hónap utolsó napján 
kell lezárnom, összegeznem, kelettel és aláírásommal ellátnom."

íme, ez volt példával illusztrálva az az adónem, ami az 1920-as 
s az utána következő években a legtöbb elkeseredést váltotta ki a gyógy
szerészi karból.

1920 augusztusában a nemzetgyűlés elfogadta az adók felemelé
sére vonatkozó törvényt, amely természetesen újabb terheket rótt a 
gyógyszerészek vállára. Majd később az 1921. évi XLV. te. megszabta 
a gyógyszertárak vagvonváltságát is úgy, hogy minden gyógyszertárnak 
az ország területén levő teljes árukészlete, berendezése és ingó felszere
lése vagyonváltság alá esett. A vagyonváltság alapját az áruraktár és 
berendezés 1921 április 1-én mutatkozó állaga és értéke képezte. A fize



tendő vagyonváltság összege az áruraktár, berendezés és felszerelés 
összértéke kétharmadának

5%-a, ha ez a kétharmad 150.000 koronánál nem több,
6%-a ha ez a kétharmad 300.000 koronánál nem több 

és így tovább 15%-ig, amely 10 millió összértéknél állott elő. Ha tehát 
mondjuk az összérték valahol 500.000 korona volt, úgy ennek kéthar
mad része (333.352 korona) után 7%, azaz 23.333 korona és 24 fillér volt 
fizetendő, még pedig legkésőbb 2 év alatt, nyolc egyenlő részletben.

A különböző adók egyre súlyosbodó terhe mellett lépten-nyomon 
adódtak más olyan események is, amelyek ú j és ú j izgalmat okoztak és 
bizonytalanságot teremtettek.

A háztulajdonosok, akik ekkor már hat éve nem rendelkezhettek 
házaikkal, mert senkinek sem fel nem mondhattak, sem a labéreket 
nem emelhették, mindent elkövettek, hogy legalább az üzlethelyiségek 
felmondási jogát kivívják s legalább ezek bérét erősen emelhessék. El
képzelhető, hogy különösen kisebb helyeken milyen izgalmat váltott ki 
a gyógyszerészek között ez a mozgalom. Hisz rengeteg olyan kisközség 
volt, ahol ha a gyógyszertárat eddig bírt helyiségéből kitették volna, 
úgy annak elhelyezése sehogy sem lett volna lehetséges. Ez pedig egyet 
jelentett azzal, hogy kényre-kedvre ki lett volna szolgáltatva a régi 
háziurának.

Az építkezések teljes szünetelése miatt előállott nagy lakásínség 
miatt a kormány nem szabadította ugyan fel a lakásforgaímat, annyit 
azonban elértek a háztulajdonosok, hogy az üzlethelyiségek bérösszegé
nek a kulcsa jóval magasabb lett a lakásokénál. Igen nagy könnyítés 
volt tehát a gyógyszerészek helyzetén az, amikor az 1923—2222. számú 
kormányrendelet 46-ik szakasza kimondotta, hogy a gyógyszertárak he
lyiségeit bérfizetés szempontjából lakásnak kell tekintem. ~Tekm(fffTel 
arra, hogy az eredeti rendelettervezetben a gyógyszertárakra nézve sem
miféle külön rendelkezés nem volt felvéve, kétségtelen, hogy ez utólagos 
intézkedés is egyesegyedül dr. Gaál akciójának köszönhető.

Az utóbbi időben veszedelmes volt a disszidensek Gaál-ellenes- 
sége, mert az alkalmazottak szövetségében újra olyan jelenségek me- 
rü itek fel, amelyekkel szemben erős kézben kellett, hogy legyen a tu la j
donosok egyesületének vezetése. Láttuk már, hogy a napilapok hasáb
jait is felhasználták egyesek arra, hogy valótlanságokkal izgassanak a 
gyógyszerészi kar ellen. A jelenségek kezdtek nagyon hasonlítani az 
1918-as évek jelenségeihez s éppen ezért igen nagy felelősséget vett ma
gára az, aki az Országos Egyesület vezetőségét bármily vonatkozásban 
is gyengíteni akarta.

Az alkalmazottak szövetségében ekkor olyan volt a helyzet, hogy 
Gyarmati Imre, S. Szász Tihamér, Vasvári Béla, a „Gyógyszerészek 
Lapja“ szerkesztője és Székely Jenő János 1921 december 23-án körleve
let intéztek a szövetség tagjaihoz, melyben súlyos vádakat emelnek 
egyes szövetségi tagok ellen s szükségesnek tartják  a közélet teréről 
ezek eltávolítását, nehogy az elmúlt idők eseményei ismétlődjenek meg, 
amiket egy pár demagóg ember váltott ki akkor is. Az 1922 februárjá
ban megtartott közgyűlés ixtán pedig 118 tag aláírásával, akik között a 
régi alkalmazotti mozgalmak legtiszteltebb neveivel találkozunk, nyi
latkozat jelent meg, melyben az új vezetőséggel szemben a legteljesebb 
bizalmatlanságuknak adnak kifejezést s annak működésével nem azo
nosítják magukat. Ily előzmények után meg is történt a szakadás s a 
nyilatkozat aláírói 1922 június 10-én megalapították mint új egyesületet
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a „Gyakorló Gyógyszerészek Országos Nemzeti Szövetségét’4. Kibocsá
tott körlevelükben kifejtik, hogy többek között nem helyeslik azt a 
hangmodort, amelyet a régi szövetség vezetősége a tulajdonosi karral 
szemben használ és a bajokon nem doronggal, hanem a meggyőzés fegy
verével akarnak segíteni.

Érthető a régi komoly alkalmazotti sorban élő gyógyszerészeknek 
ez az elhatározása. Különösen az után a két valótlanságtól hemzsegő 
közlemény után, amelyek közül az egyik „Quousque tandem" címen a 
szövetség hivatalos lapjában jelent meg és durva támadást intéz az O r
szágos Egyesület vezetősége ellen. Ehhez járult még az is, hogy teljesen 
indokolatlanul állandóan sztrájkkal fenyegetőztek s hogy a vicféken 
is annyira megmérgezték a helyzetet, hogy az ottani szövetségi fiók 
tagjai be is jelentették már az ottani rendőrségnek, hogy június hó 
26-án déli 12 órakor a munkát beszüntetik. Hogy ez még sem történt 
meg, ennek egyrészt az az oka, hogy a rendőrség nemcsak, hogy nem 
vette tudomásul a bejelentést, hanem arról is értesítette őket, hogy a 
közegészségügyre rendkívül hátrányos és a humanitást semmibe sem 
vevő lépésükért és ennek következményeiért a munkát beszüntetőket 
teszi felelőssé, másrészt pedig Mihalovits Jenő, az Országos Egyesület 
debrecenvidéki kerületének elnöke egy szóra elintézte az ottani gyógy
szerészekkel az alkalmazotti fizetéseknek méltányos felemelését. Ez a 
tény egymaga bizonyság arra hogy nem volt szükség arra a 48 órás ul
timátumra, amellyel csak elmérgesitették az alkalmazottak a helyzetet 
s amit Mihalovits nem is akceptált.

A legérdekesebb a dologban, hogy ez a szöveség, amely a legcsú
nyább fegyverekkel dolgozott a tulajdonosi kar és korporációk ellen, 
teljesen jogosulatlanul működött, mert nem voltak jóváhagyott alapsza
bályai. Ez akkor derült ki, amikor 1922. évi január 8-iki közgyűlésük 
határozatait a már fentebb említett nyilatkozók megföllebbezték s az a 
székesfőváros polgármesteréhez került. Ennek alapján a polgármester 
47.424—1922. XI. szám alatt közli, hogy a szövetség az 1922. évi XI. te.
7. §-ába ütköző kihágást követett el azzal, hogy engedély nélkül műkö
dik s ezért ellene a följelentést megteszi. Ennek alapján a miniszter 
megbízásából Nádossy országos főkapitány a szövetséget a további mű
ködéstől eltiltotta s felhívta a polgármestert, hogy a vezetőség ellen a 
kihágási eljárást haladéktalanul indítsa meg.

így végződött be a sorsa ennek a turbulens egyesületnek, amely 
már címében is megtévesztést gyakorolt, mert semmi jogcíme sem volt 
az „Országos Gyógyszerész Szövetség" elnevezésnek használatára.

Mielőtt azonban a feloszlatás megtörtént, olyan cselekedet fűző
dik e szövetség működéséhez, amelynél szomorúbb lapja nincs a magyar 
gyógyszerészet történetének. A szövetség ugyanis felkereste Benárd 
Ágoston volt népjóléti minisztert, aki addig sem árult el valami különös

Í'óindulatot a gyógyszerészi karral szemben és rávette, hogy állítólagos 
lizonyítékai alapján emeljen súlyos vádat a nemzetgyűlés plénuma 

előtt a gyógyszerészi kar ellen.
Az interpelláció, amely 1922 december 7-én hangzott el a nemzet- 

gyűlés előtt, a következő vádakat tartalmazta:

1. Budapesten 19 olyan gyógyszertár van, amely nem gyógysze
részekkel, hanem közönséges segédmunkásnőkkel készítteti el a beteg
számára a gyógyszert s e segédmunkásnők kezelik a méregszekrényt s
a gyógyszerraktárat is.
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2. 34 gyógyszertárra lehet rábizonyítani azt, hogy orvosi rendel
vény nélkül adnak ki kétkeresztes mérgeket és magzatelhajtó szereket.

3. Vannak gyógyszertárak, amelyek nem az orvos által felírt sze
reket adnak ki és olyanok, amelyek csak egy részét adják ki annak a 
mennyiségnek, amit az orvos felír. így pl. a digitálisból, amit az orvosok 
akkor írnak fel, ha a szívműködést kell erősíteni. Ha tehát nem az orvos 
által előírt mennyiséget adja ki a gyógyszerész, könnyen elképzelhető, 
hogy ezzel az illetőt meg is öli.

Mindezek alapján kérdi a minisztert, hajlandó-e a legsúlyosabb 
megtorlással élni, gondoskodni a jövőre nézve az ilyen visszaélések meg- 
gátlásáról s hajlandó-e erélyes közbelépéssel megszüntetni azt a viszályt, 
amely a gyógyszertártulajdonosok és az alkalmazotti kar között hó
napok óta fennáll.

Sajnos, az interpelláció elmondásakor az Országos Egyesület el
nöke, dr. Gaál Endre betegen feküdt s így nem volt módjában e súlyos 
inzultussal rögtön szembeszállani. Ellenben Vass József népjóléti mi
niszter rögtön válaszolt az interpellációra s válaszában igen természete
sen a legszigorúbb vizsgálat rögtöni elrendelését helyezte kilátásba. 
Ugyanakkor azonban annak a meggyőződésének adott kifejezést, hogy 
a gyógyszerészi kar, amely féltékenyen vigyáz arra a bizalomra, amely- 
lyel eddig őt a nemzet megajándékozta, saját maga fog a miniszter se
gítségére sietni a tiszta igazság kiderítése céljából. Mert — amint mon
dotta a miniszter — meg kell védelmezni a kart, mert az megérdemli a 
bizalmat, de kíméletlen kézzel s a törvény erejével kell kilökni a kar
ból, a gyógyszerészek közül ép úgy, mint az orvosok közül mindazokat, 
akik esküjük ellenére embertársaik egészségének, életének nem javítá
sára, hanem megrontására vetemednének.

A miniszteri válasz tehát teljesen tárgyilagos volt s felemelő ér
zés, hogy a vád elhangzásának súlyos pillanataiban is teljes bizalom 
csendült ki belőle a gyógyszerészi kar iránt. A nemzetgyűlés lég köze
lebbi ülésén azután dr. Gaál Endre szólalt fel e kérdésben napirend előtt 
s szállította le az interpelláció állításait a könnyelmű vádaskodás szín
vonaláig.

Először is éles sarkazmussal foglalkozott Benárdnak azzal az állí
tásával, hogy egy suszterinasnak több fizetése van, mint egy gyógysze
részsegédnek. „Hogy mennyi fizetése van egy suszterinasnak — mon
dotta dr. Gaál —, azt nem tudom, de hogy egy gyógyszerészsegédnek 
több fizetése van, mint egy kúriai bírónak, azt állítom." S amikor látta 
az általános elcsodálkozást, akkor pontos adatokkal bizonyította be, 
hogy egy gyógyszerészsegédnek a vasárnap délutánjaival és a heti sza
badnapjaival, továbbá a rendszeresített évi szabadságidejével együtt 
évente 152 teljes szabadnapja van. A nemzetgyűlés élénk figyelemmel 
kísérte e felsorolt pozitív adatokat s rögtön konstatálható lett, hogy 
Benárd idevonatkozó állításainak ilyen frappáns megcáfolása máris 
erőtlenné tette többi adatának helyességébe vetett bizodalmat is.

Ezután arra mutatott rá dr. Gaál, hogy Benárd adatait olyan tá
borból kapta, amellyel Benárd megállapítása szerint is a tulajdonosi 
kar bizonyos kérdések miatt harcban áll. Már maga ez a tény is óvatossá 
tehette volna Benárdot. A harc pedig főleg olyan vívmány miatt áll 
fenn, amit a Gyógyszerészek Szövetsége, amelynek nagy szerepe volt a 
forradalom előkészítésében, 1918 november 23-án leirattal egyszerűen 
ráparancsolt a tulajdonosi egyesületre. E leirat egyik parancsa szósze- 
rint így szólt: „Az összes budapesti gyógyszertárakban a harmadnapos
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szabadnapok rendszere a 2 órai ebédidővel egyetemben egyöntetűen be- 
vezetendő.“

Feszült figyelem mellett tette azután fel dr. Gaál azt a kérdést, 
hogy miért állanak elő e vádakkal az alkalmazottak csak most? Addig, 
amíg nem nyúlt hozzá a tulajdonosi kar a harmadanpos szabadnapok
hoz, addig minden rendben volt s most, amikor a negyednapos szabad
napokat akarja bevezetni, egyik napról a másikra tobzódnak a gyógy
szertárak a kihágásokban, sőt a bűncselekményekben.

Beismerte, hogy vannak esetek, amikor a gyógyszerész szembe 
kerül a törvény betű szerinti értelmezésével. Ennek azonban az az oka, 
hogy az 1876. évi közegészségügyi törvény már teljesen elavult. És mi 
az a nagy deliktum, amit a gyógyszerész néha kénytelen elkövetni? Az, 
hogy néha egy szenvedő embernek, aki nem tud rögtön orvost kapni, a 
gyógyszertárban való bevételre kiad fejfájás ellen egy pyramidont, 
vagy egy kis jódtinktúrát, amit a háború alatt legalább másfélmillió 
ember használt, mert rátanították, hogy kisebb sérüléseknél ez a leg-

Í'obb dezinficiens. Ilyen dolgokért kellett megtámadni a gyógyszerészi 
:art ugyanakkor, amikor a fűszeresnél bárki kilószámra veheti a lúg

követ, amellyel a legtöbb öngyilkosság történik, vagy kékkövet, amit a 
gyógyszerész szintén nem adhat ki, csak receptre, de ugyanakkor a sza
tócsnál akár öt kilót is be lehet szerezni.

Valósággal komikussá tette azután dr. Gaál az interpelláló Be- 
nárdot, amikor a fentebb ismertetett digitalis-vád tarthatatlanságát mu
tatta  ki. A nemzetgyűlés csodálkozva vette tudomásul, hogy ebből a ná
lunk vadon termő növényből egy-egy forrázatra félgrammot szoktak 
rendelni az orvosok, aminek értéke fillérekre rúgott ebben az időben, 
amikor az alkalmazottak havi fizetése 25—50.000 korona között moz
gott. Józan fővel el sem lehetett tehát képzelni, hogy valaki súlyos de- 
liktumot kövessen el olyan összegért, amelyiknek százszorosáért is alig 
lehetett kapni egy karaj kenyeret.

Végül pedig figyelmébe ajánlotta dr. Gaál a nemzetgyűlésnek, 
hogy köztudomású az, hogy képzettség, megbízhatóság és szolidság 
tekintetében a magyar gyógyszerészi kar a legelső egész Európában. 
Nem lett volna szabad tehát egy ilyen társadalmi osztályt így megvá
dolni. Mindenesetre a gyógyszerészi kar maga követeli a legszigorúbb 
vizsgálatot s ennek eredményét nyugodt lelkiismerettel várja.

Dr. Gaál beszéde mély benyomást váltott ki s szinte el is döntötte 
a könnyelmű vádemelés sorsát. Olyan tekintélyek, mint Ugrón Gábor 
volt belügyminiszter, Rassay Károly volt igazságügyi államtitkár, Berky 
Gyula, a kormányzópárt egyik legsúlyosabb tagja, sőt a szocialista kép
viselők is állandóan helyeseltek dr. Gaálnak s általános volt a nézet, 
hogy Benárdot beugratták, részben azért, hogy bosszút álljanak, más
részt, mert azt hitték, hogy az ilyen szennyes érdemekért esetleg sikerül 
gyógyszertári joghoz hozzájutni. Rassay, Berky és Propper nemzetgyű
lési képviselők közbeszólások formájában nyíltan hirdették is e meg
győződésükét.

Dr. Gaál sikere tehát teljes volt s ezzel igen nagy érdemeket szer
zett magának. A magyar gyógyszerészet története nem lenne teljes, ha 
benne ez a szereplés a maga teljességében nem domborodna ki. Mert 
nem igen állott még nehezebb pillanatok előtt a pálya, mint e tekintély
től övezett, felelősségteljes helyen elhangzott és látszólag bizonyítékok
kal alátámasztott felszólalás pillanataiban, az pedig bizonyos, hogy a



tudásnak, a tekintélynek és a szónoki készségnek olyan erejével soha 
nem törtek még lándsát mellette, mint azt most dr. Gaál tette.

Ezzel szemben bizonyos, hogy még a munkásosztály kíméletlen 
harcaiban sem találunk példát hasonló csúnya denunciálásra, mint 
amilyennek itt példáját szolgáltatta a magát jogtalanul Országos 
Gyógyszerész Szövetségnek titulált egyesület. Agent provocateur-ökkel, 
az emberszeretet nevére hivatkozva, súlyos fájdalm akat tettetve, beug
rattak egy pár jóhiszemű gyógyszerészt s ezeken keresztül próbálták 
bepiszkítani azt a pályát, amelynek állítólag ők is gyermekei. Hasonló 
perverz cselekedetet nem lehet találni sehol a magyar gyógyszerészet 
sok százéves történetében és ennek csúnyaságát fokozták még azzal, 
hogy Benárdnak küldöttségileg mondtak köszönetét azért, hogy a par
lamentben szót emelt az érdekükben.

Azt mondja egy régi közmondás, hogy „a harag rossz tanácsadó". 
Ira pessima consiliatrix.

Ennek a munkának az első kötetében sok olyan esetet olvasha
tunk, amikor a gyógyszerész munkatárs leginkább anyagi okokból s az 
esetek túlnyomó részében bosszúból szembekerült kenyéradó gazdájá
val. Volt olyan eset is elég, mikor az igazság az alkalmazott részén volt. 
A bosszú okozta feljelentések legnagyobb része igazságtalan volt.

Ezek azonban mind gyarló emberek ügyes-bajos dolgai voltak 
egymással.

Kessl Bálint, pozsonyi gyógyszerészt, 1609-ben a saját munka
társa jelenti fel a városi tanácsnál, hogy olcsó pénzért régi, romlott 
gyógyszereket vásárolt össze s azokat felhasználja a recepteknél. A fel
jelentés következtében a tanács Ruland János városi fizikussal meg
lepetésszerűen vizsgálatot tart a patikában.

Herczegh Sámson, kassai gyógyszerész özvegyét, Eufémiát, volt 
alkalmazottja, egy megnevezetlen gyógyszerész, aki későbben bo
kányi Alaghy Menyhért gróf udvari patikáriusa lett Vizsolyban, jelenti 
fel visszatartott fizetéséért a kassai tanácsnál 1628-ban. A követelést 
erélyes beadványban maga Alaghy gróf urgálja. A vizsgálat megindul 
és kisül, hogy Herczeghné volt munkatársa illetményeit máris régen 
túlélvezte.

Bezdédy Miklós, kassai orvosgyógyszerészt, 1522-ben gyógysze
rész munkatársa, Keszknecht Mihály feljelenti a városi tanácsnál, hogy 
hátralékos fizetését (Lohn) nem akarja megadni. Igaza lehetett, mert 
a tanács elrendeli, hogy tegyenek tilalmat az orvospatikus pincéjében 
lévő két hordó borra.

Amrer Dánielt, ugyancsak kassai gyógyszerészt, alkalmazottja, 
Johannidesz János ,,gyógyszerészlegény“ feljelenti 1714-ben a városi 
tanácsnál, hogy főnökének odakölcsönzött manuálisát Amrer tönkre
tette, mert telefirkálta, sőt egész lapokat kitépett belőle. A vizsgálat 
eredménye ismeretlen.

Olyan esetet is tudunk a múltból, amikor egy egész testületet 
jelentettek fel a hatóságnál. Igaz, hogy nem nálunk, Magyarországon 
és az is igaz, hogy nem alap nélkül.

A bécsi gyógyszerésztestületet (Wiener Apothekergilde) 1786-ban 
a gyógyszerészalkaímazottak besúgására az ottani orvosi kollégium 
egyenesen II. József császárnál jelentette fel, mert a testület, mint a 
hadsereg gyógyszerszállítója, régi, selejtes gyógyszereket szállított friss 
helyett, továbbá, mert egyes drága és hathatós szer helyett sokkal ol



csóbb és kevésbé hathatós pótszereket alkalmazott a katonai kór
házakban.

A filantróp császár rettenetesen megharagudott. Azonnali szigorú 
vizsgálatot rendelt el s minthogy a vádak némely része beigazolást nyert, 
közegei által rögtön elkobozhatta a kifogásolt gyógyszereket, a bécsi 
gyógyszerészeket eltiltotta a további gyógyszerszállítástól, sőt állítólag 
néhány különösen bűnös gyógyszerésztől még a gyógyszertári jogot is 
megvonta.

A nagy emberbarát császár jogos felháborodását még ez sem 
tudta lecsillapítani, mert néhány nap múlva egy haragos hangú ren
deletével azonnali hatállyal az egész bécsi gyógyszerésztestületet fel
oszlatta.

Csak néhány évvel későbben, II. Lipót császár alatt, szervezke
dett meg ú jra  a testület.

A mienkhez hasonló esetet azonban hiába keresnénk a múltak 
annalesei között.

Itt ugyanis az alkalmazott kartársak egyesülete ártatlanul rágal
mazta meg és jelentette fel a tulajdonosok egyesületét.

Méltó ez az eset arra, hogy történetünk örökre megbélyegezze ezt 
a rosszindulatot.

Mert itt nem egyéni bosszú törtet egyén ellen, hanem egy egész 
erkölcsi testület ölti magára jogtalanul az ügyész tógáját, kiáll a fó
rumra s egy félrevezetett, de talán jóhiszemű államférfiú szájából 
kiáltja oda palam az egész országnak:

— „J accuse . . . !“
A feljelentésnek nem lehetett eredménye, mert alaptalan volt.
Ugyanez a denunciáló testület pedig ugyanakkor nagyon is rá 

volt utalva a tulajdonosi kar jóindulatára, mert egész özöne a szociális 
kérdéseknek, melyek az alkalmazott kartársak vitális érdekeit jelen
tették, vártak megoldásra. A megoldás pedig úgy rendeletileg, mint tá r
sadalmilag. csak a tulajdonosi kar harmonikus kollaborációja révén 
volt lehetséges.

Ilyen szociális kérdések voltak elsősorban:
1. A  szabadnapok ügye. A kommün alatt a tulajdonosokra oktroj 

útján elrendelt harmadnapos szabadnapok megszűnvén, ú jra visszaállt 
a régi rend, t. i. a negyednapos szabadnapok rendje. Ezt az alkalmazott 
kartársak magukra nézve sérelmesnek tartották s ragaszkodtak a har
madnapos szabadnapokhoz. A valóságban sehol másutt, csak a szomszé
dos Ausztriában dívott eddigelé s ott is csak a nyári szabadságolások 
ideje alatt azokra az alkalmazott kartársakra vonatkozóan, akik maguk 
is 2—6 heti szabadságot élveztek évenként.

2. A korpótlékos pénztár kérdése. Ezt is külföldi példára sürget
ték, de maguk a tulajdonosok is belátták szükségességét. Azt az ano
máliát volt ez hivatva megakadályozni, hogy ha az alkalmazott gyógy
szerész már idősebb korban változtat állást, ne kelljen neki újból kezdő 
oklevelesi fizetéssel megelégednie. A kidukáló többfizetést ez esetben 
nem a munkaadó térítette volna meg, hanem egy testületi központi kor
pótlékos pénztári alap. Ezt a tervezetet nálunk későbben egyesítették 
az úgynevezett

3. Alkalmazottak nyugdíjegyesületének gondolatával, mely mind
két függőben lévő kérdést racionálisabban oldotta volna meg az eddi
gieknél. Az alkalmazotti nyugdíjegyesület ügye azóta konkrét kereteket 
öltött, mert hiszen az alapra való gyűjtés a tulajdonosok körében már 
eddig is jelentős összegeket eredményezett.
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Ismételjük, a fentérintett feljelentés mindezeknek a karitatív 
gondolatoknak a végre-valahára való megtestesülését kockáztatta.

Magát a deliktumot súlyosbítja az is, hogy olyan időben történt, 
amikor nagyon is szükség lett volna a közvélemény jóindulatára. Szinte 
a levegőben lógott ugyanis a gyógyszerészi törvény reformja, annál is 
inkább, mert 1920 júliusában már úgy Ausztriában, mint Csehszlovákiá
ban is készült az erre vonatkozó tervezet. Ausztriában az elgondolás az 
volt, hogy a jövőben csak az államnak lesz joga gyógyszertárak felállí
tására, amelyeket azután vagy közvetlenül hasznosít, vagy bérbead. A 
már fennálló gyógyszertárakat a tervezet szerint az állam megváltotta 
volna, még pedig úgy, hogy az átlagos tiszta haszon alapján a megvál
tási összeg az 5%-os tőkésítés alapján lett volna kiszámítva, amihez 
még hozzáadták volna a tárgyak és jogok közönséges értékét. Ezzel 
szemben Csehszlovákiában továbbra is a koncessziós rendszer maradt 
volna fenn.

Nálunk is már 1920-ban foglalkozott Benárd népjóléti miniszter 
egy gyógyszerészi törvény kodifikálásának gondolatával. I smeretesTvolt 
az u tá n a Karlovszky-féle törvénytervezet, melyben nóvum az egyéni 
jogú gyógyszertár volt. Karlovszky úgy képzelte, hogy az eddig fennálló 

| réáljogú es személyjogú gyógyszertárak mellé beállít még egy típust 
I egyéni jogú gyógyszertár elnevezéssel, amely gyógyszertárak szintén 
I engedélyezés útján  jutnának egy-egy gyógyszerész birtokába, de el nem 
j adhatók, át nem ruházhatók, nem örökölhetők, szóval semmiféle módon 

el nem idegeníthetők. Viszont a személyesjogú gyógyszertárak átruhá- 
; zásakor bizonyos vagyonváltságot kellene fizetni s az így összegyűlt 

összeg szolgálná azt a célt is, hogy az állam lassanként a tényleges ér
tékben megváltsa a személyesjogú gyógyszertárakat, amelyek így las
sanként mind egyéni jogú gyógyszertárrá változnának át.

Ismeretes, hogy ezenkívül dr. Atzél Elemér miniszteri titkár, ok
leveles gyógyszerész is készített egv tervezetéi magának a miniszternek 
megbízásából, am i'egy kissé azért volt különös, mert ugyanerre a mi
niszter dr. Gaál Endrét is felkérte. Az Atzél-féle tervezetét egy ideig bi
zonyos titokzatosság vette körül, már csak azért is, mert a segédszövet
ség vezetőivel folytatott bizalmas tanácskozásokat, míg végül kisült, 
hogy az is a régi koncesszionális rendszer alapján áll, a jognyeréshez 
szükséges szolgálati idő tetemes felemelésével, az egy gyógyszertárra 
szükséges lélekszám meghatározásával, az özvegyi jog csorbításával, a 
gyógyszertári bérbeadások megszüntetésével és erős büntető szankciók
kal. A tervezetsém m i orgaTOkrnrTaltőzást sem tartalmazott tehát s in
kább felszínes, mint lényegbeli változásokat produkált.

Itt volt ezenkívül dr. Gaál Endre komoly stúdiumokon nyugvó 
tervezete s Mihalovits Jenő kTí fincTlnűnká ja is. Amint látjuk, az egesz 
vonalon domináns szerep jutott a törvénytervezeteknek, ami bizonyság 
amellett, hogy átment a köztudatba az 1876. évi közegészségügyi tör- 
vény reform jának közeliTTelietosége. Az ilyen sorsdöntő reform megte
remtéséhez-  azonban nyugodt atmoszféra, közhangulat és a parlament 
támogatása kell s ezért volt mindennél szomorúbb a segédszövetség fen
tebb ismertetett akciója.

De lélektanilag sincs eljárásukra magyarázat. A fizetésük jóval 
magasabb volt, mint a hasonló kvalifikációval bíró tekintélyes tiszt
viselők legnagyobb részéé. Az önállósítás lehetőségétől sem voltak éppen 
az időtájt elzárva, hisz egyedül Bernolák népjóléti miniszter 17 buda-
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pesti jogot írt alá távozása előtt. A gyógyszerészi társadalom tagjai is 
törődtek sorsukkal, amit bizonyít az az indítvány is, amelyet Kar
lovszky Geyza 1922 februárjában nyújtott be az Országos Egyesülethez 
s amelyben az alkalmazott gyógyszerészek nyugdíjának biztosítását 
kérte úgy, hogy a biztosítási d íjakat a tulajdonosok viseljék. Kar
lovszky kivételes súlya, abszolút komolysága garanciája lehetett annak, 
hogy az indítvány fölött nem fog egyszerűen keresztül siklani az Orszá-

fjos Egyesület, melynek programmjába úgyis fel lett véve a szociális jel- 
egű intézmények létesítése és fejlesztése.

E támadás jó volt arra is, hogy megtépázza azt a tekintélyt, amit 
az Országos Egyesület a gyógyszerészek számára az utóbbi években ki
vívott s megakassza az általános haladásnak azt az ütemét, ami biztató 
módon kezdett kialakulni. Mert az eddig ismertetett sikerek mellett rá 
kell mutatni még arra, hogy ez években alakult ki a mindenkori népjó
léti miniszterekkel való közvetlen érintkezés lehetősége, ekkor hódított 
tért a hivatalos körök előtt is a gyógyszerészi továbbképzés gondolata, 
ekkor kezdett foglalkozni az egyesület ú jra  a gyógyszerészi szakköny
vek kiadásának gondolatával, ekkor teremtődött meg a kereskedelem
ügyi és pénzügyi kormányzattal az a viszony, amely biztosította, hogy 
életbevágóan fontos ügyeinkben ott is meghallgatást találtunk, ekkor 
vetődött fel a gyógyszerész-székház gondolata és még sok más olyan 
terv, amely bizonyította, hogy az egyesület most már olyan alkotó
szervvé változott át, amely megtalálta a kapcsolatot az élettel és erős 
védőbástyájává tudott lenni minden gyógyszerészi érdeknek.

Ha nem is menthetők, de az alkalmazotti kar akciói annyira, 
amennyire mégis megérthetők. A munkaadók és az alkalmazottak örök 
harca a magyarázat, azzal a megállapítással, hogy a szövetség vezetői 
teljesen helytelen, sőt mélységesen elítélendő módon próbáltak a tu laj
donosi kartól engedményeket kicsikarni. Annál megdöbbentőbb azon
ban az, hogy a budapesti gyógyszerészek egy kis töredéke is mindent 
megkísérelt, hogy dr. Gaál Endrét elgáncsolja s az Országos Egyesület 
helyzetét ezzel is nehezítse.

Nem mentségük, hogy e téren sikert elérni nem tudtak. Sőt ennek 
a próbálkozásnak a következménye lett az, hogy most már a Budapesti 
Gyógyszerész Testület is dr. Gaál Endrét választotta meg elnökének s , 
így megtörtént az, amire eddig példa nem volt, hogy mindkét gyógy
szerészkorporáció ugyanannak az elnöknek vezérlete alatt működött.

Tagadhatatlan, hogy az első időkben ez bizonyos aggodalmat kel
tett. Sokan voltak ugyanis, akik azt a felfogást vallották, hogy a két 
állás inkompatibilis s hogy emiatt vagy az egyik, vagy a másik egyesü
let hátrányos helyzetbe fog kerülni. Ezt vallotta a megválasztás előtt 
Zoltán Béla is, akit állásfoglalásában természetesen csakis tárgyi okok 
vezettek.

Dr. Gaál Endre első évi működése azonban minden aggodalmat 
eloszlatott, sőt bebizonyosodott, hogy az akkori viszonyok között az volt 
a leghelyesebb megoldás, hogy a gyógyszerészek minden ügyének irá
nyítása egy kézbe kerüljön. Ezt maga Zoltán Béla is elismerte azon a 
vacsorán, amit a budai gyógyszerészek rendeztek abból az alkalomból, 
hogy Í921 júniusában egy esztendeje múlt el annak, hogy dr. Gaál a 
Testület elnöki HzeKÖt is elfoglalta.

Ez a vacsora különben is ünnepélyes keretek között zajlott le, 
mert megjelent azon Yass József népjóléti miniszter, Mayer János föld-
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mívelésügyi miniszter s a népjóléti minisztérium vezető tisztviselőkara 
is azon a száz gyógyszerészen kívül, aki azért ment el a vacsorára, 
hogy hitvallást tegyen dr. Gaál Endre mellett. Az ünneplés súlyát pedig 
teljessé tette Yass miniszter beszéde, amelyben mély háláját fejezte ki a 
gyógyszerészek közegészségügyi működésével szemben és nagy öröm
mel köszöntötte dr. Gaált azért is, mert neki sikerült eggyé kovácsolni 
s így erőssé tenni a gyógyszerésztársadalmat.

Annál inkább kell értékelni a miniszternek ezt a határozott állás- 
foglalását dr. Gaál Endre mellett, mert ez már jóval az után az esemény 
után történt, amelyet alkalmasnak talált az úgynevezett disszidens- 
csoport arra, hogy tüntetőleg kivonuljon a Testületből.

Gaál Budáról Pestre helyezi át gyógyszertárát — A disszidensek al
kalmasnak találják a pillanatot arra, hogy Gaál ellen fellépjenek. >— 
Müller Vilmos pálfordulása. — Feljelentik az Egyesületet. — Hivatalos 

vizsgálat állapítja meg, hogy a feljelentés minden adata alaptalan.

Az történt ugyanis, hogy dr. Gaál Endre a „Szentháromságához 
címzett reáljogú gyógyszertárát az I. kerületi Attila-körútról miniszteri 
engedéllyel a VI. kerületi Oktogon-tér környékére helyezte át.

Az áthelyezésnek igen fontos okai voltak. A székesfőváros 
ugyanis már régebben elhatározta a Tabán név alatt ismert városrész le
bontását, tehát azét, ahol dr. Gaál Endre gyógyszertára is állott. A le
bontás már nagymértékben előre is haladt s így az a helyzet alakult ki, 
hogy a gyógyszertár előtt ott állott a Duna, jobbra tőle a csupasz Gel
lérthegy, hátamögött a lebontott Tabán. A gyógyszerár tehát így élet- 
képtelen lett s fennállását csak úgy lehetett biztosítani, ha máshová való 
átköltözésére engedélyt kap.

Ekkor már eldöntött kérdés volt az is. hogy a miniszter az Ok- 
togon-térre ú j gyógyszertár felállítására ad engedélyt. Magának Vass 
J ózsefnek jutott tehát eszébe ez a megoldás, hogy legjobb lenne az élet- 
képtelenné vált tabáni gyógyszertárat az Oktogon-térre áthelyezni, 
amivel azt is ki lehetne kerülni, hogy átmenetileg nem szaporodna a 
budapesti gyógyszertárak száma.

Az áthelyezés ellen jogos kifogást emelni semmiféle szempontból 
sem lehetett. Tekintettel arra, hogy a miniszter oda új gyógyszertár fel
állítására úgyis engedélyt adott volna, az áthelyezés az érdekelt gyógy
szerészek sérelmével nem járt. Különben is dr. Gaál Endre velük az át
helyezés helyére nézve megállapodott s az érdekeltek illetékes helyen ki 
is jelentették, hogy ily körülmények között az áthelyezés ellen kifogást 
nem emelnek.

A törvényesség szempontjából pedig egyáltalában nem volt az át
helyezés kritika tárgyává tehető. Ezt a jogot az 1876-iki közegészségügyi 
törvény alapján életbelépett szabályrendelet engedély alapján minden 
gyógyszerésznek biztosítja s így ezt a jogot elvenni dr. Gaál Endrétől 
csak azért, mert ő a Testület elnöke volt, nem lehetett. Különben is ha
sonló eset igen sok volt már az országban, de volt már Budapesten is, 
ahol az I. kerületi Várból a VIII. kerületbe hozták át a Szent Szív című 
Telkessy-féle reáljogú gyógyszertárat, nem is beszélve arról, hogy a



„Deák Ferenc" gyógyszertár a IV. kerületből a VI., a „Nádor" gyógy
szertár az V. kerületből szintén a VI., az „Aréna" és a „Hungária** 
gyógyszertár pedig a VI. kerületből a Vll. közigazgatási kerületbe lett 
áthelyezve.

Ez áthelyezések ellen annakidején senki fel nem szólalt s így 
megállapítható, hogy az a támadásözön, ami ez alkalomból Gaálra zú
dult, egyszerűen mesterséges alkalomcsinálója volt annak, hogy a disz- 
szidensek vesztett harcaik után otthagyhassák a  Testületet, ahol hely
zetük amúgy is kellemetlen volt. Deér, Bayer és Héderváry vezetésével 
ki is léptek 28-an a Testületből és megalakították azt a disszidens-cso- 
portot, amelynek későbbi működéséről még ismételten lesz szó. Be
vezetőül elnevezték magukat „Gyógyszerészek Baráti Köré“-nek és 
működésüket azzal kezdték, hogy dr. Deér Endre interjút adott 
a segédek lapjának, annak a korporációnak tehát, amelyet mind
eddig a legsúlyosabb kitételekkel kritizált s amellyel a Magyarországi 
Gyógyszerész-Egyesület és Budapesti Gyógyszerész Testület erkölcsi 
lehetetlenségnek tartotta akkor szóbaállani, egyrészt a Benárd-féle in
terpelláció, másrészt azért, mert 115 alaptalan bűnvádi feljelentést ad
tak  be gyógyszertártulajdonosok — amint a Gyógyszerészi Közlöny meg
írta —, köztük dr. Deér Endre ellen is.

A testületből kiváltaknak maga Vass miniszter adta meg a választ 
azzal, hogy amikor dr. Gaál Endre novemberben gyógyszertárát az ú j 
helyen megnyitotta, az ünnepélyes aktuson személyesen is megjelent és 
kijelentette, hogy amilyen nemes intenciókkal járult hozzá, hogy a 
gyógyszertár egy holt pontról előre kerülhessen, ugyanolyan őszintén 
kívánja, hogy ez és a többi testvérgyógyszertár is minél több hasznára 
legyen az emberiségnek. A megnyitáson megjelent még Nagyatádi Szabó 
István és Mayer János miniszter is, hogy így tegyenek bizonyságot an
nak a megbecsülésnek, amit a gyógyszerészi kar vezetője iránt éreznek.

Mindez alkalmas lett volna arra, hogy a disszidensekben a józan 
megfontolás kerekedjék felül. Sajnos, a sértett hiúság és a harag rossz 
tanácsadó. Ahelyett, hogy kari érdekből — ha már együtt működni nem 
akartak — legalább csendesen félreálltak volna, minden módon próbál
ták szítani az ellentéteket.

E törekvésükben váratlanul segítőtársra találtak Müller Vilmos
ban, az újjászervezett Országos Egyesület alelnökében is.

Müller Vilmos igen tehetséges ember, akit Bársony Elemér fede
zett fel, amikor megcsinálta a Vidéki Gyógyszerészek Országos Szövet
ségét. Világos fej, kiváló szónok, akinek minden megmozdulása szug- 
gesztív erejű. Tele van munkakedvvel és ambícióval. Az elsőnek köszön
hető, hogy olyan kiváló eredménnyel dolgozott az Egyesület újjászer
vezése érdekében, a másodiknak, hogy a túlfűtött ambíció, párosulva 
erős önérzettel, bizonyos szertelenségekre ragadta.

Feltétlenül vezetésre hivatott férfiú s a tragikai összeütközés nála 
ott kezdődik, hogy az elnök, dr. Gaál, még erősebb kötésű, mint ő. Nem 
tudta elviselni azt, hogy dr. Gaál mellett kellően nem érvényesülhetett, 
hogy a döntő szó mindenben dr. Gaálé s nem az övé. Szuggesztív ereje 
mellett szinte fizikai kínt érzett, hogy neki engedelmeskednie kellett, 
ahelyett, hogy diktálhatott volna.

Úgy látszik, ez szegte kedvét s ez magyarázza meg, hogy egy
szerre csak szembekerült dr. Gaállal és a disszidensek felé orientálódott. 
Annál is inkább meglepő volt ez, mert amikor annakidején az Egyesület
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Müllert akarta delegálni egy miniszteri ankéthez, továbbá a taksabizott
ságba, Deér kijelentette, hogy Müllerrel régebbi támadásai miatt egy 
asztalhoz le nem ül. Tehát „Nil admirari“ mondotta egy ókori bölcs s 
a harag, úgy látszik, jobb fegyvertárs, mint az igazság.

Arra azonban még sem mert gondolni senki, ami rövidesen bekö
vetkezett. Müller, érezve a visszás helyzetet, amibe került, alelnöki tiszt
ségéről lemondott s nem sokkal ezután a maga és érdektársai, dr. Wéber 
Dezső, Bayer Antal, Korányi Lajos, dr. Filó János, dr. Andriska Viktor, 
Miklós Aladár és Kende nevében feljelentést adott be a belügyminisz
terhez, amelyben az egyesületi pénzek helytelen és szabályellenes keze
lésével vádolja meg Róth Manót, az Egyesület pénz tárnokát és míg egy
részt Koritsánszky Ottó igazgatónak felfüggesztését kéri, másrészt kéri 
a vizsgálatnak a felelősség megállapítása céljából dr. Gaál Endre el
nökre való kiterjesztését is.

A feljelentés hihetetlen felháborodást váltott ki. Azzal látatlanban 
is tisztában volt mindenki, hogy dr. Gaál és Róth is csak áldozatot hoz
tak eddig mindig az egyesületért s hogy dr. Gaál alatt lett vagyonossá 
az Egyesület, amely a kommunizmus bukása után olyan szegény volt, 
hogy még a szolgáját sem tudta kifizetni. Ezenkívül köztudomású volt, 
hogy dr. Gaál dúsgazdag ember s hogy Róth is igen jómódú volt s így 
az Egyesületet semmiféle címen és semmiféle körülmények között vesz
teség nem is érhette.

A Müllerék által hangoztatott vád az volt, hogy a pénztáros az 
igazgatótanács tudta nélkül kivette a bankból az Egyesület pénzét s azt 
két bankbizományos ú tján  „koszt“-kamatba adta. Maga a beadvány is 
elismeri, hogy az így elért kamatjövedelmet Róth az Egyesületnek be
szolgáltatta s így panaszuk lényege az, hogy ezt a kamatozási módot 
felhatalmazás nélkül vette igénybe, ami azzal az eredménnyel is járha
tott volna, hogy az Egyesület a pénzét elveszíti.

Mielőtt tovább mennénk, nézzük meg, mi is volt az a koszt-kamat.
Tudvalevő, hogy a békében a bankok a pénzbetétek után 4—6% 

évi kamatot fizettek. A pénz leromlása idején ez a bankkamatláb alig 
emelkedett, viszont tőzsdebizományi irodák — megfelelő fedezet mellett
— sokkal nagyobb kam atra is kihelyeztek pénzeket. Ennek magyará
zata az, hogy az akkori tőzsdei konjunktúra mellett a tőzsdén óriási ösz- 
szegeket kereshettek azok, akiknek készpénz állott rendelkezésükre s 
így szívesen fizettek igen magas kamatot is. Ez a kam at eleinte heti 1% 
körül mozgott s lassanként emelkedett, úgyhogy volt olyan idő, hogy 
egy hétre 10—12%-ot is fizettek a pénz után. Ez volt tehát az indító oka 
annak, hogy Róth a bank helyett így helyezte el a pénzt s az Egyesület 
ilyen címen körülbelül 3 millió korona tőke után hat hét alatt 440.000 
korona kamatjövedelmet kapott.

Természetes, hogy amikor az Egyesület a feljelentésről tudomást 
szerzett, rögtön önmaga ellen kért vizsgálatot, amit a belügyminiszter 
el is rendelt s a vizsgálat lefolytatásával a székesfőváros polgármesterét 
bízta meg.

Ez a vizsgálat azután fényesen rehabilitálta az egyesület vezető
ségét. A polgármesteri véghatározat ugyanis a feljelentést teljes egészé
ben elutasította, mert az egyesület alapszabályszerű működése és az 
egyesület pénztárosának jóhiszemű, az egyesület érdekében történő el



járása teljes beigazolást nyert. De teljesen alaptalannak jelentette ki a 
véghatározat a panasz mellékesebb pontjait is, nevezetesen, hogy az 
egyesületnek nincsenek megválasztott számvizsgálói s hogy az egyesü
let közgyűlése nem volt határozatképes. Ezzel szemben megállapítást 
nyert, hogy az egyesületnek 4 rendes számvizsgálója volt s hogy a köz
gyűlési határozatokat 220 tag fogadta el, már pedig az alapszabályok 
szerint a határozatképességhez a választmány jelenlevő tagjain kívül 
csak 40 rendes tag jelenléte szükséges.

Müllerék annyira meg voltak győződve panaszuk alaptalanságá
ról, hogy azt a rendelkezésükre álló 15 nap alatt meg sem föllebbezték, 
úgyhogy a polgármesteri végzés jogerőre is emelkedett. Sőt amikor lát
ták, hogy most már a büntetőbíróság előtt súlyos konzekvenciával fog 
járni reájuk nézve a vádaskodás, együttes nyilatkozatban kijelentették, 
hogy nem volt szándékuk sem az egyesület elnökségét, sem Róth Manót 
meggyanúsítani s ha beadványuk mégis ezt a látszatot keltette, úgy an
nak hangsúlyozása mellett, hogy az érdekeltek erkölcsi integritását 
érinteni nem akarták, sajnálkozásukat fejezik ki.

Ha az egész kérdést csak az elnökség érdekei szempontjából b í
rálná el valaki, akkor azt lehetne mondani, hogy az ő pozícióját ez a 
csúfosan megbukott támadás csak megerősítette, mert alkalmat adott 
egyrészt annak hatósági megállapítására, hogy a vezetőség az egyesület 
vagyonával a legjobban sáfárkodik, másrészt pedig azokra a bizalmi 
nyilatkozatokra, amelyekkel az egyes kerületek az elnökséget elárasz
tották.

A gyógyszerészi kar szempontjából azonban ez az alaptalan vá
daskodás igen kellemetlen volt, mert abba a segédszövetség vezetői, 
különösen annak azidei titkára, természetesen belekapaszkodtak, 
lapjukban az ügyet panamává élezték ki és gondoskodtak arról is, hogy 
arról a napisajtó is tudomást szerezzen. Sovány vigasz, hogy e vádas
kodásért a titkárt a bíróság rágalmazásért 14 napi fogházra s ezen felül 
még pénzbüntetésre is ítélte, mert a titkár elítéltetése nem állott arány
ban azzal az erkölcsi kárral, amit e kérdés rosszhiszemű lanszírozása 
okozott.

De ezenfelül volt még ennek az ominózus ügynek más érthetetlen 
jelensége is. Ilyen az, hogy a vádaskodó beadványt Bayer, Korányi és 
dr. Andriska is aláírta.

Bayer hosszú ideig elnöke volt az Egyesületnek. Gyakorlati ér- 
zékű férfiú, kitűnő gyógyszerész, lelkiismeretes elnök volt, akinek egész 
múltja szöges ellentétben állott az ilyenformájú, nem sok lelkiismeretre 
valló vádaskodással. Mint könnyen befolyásolható ember, egészen biz
tosan jóhiszeműen beugrott Müller információjának, éppen úgy, mint 
Korányi, aki már régóta inkább csak csendes szemlélője volt az esemé
nyeknek.

Andriska szerepében egy kis lélektani rejtély is szerepet játszik. 
Fiatalon jogot kapott Pesterzsébeten. Egyik alapítója volt a Vidéki 
Gyógyszerészek Országos Szövetségének, amely erősen a tulajdonosi 
érdekek szolgálatában állott. Ezenfelül csendes modorú, a tudományos 
búvárkodásokban elmélyedő ember, aki később orvosi diplomát is szer
zett és egyetemi m agántanár lett. Ismerve az ő komoly egyéniségét, 
bizonyára itt is csak a rábeszélésnek engedett, mikor a feljelentést jó
hiszeműen aláírta. Andriska ezidőben az alkalmazott kartársak szövet

58 1



ségének alelnöke lett s az ő segédszövetségi alelnöksége miatt kellett az 
Országos Egyesületnek egy olyan határozatot hoznia, amely inkompa
tibilisnek mondotta ki azt, hogy valaki egyszerre legyen az Egyesület 
tagja s a segédszövetség reprezentánsa. Ez a határozat logikus volt s a 
legkevesebb, amivel az Egyesület a maga érdekeinek tartozott.

Az Országos Egyesület és a Testület minden összeköttetést megszakít a 
segédszövetséggel. — Millner György a segédek vezetői ellen fordul, 
akik kénytelenek lemondani. — Törvény a tisztességtelen verseny ellen. 

A betegsegélyező pénztárak hatása a gyógyszertárakra.

A kronologikus sorrend megszakításával itt mutatunk rá arra, 
hogy a segédszövetségnek ezzel a sorozatos és kvalifikálhatatlan szerep
lésével betelt a mérték. Dr. Gaál Endre elhatározta, hogy radikálisan 
végez azzal a segédszövetséggel, amely állandó veszedelme lett már a 
kari békének és veszélyeztette a gyógyszerészi pálya nagy erkölcsi ér
tékeit.

Ez elhatározás alapján úgy az Egyesület, mint a Testület hatá
rozatot hozott, mely szerint mindaddig nem hajlandó szóba állani a se
gédszövetséggel, míg az akkori vezetőség áll annak élén. Ezenkívül 
tudatta a segédszövetségnek Millner György, Andriska Viktor és Papp 
Vilmos tagjaiból álló bizottságával, hogy ha a régi vezetőség lemond, 
úgy hajlandó a munkanélküliség kérdését, a korpótlékos fizetőpénztárt 
s a segédi kar egyéb jogos kívánságait megoldani, ellenkező esetben 
azonban még azt is elhatározta, hogy az összes budapesti segédeknek 
félmondat, az állásokat az állásnélküliekkel tölteti be, ezekkel ú j segéd
szövetséget alakíttat s ra jta  lesz, hogy a régi eltűnjön a föld színéről.

Ez az ultimátum megdöbbentette az alkalmazotti kar régi és ko
moly tagjait s úgy döntöttek, hogy 1924 november 30-ára rendkívüli 
közgyűlést hívatnak össze, amely döntse el a tennivalókat.

A közgyűlés előtt bizalmas megbeszélések folytak arra nézve, 
hogy a közgyűlés Draskóczi Milkó Lászlót, a szövetség elnökét és Bog- 
lutz titkárt ú jra  megválasztja azért, hogy távozásuk ne lássék olyannak, 
mint amire kívülről kényszerítették őket s így megadják számukra azt 
a lehetőséget, hogy megválasztásuk után önként mondjanak le. A köz
gyűlésnek ez is volt a lefolyása, de utána a higgadt elemeket az a meg
lepetés érte, hogy sem az elnök, sem a titkár nem m utattak hajlandósá
got a lemondásra.

Ezek után a békét óhajtók számára nem maradt hátra más, mint 
hogy a nyilvánosság előtt m utattak rá arra, hogy a szövetség elnökének 
és titkárának személye az, amely megakadályozza, hogy a tulajdonosi 
kar segítségével meg lehessen oldani azokat a fontos problémákat, ame
lyek nélkül a segédi kar jövője teljesen bizonytalan. Kijelentették, 
hogy ők békében akarnak élni a tulajdonosi karral s felszólították csat
lakozásra alkalmazott kartársaikat.

E körlevélnek, amelyet Millner György, Dobos Gábor, dr. Dömö
tör Lajos, Kis Andor és mások írtak  alá, meg lett a kívánt eredménye. 
A közvélemény nyomása alatt Draskóczi Milkó László és Boglutz le



mondott és megbízás alapján Millner György, Makovitzky Zoltán és dr. 
Dömötör Lajos vették át a szövetség vezetését, akiknek első dolguk volt, 
hogy üdvözölték dr. Gaált s felkérték őt arra, eszközölje ki, hogy úgy 
az Országos Egyesület, mint a Testület vegye fel a szövetséggel ú jra  a 
kapcsolatot. Ehhez most már mindkét korporáció hozzá is járu lt s dr. 
Gaál értesítette őket az egyesület nevében arról is, hogy a korpótlék 
ügyében együttes felterjesztést akar intézni a miniszterhez s így kéri 
a szövetséget, hogy az együttműködés biztosítására három tagot dele
gáljanak.

Ezzel a megnyugtató akkorddal végződött az az ádáz harc, ame
lyet egyes rövidlátó emberek hosszú időn át oktalanul táplálták. Van 
ebben sok érdeme az alkalmazotti kar higgadt elemeinek, a legnagyobb 
érdem azonban mindenesetre dr. Gaál Endréé. Az ő határozott, kemény 
egyénisége nélkül bizonyára teljesen elfajultak volna a dolgok. Elismer
jük, nagyon fájhatott a szövetségnek az, hogy egész belső életüket dr. 
Gaál akarata szerint kellett, hogy berendezzék, de az elfogulatlan bíráló 
meg kell, hogy állapítsa, hogy ez az erős akarat teremtette meg végül a 
kari békét, amelyen keresztül születtek meg azok a nagy eredmények, 
amelyekről később fog ez a munka beszámolni.

Erre a békére nagy szükség volt a gyógyszerészi pálya általános 
helyzete miatt. Szinte napról-napra történtek nyugtalanító események, 
amelyekkel nem lehetett megosztott erővel szembeszállani. Az Országos 
Egyesületnek állandóan készenlétben kellett állania azokkal az esemé
nyekkel szemben, amiket egyrészt az általános rossz gazdasági helyzet, 
másrészt a rosszindulat termelt ki a gyógyszerészek ellen.

Ilyen nagy veszedelem volt 1923 elején a gyógyszerellátás mind
jobban kialakuló csődje.

Ismeretes ugyanis, hogy a német vegyészeti gyárak voltak azok, 
amelyek úgyszólván az egész világot ellátták gyógyszerrel. E gyárak 
közül a legnagyobbak igen nagy bajba jutottak, mert Hoechst, Elberfeld, 
Darmstadt, Manheim stb. a francia megszállás következtében körül vol
tak zárva s onnan semmiféle árut hozni nem lehetett. A francia hatósá
gok ragaszkodtak ugyanis ahhoz, hogy a gyárak csakis az ő kiviteli en
gedélyükkel szállíthatnak gyógyszert, a berlini kormány azonban szigo
rúan megtiltotta nekik azt, hogy ilyen kiviteli engedélyeket kérjenek.

Németország előre látta ezt a helyzetet s ezért a nem veszélyez
tetett helyeken még idejében nagy gyógyszerraktárakat állított fel, sőt 
felállított ilyeneket külföldön, többek között Budapesten is. Egyelőre 
minden rendben lett volna tehát, ha a devizaközpont a maga kicsinyes
ségével és nehézkességével keresztül nem húzza a számításokat. így az
után megtörtént az, hogy 1923 február végén már teljes két hónap óta 
nem kaptak a gyógyárunagykereskedők devizát, amiért is a német gyá
rak utasították budapesti raktáraikat, hogy mindaddig a nagykereske
dőknek árut ne adjanak, amíg azok eddigi tartozásaikat ki nem fizetik.

Ennek az eladósodásnak a nagydroguistak nem voltak okai, mert 
mint ahogy évtizedek óta pontosan fizették számláikat, ezt most is meg
tették volna, ha a devizaközpont a megfelelő valutát rendelkezésükre 
bocsátja. Ez azonban nem történt meg, az pedig tiltva volt, hogy bárki 
is a magánforgalom útján  szerezze be devizaszükségletét.

A gyógyszerínség tehát a devizaközpont miatt napról-napra na
gyobb lett, ami arra indította Bársony Elemért, hogy a székesfőváros 
közgyűlésén éleshangú interpellációt mondjon el e kérdésben. A gyógy



szerára kereskedőket viszont ez a huzavona belekényszerítette abba is, 
hogy újra beszüntessék a gyógyszerészeknek eddig nyújtott hitelt, mert 
a bizalom megrendülése miatt a német gyárak nemcsak hogy készpénz 
ellenében adtak csak nekik árut, hanem — ami eddig soha meg nem tör
tént — a hátralék után 3% késedelmi kamatot is felszámítottak nekik.

El lehet képzelni, hogy ez a hitelmegvonás mennyire sújtotta a 
gyógyszerészeket, akik forgalmuk tekintélyes részét kénytelenek voltak 
szintén kihitelezni, részben egyleteknek és gyáraknak, uradalmaknak, 
részben magánosoknak. Különösen súlyos helyzetet teremtett ez azért, 
mert percentualiter a gyógyszerészek sokkal kisebb haszonnal dolgoz
tak, mmTa múltban.

Karlovitz Adolf pápai gyógyszertártulajdonos ez időben írt egy 
nagy tanulmányt, amelynek címe: „A magyar gyógyszerészet gazda
sági monográfiája 1922-ben“. Az itt felsorolt rengeteg adathalmazból 
szakítunk ki egy párat, hogy némi képét adjuk a helyzetnek. Tehát:

1914-ben 1922-ben
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Az anyagtaksának az áruhaszon % - a ..................... ..... 71% 49.5%
Az össztaksából a m unkadíj %-ban ..................... .....69% 26.5%
15 vényen az áruhaszon búzában kilogramm . . . .  33.1 8.8
15 vényen az összkereset búzában kilogramm . . . .  138 15.3
Oki. gyógyszerész havi fizetését fedezte recept ..  130 176
Irodakisasszony havi fizetését fedezte recept . . . .  43 64
Laboráns havi fizetését fedezte recept ................. .....43 56
Egyszerű levélportó d íjá t fedezte recept .............. 0.05 0.2
Minimális távirati d íja t fedezte recept .................. 0.16 0.49
Egy doboz gyufa árát fedezte r e c e p t .....................  0.01 0.06
Egy kilogramm kávé árát fedezte r e c e p t .............. 1.3 11.2
Egy tojás árát fedezte recept .................................  0.03 0.32
Egy liter tej árát fedezte recept .............................  0.1 0.41
Egy kilogramm marhahús árát fedezte recept . . . .  0.65 3.2
Egy orvosi látogatás árát fedezte recept .............. 1.9 4.0

Ez a pár adat mindennél meggyőzőbben beszél. De ezenfelül még 
azt is konstatálni kellett, hogy a nehéz gazdasági viszonyok miatt újra 
és még jobban felburjánzott az illegitim gyógyszerárulás. A napilapok
ban is lépten-nyomon kellett találkozni olyan hirdetésekkel, amelyek 
alkalmasak voltak arra, hogy a gyógyszertárak forgalmának egy részét 
kuruzslókhoz tereljék.

Ezek a kilengések már olyan arányokat öltöttek, hogy a kormány 
is szükségesnek látta az ellenük való megmozdulást. Nem mondhatnék, 
hogy azért, mert a gyógyszerészi kart akarta védeni, hanem mert a ke 
reskedelmi érdekeltségek is megmozdultak az őket súlyosan érintő tisz
tességtelen verseny miatt. így született meg a tisztességtelen verseny
ről szóló 1923. évi V. törvénycikk, amelynek 2. §-a azt mondja, hogy az 
áru forgalombahozatalánál nem szabad a kelendőség fokozására alkal
mas olyan adatokat hiresztelni, amelyek a valóságnak meg nem felelnek 
és megtévesztésre alkalmasak. Yédi a törvény az üzemi titkot is (eljá
rási, gyártási) s kijelenti, hogy az alkalmazott által annak akár a maga, 
akár más javára való felhasználása tilos. Szigorú büntetést is statuál, 
mert amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá nem 
esik, 3 évig terjedhető fogházzal és pénzbüntetéssel büntethető az, aki



abból acélból, hogy valamely áru kelendőségét fokozza, nyilvános hir
detésben, ajánlatban, körlevélben vagy élőszóval olyant állít, ami a 
valóságnak meg nem felel.

Ez a törvény bizonyos megnyugvást keltett és reményt arra, hogy 
megszűnnek az eddig felelőtlenül közölt, valótlanságot tartalmazó hir
detések. Sajnos, a remény nem igen vált valóra, mert az ellenőrzés igen 
laza s újra az történt, mint már annyiszor, hogy a törvény jó, de egé
szen rossz a végrehajtása.

Nem volt alkalmas a lelkek megnyugtatására az sem, hogy 1923 
júliusában 4650. M. E. szám alatt megjelent rendelet a munkásbiztosí
tási bérhatárt alaposan felemelte s így a tisztviselőknek és kereskedelmi 
alkalmazottaknak új nagy csoportja került a munkásbiztosító pénztár 
hatásköre alá. Ez pedig annyit jelentett, hogy rengeteg paciens lett el
vonva a magánforgalomtól s lett átutalva egy olyan intézetbe, amely
nek a gyógyszerészek 25% engedményt voltak kénytelenek adni. Újra 
csökkent tehát a gyógyszertárak jövedelmezősége s ez a munkanélküli
ség emelkedésére is vezetett.

Általában véve érdekes megállapítás, hogy a többi pályáktól el
térően, a szociális haladás mind újabb és újabb jövedelemlehetőségtől 
fosztja meg a gyógyszerészeket.

Ha az állam vagy a városok a kultúra magasabb szempontjaira 
való tekintettel iskolákat építenek, fokozott mértékben van szükség tan
erőkre. Ha a közlekedés javítása céljából vasutakkal, országutakkai 
hálózzák be az országot, rengeteg munkás, vállalkozó, mérnök ju t ke
nyérhez és a közlekedési útvonalakkal együtt növő kereskedelmi for
galom itt is sok ú j egzisztenciát teremt. A fürdők létesítése, ú j gyógy
források kihasználása, kórházak szaporítása mind azzal jár, hogy az 
orvosok s az egészségügyi személyzet helyzete megjavul.

Ezzel szemben, ha a kötelező betegsegélyezést ú j és ú j kategó
riákra terjesztik ki, ú j és ú j jövedelemcsökkenés vár a gyógyszertá
rakra a pénztáraknak adott százalékengedmény miatt és azért is, mert 
egyre-másra állítják fel azokat a házigyógyszertárakat, amelyek a pénz
tárakat és kórházakat gyógyszerrel ellátják. Ez a tapasztalat arra a 
meggondolásra kellene, hogy serkentse a kormányzatot, hogy a köte
lező betegsegélyezés kereteinek kibővítésénél nagyon óvatosan járjon el, 
mert máskülönben elsorvasztja azokat a nyilvános jellegű magángyógy
szertárakat, amelyek elsősorban hivatottak arra, hogy az ország lakos
ságának gyógyszerszükségletét elkészítsék.

Tagadhatatlan, hogy a kötelező betegség elleni és balesetbiztosí
tás megteremetése minden országban szinte nemzeti érdek. A magyar 
gyógyszerészi kar ezt mindig el is ismerte s honorálta azzal, hogy a 
maga jószántából tetemes anyagi előnyöket biztosított a pénztáraknak.

A szociális cél azonban nem terjedhet annál tovább, hogy orvosi 
kezelését és gyógyszerrel való ellátását biztosítsa azoknak, akiknek ala
csony jövedelme máskülönben vagy nagyon megnehezítené, vagy telje
sen lehetetlenné is tenné azt, hogy magukat gyógyíttassák. Elsősorban 
tehát a munkásság és az egészen kispolgári egzisztencia számára való 
a kötelező biztosítás s elhibázott szociális politika az, amely olyanokat 
is belekényszerít a betegsegélyző pénztárakba, akiknek anyagi módjuk 
megengedné az orvostartást s a gyógyszereknek megvételét. Az ilyen 
rendszer csak az orvosi és gyógyszerészi proletariátust emelheti, ez pedig 
csak ártalmára lehet a közegészségügy általános érdekeinek.



Hazánkban a betegség elleni biztosítás eleinte csak a munkásszer- 
vezetek és magánegyesületek terén volt meg, természetesen mint önkén
tes biztosítás. Különösen az általános munkásegylet volt az, amely az 
egész országra kiterjedő szervezettel b írt s körülbelül 100.000 tagja volt. 
Ezenkívül működött a kereskedelmi testületek által fenntartott Ferenc 
József kereskedelmi kórház, amely a kereskedelmi alkalmazottak biz
tosításával foglalkozott.

Az önkéntes biztosítás azonban a munkásoknak alig egyharina
déra terjedt ki, ez is úgy, hogy a legtöbb helyen a gyárosok a saját ér
dekükben biztosították a munkásaikat. Mind nagyobb erővel lépett fel 
tehát a kötelező biztosítás kívánsága, amit azután Baross Gábor minisz
ter csinált meg az 1891. évi XIV. te. által.

Ez a törvény a bányatársládák intézményét fenntartva, öt külön
féle pénztárat létesített úgy, hogy a betegsegéíyezés költségeit a mun
kások 2/3, a munkaadók 1 /., arányban voltak kötelesek viselni. A mun
kások 20 hétig tartó betegsegélyezésben részesültek, tehát ennyi ideig 
kaptak orvosi kezelést, gyógyszert és táppénzt.

A sokféle pénztár azonban nem volt életképes. Ezenfelül a kép
viselőház is többször utasította a kormányt a baleset elleni biztosítás 
megteremtésére is. így készítette el azután Szterényi József kereskede
lemügyi államtitkár 1906-ban azt a tervezetet, amely az ipari és keres
kedelmi alkalmazottak betegség- és balesetbiztosításáról szól s mint az 
1907 :XIX. te. került törvénykönyvünkbe. Ez a törvény olyan intézkedé
seket tartalmazott, amelyekkel a szociális biztosítás terén az egész vilá
got megelőztük. Ilyen az, hogy az eddigi 2/3—1 /., teherviseléssel szemben 
a teljes paritás álláspontjára helyezkedett, úgyhogy a betegsegélyezési 
terheket a munkások és munkáltatók egyformán 50—50% erejéig visel
ték. Ez a törvény volt az első Európában, amely a biztosítottak család
tagjairól is gondoskodott s ezeknek is biztosította az orvosi kezelést és

Gyógyszerellátást. A balesetbiztosítás egész terhét a munkaadók vállára 
elyezte a törvény, amely olyan egységes alapot teremtett, hogy később 

minden különösebb nehézség nélkül hozzákapcsolható legyen az agg
kori és rokkantbiztosítás is.

A biztosítottak száma 1912 végén betegség ellen 1,370.000 volt, 
míg ezzel szemben a törvény engedélye alapján önként biztosítottak 
száma 6075-re rúgott.

1891-ben tehát összesen körülbelül 150.000 ember volt hazánkban 
betegség ellen biztosítva s ez a szám 16 év alatt ennek kilencszeresére 
emelkedett. Ez a tény a gyógyszertárak helyzetét nem rosszabította, 
mert olyan ú j tömegeket is bevont a bizosításba, akik azelőtt a gyógy
szerfogyasztás terén alig jöttek számításba. A helyzet ott kezdett súlyos 
lenni, amikor állandóan emelték azokat a kereseti értékhatárokat, amed
dig a biztosítás kötelezővé lett. így vontak el a gyógyszertáraktól olyan 
ú j és ú j intellektuel tömegeket, akik addig a magán recepturai forgal
mat alkották s ez már nagyon sok gyógyszertárat igen súlyosan érintett.

Az 1907-es törvény revízióját azután 1927-ben Yass József nép
jóléti miniszter csinálta meg. Korszakalkotó tevékenységének méltatása 
nem e könyv keretébe tartozó feladat. Megfelelő helyen nagy alkotásá
val, az Országos Társadalombiztosító Intézettel, nagy vonásokban mégis 
foglalkozni fogunk s egyelőre már itt m utatunk rá, hogy ő alkotta meg 
a rokkant- és agg kori biztosítást s hogy törvénye alapján ma körülbelül 
800.000 a biztosítottak száma Magyarországon. Tekintettel arra, hogy a
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trianoni békeszerződés országesonkítása miatt hazánk lakosainak száma 
ma, 1929-ben, alig üti meg a 8 milliót, a 800.000 biztosított fél m utatja 
azokat a széles kereteket, amelyekre ez a zseniális szociálpolitikus az uj 
biztosítási törvényt helyezte.

íme, egy csokorba kötve egy pár olyan momentum, ami mind ag
godalmat és izgalmat váltott ki a gyógyszerészi karnál. De ezekkel még 
nem merült ki a sor. Voltak olyan kisebb jelentőségű kérdések is, ame
lyek mellett elgondolkozva állott meg a gyógyszerészi kar. így például
1923 szeptember 11-én a népjóléti miniszternek megjelent a 46.656. sz. 
rendelete, amelyben felhívta a székesfőváros polgármesterét arra, hogy 
jelentse, mily körülmény tette szükségessé, hogy egyes gyógyszertár
tulajdonosok gyógyszertáruk felelős vezetésére okleveles gyógyszerészt 
alkalmaztak. A miniszteri leirat megállapítja, hogy a törvény szellemé
ből folyóan a gyógyszertárat magának a tulajdonosnak kell vezetni s ez 
alól csak akkor van kivételnek helye, ha a tulajdonost a jog beszerzése 
után a kezelés folytatásában valamely későbben bekövetkező testi vagy 
lelki fogyatkozás megakadályozná. Éppen ezért kijelenti a miniszter, 
hogy a gyógyszertártulajdonosok részéről, minden indokolás nélkül, fe
lelős kezelő vagy vezető bejelentését a jövőben tudomásul venni nem 
fogja.

Amint látjuk, az egész kérdés nem nagyon lényegbevágó, de azért
— dacára, hogy a miniszternek alapjában véve igaza volt —- olyan újabb 
megszorítást jelentett, amely belevágott a törvény által biztosított ed
digi gyakorlatba s egyéni szabadságba. A gyógyszertárak bérbeadásá
nak eltiltása, a jogfolyamodási lehetőségek felfüggesztése, a gyógyszer
tártulajdonos nyári szabadságra menésének kötelező bejelentése, ami 
mind az utóbbi idők eseménye volt, olyan korlátozást jelentett, ami ha 
nem is volt súlyos, mégis csak gyengítette a gyógyszerészek eddigi pozí
cióját s fokozta a lelkeknek azt az izgalmát, amit a súlyos gazdasági 
helyzet mar eddig is kiváltott.

Hogy milyen konzekvenciákkal já rt a gazdasági depresszió, azt 
m utatta az az elhatározás is, amit a gyógyszerészi szaklapok 1923 jú 
niusában hoztak nyilvánosságra. Ebben tudatták az olvasóközönséggel, 
hogy közös megállapodás alapján július elsejétől kezdve hetenként min
dig csak egy szaklap fog megjelenni, még pedig úgy, hogy felváltva egy
szer a Gyógyszerészi Hetilapot, azután a Gyógyszerészi Közlönyt s vé
gül a Gyógyszerészi Értesítőt kapják meg az előfizetők. Meg kellett 
teremteni ezt a gazdasági közösséget azért, mert a lapok kiadási tételei 
a békebelinek 1200—1500-szorosára emelkedtek s ezzel szemben az elő
fizetési díj a békebelinek csak 100—150-szerese volt. Az előfizetők ér
dekében ezt a d íjat már emelni nem lehetett s így nem volt más megol
dás, mint ez, amely a lapok szellemi függetlenségének biztosítása mel
lett lehetővé tette, hogy a dolgok jobbrafordultáig mindhárom szaklap 
fennmaradhasson.

Elképzelhető, milyen fájdalmas volt ez az elhatározás a szaklapokra 
nézve, amelyeknek háta mögött több évtizedes igazán érdemes múlt ál
lott. De nem volt más megoldás s bele kellett ebbe nyugodni.
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Dr. Szabó Béla az Egyesület alelnöke lesz. — Kazay halála.

E sok aggasztó tünettel szemben minden remény az Országos 
Egyesületbe volt helyezve, amely tagadhatatlanul kitűnő érzékkel és 
sok eredménnyel képviselte a gyógyszerészi kar gazdasági és etikai 
ügyeit. Széles körben keltett megnyugvást az is, hogy a lemondott Mül
ler Vilmos helyére az 1923 júniusi közgyűlés dr. Szabó Béla újpesti 
gyógyszerészt választotta meg az egyesület alelnökének.

Szabó Béla neve — amint ezt már megírtuk — akkor lett orszá
gosan ismertté, amikor az újpesti gyógyszerészeknek a Kerületi Beteg- 
segélyző Pénztárral keletkezett konfliktusában a gyógyszerészek állás
pontját diadalra vitte. A taksa ügyében ezután írt tanulmányai foko
zott mértékben terelték rá  a figyelmet és a közhangulat a később meg
alakult Vidéki Gyógyszerészek Országos Szövetségének alelnöki szé
kébe emelték őt.

Szabó egyike volt a gyógyszerészi kar legérdekesebb jelenségei
nek. Kissé magába vonult, nehezen felmelegedőnek látszó férfiú volt. 
Nem szerette a hangzatos szavakat, de teljes mellel állott minden igaz 
ügy és igaz ember mellé. Ha alapos megfontolás, önmagával való vitat
kozás során kialakult benne valamilyen meggyőződés, ahhoz erősen és 
mindenek ellenére is ragaszkodott.

Szerény volt a végletekig. M unkájáért sohasem várt sem elisme
rést, sem más ellenértéket. Férfi volt tetőtől talpig, aki nem hajtott fejet, 
csak a tehetség és az eredmények előtt. Éppen ezért tudta a gyógysze
részikar ügyeit olyan elsőrangúan képviselni a Közegészségügyi Tanács 
s a minisztérium előtt is, ahol rövidesen rájöttek arra, hogy olyan tudás
sal s energiával állanak szemben, amellyel számolni kell.

Sajnos, a halál korán elragadta őt. Alig hat év múlva, 1929 elején, 
eltávozott az élők sorából. Halála igen nagy veszteséget jelentett s em
léke méltó a megörökítésre.

S mintha a Teremtő a nagy gazdasági bajok mellett a lelki meg
próbáltatások egész súlyát is éreztetni akarta volna a magyar gyógy
szerészi karral, 1923 április 20-án, egy fehérmegyei kis faluban, Vértes- 
ácsán meghalt Kazay Endre, talán minden idők egyik legnagyobb ma
gyar gyógyszerésze.

Ma, amikor a pleonasmusok korát éljük, amikor a változó nép
hangulat olyan könnyen „naggyá“ kiált ki valakit, alapos megfontolás
sal, minden adat komoly mérlegelésével is meg kell állapítani, hogy 
Kazayhoz hasonló kimagasló egyénisége még alig volt a magyar gyógy
szerészi karnak.

Bizonyos, hogy volt sok kiváló magyar gyógyszerész. Rozsnyay 
Mátyás. Scherfel Aurél, Ströcker Alajos, Traxler László, Láng Adolf és 
a többiek, akik mindig megmaradtak gyakorló gyógyszerészeknek, be
csületet szereztek a magyar névnek és a tudománynak. Rozsnyay Má
tyás közülük világhírűvé is tudott lenni. De ezek csak nagy tehetségek 
voltak, míg Kazay maga volt a zseni, aki egy nüansszal sem maradt a 
legnagyobb tudósok alatt s akit — szomorú magyar sors — a gyógysze
részeitől távol álló tudományos körökben és a külföldön sokkal jobban 
ismertek és értékeltek, mint idehaza, vagy a gyógyszerészek körében.

Sorsa, életkörülményei Scheelet ju tta tják  az eszünkbe. Kis, falusi 
patikákban tengődött, verekedve a mindennapi kenyérért, sőt még erről 
is sokszor megfeledkezett, tudományos búvárkodásai közepette. Anyagi



erő híján  sajátkezűleg csinálta meg a búvárkodáshoz szükséges eszkö
zeit s csak lángelméje segítette őt keresztül azokon az akadályokon, 
amiket elismert nagy tudósok még nagyszerűen felszerelt laborató
rium aikban sem tudtak igen sokszor leküzdeni.

Nagybányán született 1876-ban. A tyja vízimolnár volt, aki fiá
ból papot szeretett volna nevelni. Hajlandósága azonban a gyógysze
részi pályára vitte őt s így lett gyakornok Ember Eleknek nagybányai

fyógyszertárában. Itt indult el azon a pályán, amelyet a szigorú bírálat 
ínzó szeretetével szeretett s amelynek örök dicsőséget szerzett a mun

kásságával.
Mint gyakornok állította már össze négy kötetből álló Gyógysze

részi Lexikonát. A 17 éves ifjú itt m utatta meg már oroszlánkörmeit s 
adott példát arra, hogy mit lehet teremteni tehetséggel s azzal a vasaka
rattal, amely törékeny testét eltöltötte.

Oklevelét 1903-ban szerezte meg s utána Ógyallára került bérlő
nek. Ez a véletlen döntő hatással volt egész életére s további tudomá
nyos fejlődésére.

Ógyallán van ugyanis hazánk legjobban felszerelt csillagvizsgáló 
intézete, mely Konkoly-Thege Miklós adományából került később (1908- 
ban) az állam tulajdonába. Itt működik továbbá a meteorológiai és föld- 
mágnességi országos intézet obszervatóriuma kitűnő tudósok vezetése 
alatt. A tudományszomjas s még egészen ifjú ember itt került olyan ki
váló tudósok közé, akik gyorsan felfedezték benne a nagy szellemi érté
ket és segítették őt ahhoz, hogy csillagászattal és spektroskópiai vizsgá
latokkal foglalkozhassék. De itt találta meg azokat a lehetőségeket is, 
amelyek őt a kémiának, fizikának, botanikának művelésére ösztönözték 
s itt alakult ki benne az a bölcseleti szellem is, amely őt hazánk leg
nagyobb gondolkodói közé avatta.

Rengeteget dolgozott. A törékeny testen diadalmaskodott a szel
lem ereje s újabb és újabb alkotásokra serkentette őt. Kis falusi patiká
jának szegényes laboratóriumát elkerülte az élet mindennapisága, hogy 
ragyogóvá lehessen a zseni fényétől.

Irodalmi munkássága óriási. Megírta az „Organikus kémia alap
vonalai" című önálló nagy m unkáját, napvilágot látott az a könyve, 
amely a III. kiadású Magyar Gyógyszerkönyv elemző módszereit tá r
gyalja és teljesen elkészült azzal a művével, amelynek címe „Kémiai 
műszavaink és jelzőmódszerünk eredete és rendszertana, különös tekin
tettel a magyar és gyógyszerészi vonatkozásokra". Erről a munkájáról 
a legmagasabb tudományos köröknek is az a véleményük, hogy párat
lanul áll az egész világon s hogy a külföldön is mindenütt igen nagy fel
tűnést fog kelteni.

Nehéz lenne munkásságát kritikai rendszerbe foglalni s leghelye
sebb lesz, ha leközöljük azt a véleményt, amit dr. Ilosvay Lajos mű
egyetemi tanár, volt államtitkár, a magyar tudományos élet egyik büsz
kesége mondott róla azoknak a dolgozatainak kapcsán, amelyek a Ter
mészettudományi Társulat kémiai szakosztályának közlönyében, a Ma
gyar Chemiai Folyóiratban tőle az 1904—1921. évek során megjelentek. 
A kiváló tudós méltatása a következőkép hangzik:

„ . . . Kiváló tulajdonságai a széles látókör, éles ítélet, pontos meg
figyelés és biztos kísérletezés. Igazi tudósnak született, csak a sors nem 
kedvezett tehetsége teljes érvényesülésének. Ha munkája valami aka-



tlályba ütközött, találékonysága túlsegítette rajta. Szerény spectroskop- 
já t azzal tette hasznavehetővé, hogy egyszerű képletet állított fel a 
spectrumvonalak hullámhosszának kiszámítására. Kis készüléket eszelt 
ki a zsiradékok fajsúlyának megállapítására. A tej jóságának megítélé
sére segítségül vette a tej kapillaritását s minthogy drága féláruyékos 
polarizálókészüléket nem bírt beszerezni, készített magának egyet, mely 
csak néhány koronába került, de észleletei nem voltak rosszabbak, mint 
ha a legdrágábbat használta volna.

A kémiai elemzés körében ú j kolorimetriás eljárást dolgozott ki 
csekély mennyiségű salétromsav meghatározására. Közölt egy eljárást 
a szénhidrogén és oxigéntartalmú vegyületek mennyiségi elemzésére 
oxidimetriás úton. A fonolok ferrikloridreakcióját módosító ionhatáso
kat tanulmányozva, felismerte, hogy az Uffelmann-féle kémszer nem 
elég biztos a gyomornedvben levő tejsav vagy szabad sav jelenlétének 
felismerésére. Tovább kutatott és alkalmas kémszert talált a rezorcin- 
ban.

Az alkaloidák színes reakcióit tanulmányozva, megállapította, 
hogy ezek csak akkor megbízhatók, ha színképek is támogatják.

Folyós halmazállapotú vegyületek molekulasúlyának kipuhato- 
lására alkalmas jelenségnek ismerte fel a folyadékok és oldatok fel
szívódó képességét kapilláris testekbe.

Különös kedvteléssel a fényelnyelés és fénytörés jelenségeit s eze
ket különböző vonatkozásaikban vizsgálta. Nevezetesen, hogy függ-e a 
vegyületek színképe alkotórészeiktől? Refrakciós jelenségekből lehet-e 
következtetni az elemek izomériájára? Hidratációs folyamatok változ
tatják-e a folyadékok fénytörőképességét ? Az optikailag aktív vegyü
letek forgatóképességét befolyásolják-e a molekulájukban elhelyezett 
alkotórészek és megállapította, hogy az alkálifémek atomsúlyuk ará
nyában balfelé, a halogénelemek atomsúlyuk arányában jobbielé idéz
nek elő forgatást és kimondotta, hogy elsősorban nem az asszimetriás 
szénatom körül elhelyezett atomcsoportok nagysága, hanem azok elek
trokémiai jelleme dönti el az optikai aktivitás irányát és nagyságát. 
Kissé elsiette a kloridok abszorpciós színképének vizsgálása alkalmával 
kimondott ítéletét, minthogy a kloroxidot és a klorpentoxidot kétségte
lenül bebizonyított vegyületeknek nem tekinhetjük.

Figyelemreméltók a felületi feszültség súly szerint mérését célzó 
kísérletei, Kiderült, hogy ez a mérés lehetséges, hogy az így talált érté
kekből képzett felületi energia a hőmérsékletváltozások alkalmával a 
báró Eötvöstől megállapított törvény szerint változik és az adatokból a 
molekulasúly közelítőleg kiszámítható. Megállapította továbbá, hogy a 
víz feszültségét a benne oldva levő gázok és szerves vegyületek csök
kentik, míg a szervetlen, disszociálódó sók növelik s végre, hogy a víz
ben egyenlő volumtöménységben oldott vegyületek molekulasúlya a fe
lületi feszültség köbével vagy annak egész számú többszörösével ará
nyos.

Meg kell még emlékezni „A nátronvízüveg szerkezete és érték- 
meghatározása“, „A Borax hatása glicerintartalmú nátriumhidrokarbo- 
nátra“, „A hidrokarbonátok részleges bomlása gyengebázisú sók jelen
létében" című értekezéseiről. Utóbbi két esetben törekedett kimutatni, 
hogy mint a borax, mint a gyöngebázisú sók bizonyos töménységű ol
datban a nátriumhidrokarbonátból nátriumkarbonátot létesítenek, ami
ből következik, hogy a borax és a gyöngebázisú sók nátriumhidrokarbo-
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náttal összeférhetetlenek. A nátrium vízüveggel végzett tanulmánya al- 
kalmul szolgált „Kolloidális csapadékok" című értekezéséhez való adai-

Í;yüjtésre. Kísérletei igazolják Billitzernek azt a feltevését, hogy a kol- 
oidális állapotban kiváló sziliciumvegyületek az elektrolitek egyes ion

fa jtá it erősebben abszorbeálják. Ebben a közleményében érdekesek azok 
az alakzatok, melyek a vízüvegoldatból különféle kationtartalmú sók 
hatására létesülnek.

önálló műveinek legnevezetesebbje kéziratban maradi; címe: 
„Kémiai műszavaink és jeízőmódszerünk eredete és rendszertana, kü
lönös tekintettel a magyar gyógyszerészi vonatkozásokra". 1922-ben fe
jezte be ezt a pompás munkát, melyet a Magyarországi Gyógyszerész- 
Egyesületnek engedett át kiadásra és amely a külföld etimológiai iro
dalmában is kétségkívül nagy feltűnést keltene. Latin, görög és egyéb 
nyelvtudása itt kiválóan érvényesül. Ezt az értékes, szép munkát nem 
szabad az enyészetnek átengedni. Jól mondja egyik kiváló tudósunk e 
munkához írt előszavában: „Egész pályafutása ritka szép példája an
nak, hogy az igazi tehetséget tétlenségre kárhoztatni lehetetlen. Mindig 
voltak eszméi és megtalálta az eszközöket és az időt is végrehajtásukra. 
Ami másnak a fárasztó munka lett volna, nála szellemi üdülésszámba 
ment. Hát még ha a sors kedvezőbb viszonyok közé helyezi s nem kel
lett volna az élettel is állandó harcot folytatnia."

Ez a pártatlan és komoly helyről jött kritika m utatja azt a pótol
hatatlan veszteséget, ami Kazay halálával a magyar gyógyszerészi kart 
és a tudományt érte. És összeszoruló szívvel kell gondolni arra, hogy 
ilyen lángelmének mennyi küzdésen, szenvedésen kellett keresztül
mennie, csakhogy a mindennapi kenyérre valót megszerezhesse család
jának. Mit alkothatott volna, milyen perspektívát nyithatott volna meg 
a tudomány fejlődésének, ha nincsenek anyagi gondjai, ha bekerül egy 
jól felszerelt laboratóriumba, ahol egvesegyedül a tudománynak élhetett 
volna. Milyen mulasztása ez a kormánynak, amely annyi más érdemet- 
len melleit nem tudta őt gyógyszertári joghoz ju ttatn i s milyen mulasz
tása az Országos Egyesület régi vezetőségének, amely nem tartotta kö
telességének. hogy Kazay sorsával a tudomány érdekében törődjék.

Az újjászervezett Országos Egyesület vezetősége a romok eltaka
rítása utáni időkben mindent elkövetett, hogy Kazayt gyógyszertári 
joghoz juttassa. Nem volt könnyű a helyzete, mert Kazay nagyon önér
zetes volt és élesen szembefordult a kilincselés gondolatával. Az első 
kísérletek nem sikerültek, mert olyan helyekre folyamodott, ahol a köz- 
igazgatási bizottság adta a jogot s ahol apró helyi érdekek fölébe kere
kedtek az ő nagy értékének. De közvetlenül halála előtt már a legjobb 
mederbe került az ügye. Minden remény megvolt arra, hogy a legköze
lebbi időkben jognyertes legyen. És ekkor jött a szomorú hír, amely je
lentette, hogy Kazay Endre nincs többé. Meghalt alkotóerejének teljé
ben. férfikora delén, 47 éves korában. Kihullott kezéből a toll, amellyel 
egyforma értékkel művelte a tudományt és az irodalmat. Kialudt az a 
szellem, amely egyformán nagy volt a tudománynak oly sok területén 
s egyforma fénnyel tudott alkotni a bölcselet, a zeneelmélet és a szép- 
irodalom berkeiben is. Meghalt azért, mert gyenge szervezete a sok küz
dés mellett nem bírta azt az emberfeletti munkát, amit alkotóereje reá
parancsolt.

Szomorú magyar sors volt Kazay sorsa. Ha németnek, franciának



vagy angolnak születik, dicsőség, világhír az osztályrésze és a magyar 
nemzet is ott állott volna hódolói sorában. így pedig még az sem adatott 
meg neki, hogy megérhesse azt, ami küszöbön állott, hogy a Magyar Tu
dományos Akadémia levelezőtagjává választhassa és meg kellett halnia, 
hogy mindenki megtudja, mit vesztettünk.

Van-e remény arra, hogy a gyógyszerészi kar még egyszer kiter
mel magából hasonló nagyságot? A jövő ú tja  titokzatos s a csodák nem 
sokszor ismétlődnek. Az azonban kötelessége a gyógyszerészi karnak, 
hogy ne engedjen elveszni egyetlen betűt sem, amely valaha Kazay tol
lából papírra vetődött. A magyar nemzetnek olyan kultúrértékei ezek, 
amelyeket a hangya szorgalmával kell összegyüjtenünk. Ennek a köte
lességnek akar eleget tenni e könyv is azzal, hogy felsorolja Kazay 
nyomtatásban megjelent munkáit. Valószínű, hogy a sor nem teljes. Azzá 
tenni egyetemes kötelesség.

Vértesacsán temették el. özvegy és két árva maradt utána. A te
metés után az Országos Egyesület gyűjtést indított a család részére, az
zal a célzattal, hogy ezzel megszerezze az egyesület számára Kazay iro
dalmi hagyatékát. Ez meg is történt s az egyesület emlékül és örök meg
őrzésre megkapta Kazay irodalmi munkáit, félbenmaradt kéziratait, 
szépirodalmi dolgozatait, szakkönyveit, imakönyvét, diákkorból maradt 
jegyzeteit, lexikonjának és nomenklatúrájának első kéziratait. Az á t
adott könyvek és füzetek száma 169, amit az egyesület mint külön 
Kazay-könyvtárt kezel és őriz.

Kovács ödön, a Budapesti Gyógyszerész Testület titkára, 1924- 
ben megcsinálta Kazay plakettjét. A művésziesen szép munkát a egye
sület sokszorosíttatta, hogy így azt minden magyar gyógyszerész meg
szerezhesse. özvegyének és árváinak sorsát pedig azóta is élénk figye
lemmel kíséri.

Kazaynak nyomtatásban megjelent mnnkái tudományszakok sze
rint összeállítva a következők:

1. Gyógyszerészeti munkák,

a) Gyakorlati gyógyszerészet.

1. Polémia az Ung. emolliens és a Hydr. oxydat. flav. viselkedése 
fölött. (2.) Gy. K. 1897.

2. Pasztillasajtó. Gy. H. 1898.
3. Labdacscukrozó. Gy. H. 1900.
4. Opodeldoc készítése. Gy. H. 1900.
5. Ung. hydrargyri in cubilis. Gy. H. 1912. Németül a Pharm. 

Post. 1913.
6. Einfache beratschneidende Hóeke. Ph. P. 1909.
7. Elektromos izzólámpa gyógyszerészeknek. Gy. K.
8. Sublimátcylinderek alaki kérdése. Gy. K. 1910.
9. Helyettesítő gyógyszerkészítmények. Gy. L. 1909.

10. Subcutan injekciók előállítása. Gy. He. 1912.
11. Megjegyzések az Extr. Chinae fluid. Ph. H. III. készítéséhez. 

Gy. L. 1912.
12. Gázfejlesztő fürdősók készítése. Gy. H. 1912.
13. Táblaalakú viasztapaszok. Gy. H. 1913.
14. Megfigyelések az Extr. Thymi fluidumról. Gy. H. 1913.
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15. Apró közlemények. A papiros, mint kötszer. A vas káros ha
tása a fogakra. Desinficiálás formaldehyddel. Gy. É. 1914.

16. Egyszerű eljárás zsiradékok fajsúlyának meghatározására. 
M. Ch. F. 1912.

17. A kenőcsök chemiája. Gy. É. 1916. 2. sz.
18. A gyógyszeres tabletták készítésmódja. Gyógysz. Szemle 1917.
19. Lanolinpótló hydrophylkenőcs. Gy. Sz. 1917.
20. Gyakorlati megjegyzések a Ph. H. III. galenikus készítmé

nyeihez. L. Liquor. alum. acet.
21. Extr. chinae fluidum. Gy. Szemle 1917 nov. 30.
22. Porosztókészülék. Gy. Szemle.
23. Extr. secalis. corn.
24. Liquor ferri oxichlor.
25. Liquor albuminati.
26. Pilulák és tabletták dragéja.
27. Pil. Blandi, Tinct. Strophanti.
28. Tinct. Jodi.

b) Tudományos gyógyszerészet.

1. Gyógyszernevek ethymológiája. Gy. H. 1897.
2. Az aranycsinálás mestersége. Gy. H. 1898.
3. Babonák a patikában. Gy. É. 1903. (Átvette a „Budapesti 

Napló" egyidejű száma.)
4. Régi magyar chemiai írás és jelzés. Gy. K. 1907.
5. Adatok az „Oculus Christi" nomenclaturájához. Gyógysz. 

Folyóirat 1910.
6. „Gyógytár". Tárca. Gy. H. 1912.
7. Saint Germain gróf a gyógyszerészeiben. Tárca. Gy. É. 1914.
8. Cranach Lukács és családja a gyógyszerészeiben. Tárca. Gy.

É. 1914.
9. Bonard Sylvesternek könyvismertetés szatírája. Gy. H. 1915.

10. Chininsók optikai tulajdonságai. Gy. H. 1897.
11. A mézről. (Ismertetés.) Méhészeti zsebnaptár 1902.
12. A viaszról. (Ismertetés.) 1903.
13. A galenusi gyógyszerkészítmények spectroskopiás vizsgálata. 

(2.) Gy. K. 1905.
15. Photometrische Wertbestimmung dér Galenischen Praepara- 

te. Pharm. Post. 1905.
16. A galenusi gyógyszerkészítmények vizsgálata a színképelem

zés és fotometria módszereivel. Gy. Foly. (2.) 1906. Előadva a M. Gy. E. 
tudományos szakosztályának ülésén.

17. Die Bedeutung dér refractometrischen Untersuchungen in dér 
Pharmacognosie. Pharm. Post. 1908.

18. A refractiometriás vizsgálati módszerek jelentősége a phar- 
macognosiában. Felolvasva a M. Gy. E. 1908. ülésén. Gy. Foly. 1908.

19. A folyadékok törésmutatójának meghatározása. (2.) Gy. K.
1907.

20. Die Bestimmung dér Brechungs-exponenten verschied. Flus- 
sigkeiten. Pharm. Post. 1907.

21. Ujabb adatok a gyógyszerek spectrumaihoz. Gy. F. 1910.
22. Adatok az anyarozs alkatrészeinek ismeretéhez. Gy. F. 1910.

38



23. Die wirksame Bestandteile des Secale cornutum’s. Zeitschrift 
des Alig. österr. Ap. Yereins. 1910. Felolvasva a M. Gy. E. és T. Y. mis
kolci vándorgyűlésén a gyógyszerészi szakosztályon.

24. Liquor aluminii acetici. Gy. F. 1910.
25. Chemiai hatású sugarak. Gy. H. 1897.
26. A cukor kimutatása a vizeletben. Gy. K. 1906.
27. Liquor ferri oxychlorati és albuminati. Felolvasás a B. Gy. 

ö. E. — Gy. H. és Gy. K. 1911.
28. Nitroglicerinum spiritu solutum. Gy. H. 1912.
29. A Kálium chloricum és alumen crudum összeférhetetlensége. 

Gy. H. 1914.
30. Ismeretlen erők hatásai. Gy. H. 1896.
31. Le Motte és Bestucheff arany tincturája. Gy. H. 1916.
32. Historische Namen in dér Pharmazeutischen Nomenclatur. 

Pharm. Post. 1916. XII, 1917. I. Átvette a Droguisten Zeitung 1917. Wien.
33. A gyógyszerszinthézis irányelvei. 1915. Gy. É. I. 9, 50, 51, 

52. 1916.
34. A borax hatása a N „HCO“-ra glycerin jelenlétében. M. Ch. 

F. és Gy. H. 1916. I. 1. szám.
35. Szent Erzsébet a gyógyszerészetben. Gy. H. 1916. XII.
36. Animismus a gyógyítótudományban. Gy. Sz. 1917.
37. A B. Gy. T. titokzatos festményeiről. Gy. Szemle 1917.
38. Gyógyszereinkre vonatkozó legendák és hiedelmek. Gyógysz. 

Szemle 1917.
39. Ezer év előtt. Gy. Sz. 1918.
40. Chinologia a patikában. Gy. Sz. 1917.
41. Gyógyszerészek a tudomány és művészet szolgálatában. Gy. 

Sz. 1918.
42. Gyógyszeres cukorkaform ák. Gy. Sz.
43. Ismerd meg tenmagadat. Gy. Sz.
44. Hyoscin vagy Scopolamin. Gy. Sz.
45. Optikai vizsgálati módszerek a gyógyszertárban. Gy. É. 1918.
46. Ein Einfaches Polarisieren und das H albschattenapparat. Ph. 

M onatshefte 4.

II. Kémiai dolgozatok.

1. Színelmélet. Gy. H. és Gy. K. 1898.
2. Abszorbciós színképek eltolódása különböző folyadékoknál. 

M. Ch. F. 1907.
3. Die Verschiebung des Absorbtionsspektrums in verschiedenen 

Flussigkeiten. Pharm. Post. 1907.
4. Válasz a fenti cikk polémiájára. M. Ch. F. 1907.
5. Utolsó válasz a fenti cikk polémiájára. M. Ch. F. 1908.
6. Folyadékok felszívódása kapilláris testekbe. M. Ch. F. 1908.
7. A kén atomrefractiójának változása. A kir. m. Term. Tud. 

Társulat ásv. és chem. szakosztályában. M. Ch. F. 1908.
8. A természetes és mesterséges kámfor szerkezete. M. Ch. 

F. 1911.
9. Az alkotórész befolyása a vegyületek színképére. M. Ch. F.

10. Adatok az elemi gyökök izomériájához. M. Ch. F. 1912.
Í 9 H .



11. Hidratios folyamatok befolyása a folyadékok tűrőképessé
gére. M. Ch. F. 1918.

12. Féligáteresztő szilikát hártyák. A M. Tud. Akadémia által 400 
koronával szubvencionált munka. 1915. M. Ch. F. 1918.

13. Nitrátok quantitativ meghatározása. M. Ch. F. 1904., Gy. É.
1904.

14. Légköri csapadékok elemző módszerei. Atmosfera 1904.
15. Egyszerű képlet a hullámhosszak meghatározására. M. Ch. 

F. 1905.
16. Szenet, hidrogént, oxigént tartalmazó vegyületek elemzése 

térfogatos úton. M. Ch. F. 1906.
17. Földrengés folytán keletkezett forrásvíz elemzése. Gy. K.

1907.
18. Egyszerű készülék folyadékok törésm utatójának m eghatáro

zására. M. Ch. F. 1907.
19. Színes alcaloidareactiok színképei. M. Ch. F. 1910.
20. Ammoniákgáz meghatározása térfogatos úton. M. Ch. F. 1907.
21. Színes reakciók értékelése. M. Ch. F. 1912.
22. A tej capillaritása. M. Ch. F. 1912.
23. A nátronvízüveg szerkezete és értékmeghatározása. M. Ch. F.

Í915.
24. Chloroxidok abszorbciós színképe. M. Ch. F. 1915.
25. Etiléter oldódása víztartalmú alkoholban. Gy. F. 1910.
26. A víztartalom befolyása kámforoldatok forgatóképességére. 

Gy. F. 1911.
27. Dér Einfluss des Wassergehaltes auf das Rotationvermögen 

dér Kamphorlösungen. Pharm. Post. 1911.
28. A zivatar chemiája. Időjárás 1908.
29. Az 1908. évi őszi csapadékok elemzése. Időjárás 1908.
30. A hidrokarbonátok részleges bomlása gyenge bázisú sók ol

dataival. M. Ch. F. 1917.
31. U gyanaz m ár kidolgozva. Gy. Szemle 1917.
32. Egyszerű polarizáló félárnyékkészülék. M. Ch. F. 1918.

III. Természettudományi ismertetés.
1. A kolera gyógyítása kaolinnal. Term. Tud. Közi. 1914., Ma

gyarország, Pesti Hírlap és az összes magyar gyógyszerészi lapok.
2. A szén mint gyógyszer. Term. Tud. Közi. 1915. II.
3. A vérszén alkalmazása gyógyításra.
4. A lövedékek robbanóanyagának gázai. Term. Tud. Közi.

1915. I.
5. A gránátlövedékek sivító hangja és a Doppler-féle elv. Term. 

Tud. Közi. 1915. április.
6. A hadikenyér. Term. Tud. Közi. 1915. április.
7. A világháború a természettudomány megvilágításában. Érsek

újvár és Vidéke. 1915.
8. Gyógyszereink és a háború. T. T. K. 1916. 643—644. füzet.
9. Egy régi sebgyógyítási módszer felújítása. T. T. K. 1917. II. 12.

10. Magyarország golyvaepidemiás fészkei. Gy. É. 1917. I.
11. A mesterséges gyógyszerekről. T. T. K. 1917. I. 2.
12. Dohánypótló növények. T. T. K. 1917. augusztus.
13. Az élő növényrészek fermentációja. T. T. K. 1917.
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IV. Meteorológia. Csillagászat. Geofizika.
1. A levegő nedvességének hatása kénsavba mártott hőmérőre. 

M. Ch. F. 1908.
2. A levegő néhány növénytápláló alkatrésze. Természet 1912. V.
3. Az első meteorológiai intézet ismertetése. Időjárás 1914.
4. A középnapi idő meghatározása az Eble-féle quadranssal. Idő

járás 1907.
5. A pálvölgyi barlang. Turisták Lapja 1911. dec.
6. A torzió hatása a barlangok képződésére. Természet 1912. I.
7. A máriaremetei barlangvidék. Turisták Lapja 1915. VIII.

V. Kézi- és tankönyvek.
1—4. Gyógyszerészi Lexikon 1900. I—IY. kötet.

5. Az organikus chemia. 1903.
6. Az organikus chemia alapfogalmai. 1908. Egyet, tankönyvek.
7. A III. magyar gyógyszerkönyv elemző módszerei. 1913. Egye

temi tankönyvek.
8. A chemiai írás és terminologia kialakulása. Bekiildve a M. 

Ch. F.-nak.

VI. Kritika. Könyvismertetés és egyéb.
1. Rhorer L.: Orvosi fizikai chemia. Gy. H. 1912.
2. M. P. Curie: Die Radioaktivitat. Gy. É. 1912.
3. Anatomischentwicklungsgeschichtliche Untersuchungen. Gy. 

K. 1912.
4. E. Merk’s Jahresbericht. 1887—1912.
5. A magyar császárság és a Hymnus. Érsekújvár és Vidéke.

1914.
6. Megjegyzések a „Beteg vagyok" költeményhez. Érsekújvár 

és Vidéke 1915. I.
7. Don Quixote de la Mancha.
8. Legenda, költemény. 1904. Érsekújvár és Vidéke.
9. A halottak-napi fonatos kalács. Érsekújvár és Vidéke. 1915.

10. Az apokalypsis világháborúja.

Készül a IV. kiadású magyar gyógyszerkönyv. — Gaál lemond a Testü
letben viselt elnöki állásáról. — IJjra megválasztják. — Akció a székház 

érdekében. — A Hegedűs Sándor u. 17. számú házat megveszik 
székháznak.

Látnivaló tehát, hogy a gyógyszerészet ege eléggé borús volt. A 
reménykedés napja csak egy-egy időre sütött ki s csaknem mindig az 
Országos Egyesület pillanatra sem lankadó munkásságának következ
ménye. így örvendetes az a megállapítás, hogy a gyógyszerészet tudo
mányos fejlesztése érdekében is elismerésreméltó munkát fejtett ki az 
egyesület. Meghonosította a tudományos felolvasásokat és már 1924 m ár
cius havában megbízást ad egy gyógyszerészgyakornoki tankönyv meg
írására. Ezenkívül, mivel a III. kiadású magyar gyógyszerkönyv már
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1922-ben teljesen kifogyott, 1924-ben ajánlatot tett a minisztériumnak 
arra, hogy a magyar szöveget a saját költségén kinyomatja.

Ezt az ajánlatot a minisztérium nem fogadta el, tekintettel arra, 
hogy már 1923 májusában arról tudatta az egyesületet, hogy elrendeli a
IV. kiadású gyógyszerkönyv szerkesztését. Ez mindenesetre örvendetes 
volt, nem eliminálta azonban azt a fura helyzetet, amin az Egyesület 
éppen ajánlatának megtételével akart segíteni.

A gyógyszerkönyv példányainak elfogyása óta ugyanis több, mint 
száz ú j gyógyszertárat állítottak fel. Az ú j tulajdonosok gyógyszer- 
könyvet beszerezni nem tudtak, dacára annak, hogy az reájuk nézve 
kötelező lett volna. A vis maior mentesítette ugyan őket minden büntető 
jellegű felelősség alól, ezzel azonban nem volt még megoldva az a kér
dés, hogy mikép végezzék el laborálásukat s hogyan vizsgálják meg azo
nosságra és tisztaságra a szereket, amelyeknek ilyen megvizsgálását pe
dig éppen a gyógyszerkönyv utasításai írták elő.

íme, ilyen lehetetlen helyzeteket teremt némely bürokratikus in
tézkedés. A gyógyszerkönyvvel kapcsolatban meg kell még jegyezni, 
hogy a külföldön dívó szokással ellentétben a IV. kiadású gyógyszer- 
könyv szövege még ma, 1929-ben sem ismeretes. A külföldön a  gyógy
szerkönyv szövegét készítése sorrendjében közzé szokták tenni, hogy a 
hozzáértőknek legyen módjuk ahhoz hozzászólni. Sajnos, ezt nálunk 
nem tették meg, dacára annak, hogy arra a Gyógyszerészi Értesítő m ár
1924 április 13-iki számában felhívta az érdekeltek figyelmét. Ezenfelül 
érdekes gyógyszerkönyvi adat, hogy a bolgár gyógyszerészek 1924 m ár
ciusában tartott ülésükön elhatározták, hogy mindaddig, míg ú j gyógy
szerkönyvük el nem készül, a magyar gyógyszerkönyv latin szövegéi 
fogják használni az eddig használatos orosz gyógyszerkönyv helyett. 
Indokolásukban a magyar gyógyszerkönyv kiválóságára m utatnak rá, 
mint ami elhatározásukban a döntő szerepet játszotta.

Természetes, hogy nem mindenütt találkoztunk ilyen jóindulat
tal. Valósággal megdöbbentő volt például a  román kultuszminiszternek 
1923 december 28-án kiadott ama rendelete, amely rendelkező részében 
úgy szólt, hogy:

„1. §. A magyar egyetemek által 1916 augusztus 28. óta kibocsá
to tt diplomák érvénytelenek.

Kivételt képeznek:
aj azon polgárok diplomái, akik Erdély idecsatolásával romá

nokká lettek a cluj-i (Kolozsvár) egyetem megnyitásáig, vagyis 1919 
október hó 1-éig;

b) azok diplomái, kik román állampolgárok lettek és 1919 októ
ber 1-én tanulmányaik utolsó két esztendejében voltak, vagyis legké
sőbb 1921 november 1-éig megkapták diplomájukat.

2. §. Hogy ezen nem érvénytelenített magyar diplomák a mi 
egyetemeinken egyenlősítést kaphassanak, tulajdonosaiknak kétséget 
kizáró okmányokkal kell igazolni, hogy diplomáik a fenti időben 
keltek11.

Ez a rendelet magyarul annyit jelentett, hogy szerzett jogokat el- 
konfiskál s hogy az ott levő magyar diplomával bíró ama gyógyszertár
tulajdonosok működését is lehetetlenné teszi, akik diplomájukat 1916 
augusztus 28-ika óta szerezték meg. Ez az utóbbi dátum azt a napot je 
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lenti, amikor Románia a világháborúban ellenünk fordult és a háborúba 
beavatkozott, míg az 1919 október 1-i időpont jelenti azt a napot, ami
kor a kolozsvári román egyetem megalakult.

Követségünk ez ügyben többször interveniált, de eredmény nél
kül. Az összes és sovány eredmény az volt, hogy az 1921 október 1-én túl 
kiállított diplomákat nostrifikációs vizsga letételével lehetett érvénye
síteni. Tekintettel arra, hogy az ilyen vizsgát Bukarestben s természe
tesen román nyelven kellett letenni, az eredmény már eleve sem lehetett 
az akkori ádáz gyűlölet mellett kétséges.

Ilyen események közepette érkezett el 1924 januárja, amikor az 
egyesület és a Testület együttes küldöttsége tisztelgett dr. Gaál Endrénél 
azért, hogy őt az évforduló alkalmával szeretetéről biztosítsa és meg
köszönje neki azt a fáradhatatlan munkásságot, amit a gyógyszerészi 
kar érdekében kifejt. Gaál a küldöttséget nagyatádi Szabó István mi
niszter lakásán fogadta, aki később maga is beleelegyedett a beszélge
tésbe s nyomatékosan felhívta a figyelmet az összetartás szükségességére.

Ekkor még senki sem gondolt arra, hogy rövidesen kitör az a krí
zis, amely a legsúlyosabb aggodalmakkal kellett, hogy eltöltse különö
sen a budapesti gyógyszerészi kart. Senki sem hitte még akkor, hogy 
Gaál meg fogja únni azt a személyeskedő harcot, amit a Testületből ki
váltak ellene folytattak és le fog mondani arról a testületi elnöki állás
ról, amelynek ő nemcsak díszt, hanem belső tartalm at is adott.

Az egész helyzetet legjobban m egvilágítja G aálnak Szilvássy Gy. 
Lászlóhoz, a Budapesti Gyógyszerész Testület alelnökéhez íro tt levele 
s így azt történelm i dokum entum ként teljes egészében közöljük.

A levél így szól:

Tisztelt Barátom!
A Budapesti Gyógyszerész Testület elnökségét megválasztásom 

alkalmával azzal a szándékkal foglaltam el, hogy kartársaim érdekét a 
mai nehéz gazdasági viszonyok között, amennyire tőlem telik, szolgálni 
fogom.

Másfél év után nyugodt öntudattal elmondhatom, hogy ezen szán
dékomat a legjobb akarattal és ambícióval igyekeztem megvalósítani.

Mint köztudomású, nem tárgyi okokból, hanem személyem iránti 
antipátiából a Testületnek 20—25 tagja kivált. Nem akartam  emiatt az 
elnökséget otthagyni, mert ezzel a destrukciónak vetettem volna meg 
az alapját.

Minden egyesülésben érvényesülni kell a többségi akaratnak. A 
kisebbség azzal, hogy az egyesületből kilép és ezáltal a vezetőséget távo
zásra kényszeríti, ha ezzel eredményt érne el, úgy a Testületet tönkre- 
tehetné. Holnap talán akkor már 20 ember lépne ki, ha az elnök sze
mélye nem tetszik és a többi 120 tagnak deferálni kellene.

Én sajnálattal láttam ezt a széthúzást, amely 114 éves Testületünk 
életében még nem fordult elő. Most pedig éppen azok teszik ezt, akik 
a Testületnek a múltakban vezetői voltak.

Felelősségem tudatában, mellyel a Testület elnöki székének ta r
tozom, megpróbáltam minden módot, hogy a békét létrehozzam; minden 
kísérletem meddő maradt.

Később a kilépettek közvetlenül és közvetve tudomásomra hoz
ták, hogy ők azért váltak ki, mert szerintük én nem képviselem a Testű
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let többségét. Ha én lemondok és a többség bizalma ismét mellettem nyil
vánul meg, úgy ők készségesen alávetik magukat a többség akaratának.

Amennyiben magamnak is az a felfogásom, hogy csak addig ma
radok az elnöki székben, míg a Testület bizalmát bírom, ennélfogva ezt 
a megoldási módot elfogadtam.

Az úgynevezett béke szankcionálására mind a két részről egy bi
zottság küldetett ki. Itt nagy meglepetésemre már azt kérték, hogy ma
radjak őszig elnök és akkor hívjam össze a tisztújító közgyűlést. Adjam 
azonban szavamat arra, hogy ha megválasztanának is, az elnökséget nem 
fogom elfogadni.

Ehhez nem kell kommentár. Beszél ez önmagáért. Egy pár ember
nek a pressziójához a többség nem alkalmazkodhatik. Természetesen 
ajánlatukat nem fogadtam el.

Én magam vetettem fel tehát önmagammal szemben a bizalmi 
kérdést. Módot kívánok nyújtani, hogy a többségi elv érvényesüljön. 
Válassza meg a Testület többsége elnökké azt, aki iránt bizalommal vi
seltetik.

Mint a Budapesti Gyógyszerész Testület alelnökének, ezennel 
tisztelettel tudomásodra hozom, hogy a fent elmondottak alapján a 
Budapesti Gyógyszerész Testület elnöki állásáról lemondok.

Egyúttal arra kérlek, hogy a Testületnek eddig tanúsított bizal
máért légy kegyes hálás köszönetemet tolmácsolni.

Budapest, 1924 március 18.

Kiválóan tisztelő híved:
Dr. Gaál Endre.

Ez a lemondás általános megdöbbenést keltett és a legerősebb el
ítélést váltotta ki az úgynevezett disszidensekkel szemben. Gaál olyan 
eredményeket hozott ugyanis ekkor már a Testület számára, amit nem 
lehetett eléggé méltányolni. Nemcsak gazdasági téren voltak nagy ered
ményei s ezek között olyanok, amelyekkel szinte az összeomlástól men
tette meg a gyógyszerészeket, hanem ra jta  keresztül a gyógyszerészi kar 
a minisztérium s a hatóságok előtt is elfoglalta azt a helyet, amelyet 
képzettsége és közegészségügyi jelentősége révén a múltban is kiérde
melt, de amit Gaál megjelenéséig elfoglalni még sem tudott.

Mindennek átérzése és a lemondás miatti aggodalom végre mégis 
csak összekovácsolta a gyógyszerészeket, akik belátták, hogy a disszi- 
densek állandó turbulenskedésével végre egyszer s mindenkorra le kell 
számolni. A március 25-ére összehívott elnökválasztó közgyűlés tehát 
76 szavazattal és nagy lelkesedéssel egyhangúlag ú jra  Gaál Endrét vá
lasztotta meg elnökének, a disszidens csoport pedig annyira érezte a 
maga gyengeségét, hogy el sem mert menni arra az erőpróbára, amely 
az eddigieknél sokkal súlyosabb kudarcot tarfogatott a számukra.

A bizalomnak ez a feltétlen megnyilvánulása kétségtelenül jól 
esett Gáálnak, aki most már hozzálátott ahhoz, hogy életének egyik nagy 
művét tető alá hozza.

Mindenkinek a lelkében élt ugyanis az a vágy, hogy az Országos 
Egyesületnek saját székháza legyen. Mindenki festegette maga elé azo
kat az ábrándképeket, amelyek megcsillogtatták a székházat, a maga 
egyesületi irodáival, könyvtárával, internátusával, az ott elhelyezett
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nyugdíjintézettel és vegyvizsgáló laboratórium ával. Mindenki tudta, 
hogy milyen nagy erkölcsi, nevelő és összefogó ereje lenne annak, ha 
meg lehet terem teni a gyógyszerészek házát, am ely az anyagi megerő
södésen felül jelentené kifelé szimbólumként, a gyógyszerészi kar ere
jé t és egy szívdobbanásba való egyesülését.

Sokan álmodoztak róla, Koritsánszky az egyesület 50 esztendős 
jubileumán cikket is írt arról, de komolyan senki sem mert gondolni 
arra, hogy a grandiózus terv meg is valósítható. Különösen nem azok
ban az időkben, amikor az egyre növekvő gazdasági krízis mellett még 
a szimpla megélhetés is kezdett művészetté válni.

Csak dr. G aál Endre volt az, aki fanatikusan  hitte, hogy férfias 
akara ttal ezt a lehetetlennek látszó feladatot is meg lehet valósítani. Al
kotó elméjében lassan kialakult az egész terv  és fanatikusan bízott ab
ban, hogy lesz ereje a maga h itét átp lán tá ln i a gyógyszerészi karba és 
megnyerni őket a rra  az áldozatkészségre, am ely örök időkre emléket 
emel e nehéz idők gyógyszerészgenerációjának.

Kétségtelen, hogy erre még gondolni is csak azért lehetett, m ert is
merte m unkatársainak kiválóságát és tudta, hogy reájuk  m inden nehéz 
kérdésben szám íthat. Mihalovits Jenő, az egyesület társelnöke, dr. T auf
fer Gábor és Szabó Béla alelnökök, K oritsánszky O ttó, az egyesület 
igazgatója, Róth Manó pénztáros és Zoltán Béla, ak i bár tisztséget nem 
viselt, de egész mellel állott G aál m ellett — csakugyan olyan gárda volt, 
akikkel m indennek sikerülni kellettt.

Mihalovits Jenő a gyógyszerészi kar régi büszkesége volt és a vi
déki gyógyszerészi kar m indenki által elismert vezére. Széles látókörű, 
m élytudású és határozott egyéniség. Ekkor m ár több m int két évtizede 
minden fontos kérdés elbírálásánál országosan felm erült a  kérdés: „mi 
a véleménye M ihalovitsnak?“ Igazi gyógyszerész volt, aki debreceni 
gyógyszertárát, am ely az országnak legnagyobb forgalmú gyógyszertára 
volt, még az ap já tó l örökölte és talpig úr, megjelenésében, tetteiben egy
aránt.

Dr. T auffer Gábor a fiatalabb generációhoz tartozott. F ia volt 
T auffer K árolynak, aki egy időben az egyesület elnöki tisztét is betöl
tötte. Gyógyszerészi diplom ája mellé megszerezte a jogi doktorátust s 
az ügyvédi képesítést is. Tele volt tudással, tetterővel s nem közönséges 
szónoki készséggel rendelkezett.

Szabó Bélát m ár jellem eztük, Zoltán Bélát pedig szintén bem u
ta tta  m ár e munka. H a jellemzéséhez még hozzáteszünk annyit, hogy 
borotvaélesen tudott gondolkodni s a realitások embere volt, akkor kész 
az a portré, am it be kell m utatnunk. Ebbe az iskolába tartozott Róth 
Manó is, aki a fiatalabb gárdának  volt egyik igen tehetséges tagja.

K oritsánszky O ttó pedig maga volt a szervezőtehetség és a  hihe
tetlen m unkabírás. Egy ember, aki százfélére ér rá  és m indent elvégez. 
Adm inisztrálja a rengeteg m unkát adó egyesületet, készíti a nagy tudást 
követelő beadványokat, lapokat szerkeszt, könyvet ír, külföldi kon
gresszusokra u tazik  és já r ja  az ország gyógyszertárait. Talán sohasem 
pihen, de ha igen, azt igen jól tu d ja  titkolni.

Ezzel a gárdával és dr. G aál szívós akara tával mindennek kellett 
sikerülni. Különösen, am ikor az egyesület vidéki kerületeinek vezetői 
is válogatott lelkes férfiak  voltak.

Megkezdődött tehát az akció. Először cikkek jelentek meg a szék
ház érdekében. Koritsánszky, Löcherer Tamás, Róth Manó, V arságh
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Zoltán, Réthy Béla és dr. Nagy Dezső, az egyesület jogtanácsosa írták 
az első cikkeket. A gyógyszerészi kar kezdett felfigyelni. A grandiózus 
eszme megragadta a képzeletüket és megdobogtatta a szívüket. Mind 
többen és többen kezdtek a kérdéshez hozzászólni. Tervekkel állottak 
elő. Az egyik sorsolással gondolta biztosítani az eredményt, a másik rész
vénytársasági alapon akarta a pénzt összehozni, a harmadik a kam ará
val kapcsolatban akarta a székházat megteremteni.

Mindenki tett-vett tehát, csak dr. Gaál maradt látszólagos csend
ben. Az ő agyában ekkor kiformálódott már az egész terv s meg volt 
az elhatározása, hogy közadakozásból fogja a szükséges összeget elő
teremteni. De egyelőre nem beszélt erről. Hagyta, hogy megérjen a kér
dés, hogy az emberek egészen beleéljék magukat a szép gondolatba s 
hogy a lelkesedés oly naggyá nőjjön, amely azután legyőz minden aka
dályt.

A június 22-én Szegeden ta rto tt egyesületi közgyűlés azután meg
tette a döntő lépést. Egyhangú lelkesedéssel elhatározta ugyanis a szék
ház felállítását s az egész kérdés végleges megoldására egy bizottságot 
küldött ki.

A lelkesedés ekkor már oly nagy volt, hogy a közgyűlés után, de 
az Egyesület hivatalos megkeresése előtt spontán jöttek adományok erre 
a célra. A nagykanizsai gyógyszerészek voltak az elsők, akik tekintélyes 
adományukat az egyesülethez juttatták. Utánuk jöttek a debreceniek, 
nyíregyháziak, miskolciak és egriek. A vas—zalai kerület zalamegyei 
választmánya arra kérte a kartársakat, hogy legalább egy milliót áldoz
zanak erre a célra. A közgyűlés után Szolnokon tartott választmányi 
ülés lelkesedéssel állott az eszme mellé, bár a szegediek a székház he
lyett inkább a kam arát akarták megvalósítani. De Réthy Bélának lelkes 
beszéde és nagy adománya, Mihalovits felvilágosítása és annak bejelen
tése után, hogy a Magyar Gyógyszeráru Nagykereskedők Országos 
Egyesülete az összes magyarországi nyilvános gyógyszertárak részére 
szállított gyógyszerek értékének egy ezrelékét, körülbelül 70—80 milliót 
ajánlott fel a székház számára, a szegediek is lelkesedéssel állottak az 
ügy mellé és elhatározták az adományok gyűjtésének hivatalos megin
dítását. Ez alapon jelent meg a Gyógyszerészi Közlöny november 9-iki 
számában az egyesület felhívása, amelyben a székház javára történő 
adományozásra hívta fel a gyógyszerészeket.

Bár a lelkesedés nagy volt s a kezdet biztató, mégis valószínűtlen
nek látszott, hogy személyes kapacitálás nélkül a vételhez szükséges 
nagy összeg összegyűljön. A ház vételéhez ugyanis tekintélyes összeg, 
körülbelül 2  milliárd kellett, ami békebeli 150—160.000 koronának felelt 
meg. így azután el lett határozva, hogy Koritsánszky személyesen is 
meglátogatja a gyógyszerészeket.

Hallatlan terhes munka volt ez, de ő feladatának kitünően meg
felelt. Egy-két utat maga az elnök, dr. Gaál is megtett, hogy növelje 
az akció lendületét. És alig félesztendő múlva, 1925 január 18-án, a jegy
zés m ár túl volt az egymilliárdon, hogy június 28-áig 1.806,473.454 ko
ronára emelkedjék.

Lelket melegítő eredmény, am it emel még az a tapasztalat, hogy 
az élet nehézségeivel küzdő kisgyógyszertárak tulajdonosainak áldozat- 
készsége semmivel sem m aradt a nagyokén alul. Sőt volt olyan alkalm a
zott kartárs is, ak i azt kérte, hogy kétmillió koronával — bár részletek
ben — de ő is hozzájárulhasson a székház megvételéhez. Megérdemli,
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hogy külön megemlékezzünk róla. Binder Gézának hívták s be is fizette 
az általa felajánlott összeget.

Most újabb nagy munka következett. Megkeresni az alkalmas há
zat. Majdnem olyan nehéz volt ez, mint a pénz összegyűjtése, mert an
nak lehetőleg központi fekvésűnek kellett lenni, nem lehetett túldrága 
és meg kellett, hogy feleljen annak a célnak, amiért tulajdonképpen 
életre hivatott.

Yégre júliusban úgy látszott, hogy megtalálták a megfelelő ob
jektumot. Addig szerzett tapasztalatai alapján dr. Gaál Endre elhatá
rozta, hogy a Hegedűs Sándor-utca 17. szám alatti házat okvetlen leköti, 
nehogy más vehesse meg az Országos Egyesület előtt. El volt szánva arra 
az áldozatra is, hogy ha a vételhez az egyesület utólagosan nem járul 
hozzá, úgy a maga személyében viseli mindazokat a konzekvenciákat, 
amelyek a ház lekötésével járnak.

Úgy alakultak a dolgok, hogy késő este lett, mire a ház megnézé
sére került a sor s azt dr. Gaál még az éjszaka le is opcionálta. Másnap 
pedig sürgős értekezletre hívta meg dr. Tauffer Gábort, Dávid Viktort, 
Kerpel Vilmost, Rácz Jenőt és Zoltán Bélát, akik szakértőkkel is meg
nézetve a házat, annak a véleményüknek adtak kifejezést, hogy annak 
megvétele feltétlenül előnyös.

A financiális kérdések úgy lettek megoldva, hogy — mivel rögtön 
nagy összeget kellett lefizetni — dr. Gaál Endre a bankoknál saját sze
mélyében és vagyonával állott jót körülbelül 800 millió koronáért. A 
székház céljára a gyógyszerészek által jegyzett összegből ez ideig 
ugyanis megközelítőleg 800 millió folyt be, amivel a vételt lebonyolítani 
nem lehetett. De a szerződés sürgős megkötésével dr. Gaál még azt a 
rizikót is vállalta, hogy az egész ház a nyakán marad, mert csak ez után 
volt mód annak a házvételi bizottságnak az összehívására, amely jogo
sított volt arra, hogy a vételt szankcionálja.

Végre ez is megtörtént. A bizottság, amelynek ülésén a tagok csak
nem teljes számmal vettek részt, hozzájárult a házvételhéz, amely 2750 
milliós árban így végre meg is történt.

Meg volt tehát a székház. Valóra vált az, amit pár esztendővel 
azelőtt még csak álomnak gondolt mindenki. Hiszen amikor dr. Gaál 
átvette az egyesület elnöki tisztét, 18 korona volt annak minden vagyona. 
Milyen nagy, szinte mérhetetlennek látszó út ettől a több milliárdot érő 
székházig.

Nehéz lenne megállapítani a sorrendjét annak, hogy kit milyen 
mértékben illet elismerés ezért a nagy sikerért. De ez a sorrend nem is 
fontos. Annyi bizonyos, hogy mindenki szinte erején felüli áldozatot 
hozott.

A magyar gyógyszerészi kar soha nem mutatkozott oly nagynak* 
mint ezekben az időkben s az Egyesület még soha nem m utatta meg 
ennyire az erejét. Dr. Gaál Endrénél az elgondolás nagyszerűsége, a fa
natikus hit, a kivitelhez szükséges erély és a nagy anyagi kockázat vál
lalása; Koritsánszkynál a lelkesedés, az agitáció és a terhes munkának 
nagyszerű elvégzése; a vezetőségi embereknél a megértés, a nagyszerű 
gondolat értékelése s a közvélemény érdeklődésének állandó ébrentar
tása és lelkesedésének fokozása az, ami minden elismerést megérdemel. 
A gyógyszerészi karra pedig csak meghatottsággal lehet gondolni. 
Nagyszerű áldozatkészségének elismerése joggal került arra a m árvány
táblára, amely a székház falát díszíti s mely kőbe vésett emlékét őrzi



annak a generációnak, amely 1924—25-ben m utatta meg igazán, mikép
pen kell megnyilvánulnia a pálya szeretetének.

A közgyűlés ú jra  állást foglal a kam ara mellett. — A székesfővárosi 
kórházi házi gyógyszertárak története.

Mindezt megelőzően június 21-én közgyűlést ta rto tt az egyesület, 
am elynek p ikan tériá ja  az volt, hogy a soproni kerület amaz indítványa 
is szóba került, hogy az alkalm azottak is tag jai lehessenek az egyesü
letnek. Sőt a kerület az egyik alelnöki állást is nekik akarta  ju ttatn i. 
Ezt az ind ítvány t még a kerületi ülések során a vas—zalamegyei kerü
let is magáévá tette, ami emelte annak  érdekességét.

Bár közben a soproniak ind ítványukat visszavonták, dr. G aál 
megemlékezett arról s azt az álláspontot foglalta el, hogy arról szó sem 
lehet. Az alkalm azotti karnak  joga van ahhoz, hogy a maga érdekeinek - 
tám ogatására egyesületbe töm örüljön, ezzel a jogával élt is, annak azon
ban semmi értelme sincs, hogy az egyetemes gyógyszerészi érdekeken 
felül elsősorban tulajdonosi érdekeket képviselő egyesületbe olyanok 
is beléphessenek, akiknek sok érdeke éppen ellentétes irányú. Megje
gyezzük, hogy ez a kérdés m ár 1912-ben is szóba került s akkor nem
csak Filó János, dr. G aál Endre, Karlovszky G eyza és dr. Deér Endre, 
hanem  a segédszövetség maga is elismerte az ilyen megoldás célszer űt- 
lenségét.

E közgyűlésen merült fel határozottabb formában és ú jra a ka
mara megalkotására, vonatkozó törekvés s éppen ezért a központi veze- 
tőség mellé a közgyűlés nagyobb bizottságot is delegált. Ennek a meg
erősödött mozgalomnak egyik rugója az a törvényjavaslattervezet volt, 
amit a kamara megteremtésére vonatkozólag k o ritsánszky Ottó~áHított 
össze s amit á  Gyógyszerészi Kozlöny^l924-május 25-iki számában kez- 
detFközölni s mélynek folytatása a/.uián hetenként a többi szaklapban 
jelent meg._

E tervezet elvileg semmiben sem különbözik a már ismertetett 
más tervezetektől s azok figyelembevételével is készült. Az alapos ta
nulmánynál Koritsánszky a Jármay-féle (1876), dr. Hintz-féle (1884), 
Wéhner Ede indítványára 1898-ban beterjesztett Harmos—Zboray-féle, 
Lukács István-féle (1892), dr. Yarságh-féle (1898), Bokor Adolf-féle 
(1907), Múzsa Gyula-féle (1908), dr. Szelényi-féle (1911) és Sütheő Lajos- 
féle (1922) kamaratervezeteket vette alapul s figyelembe vette dr. For
gács Rezső összefoglaló ismertetését is (1911). Ez a sor m utatja, hogy 
milyen régi keletű nálunk a gyógyszerészi kamarára vonatkozó mozga
lom s hogy annak milyen hatalmas irodalma van azon kívül a rengeteg 
cikken kívül is, ami a szaklapokban közel 70 év óta megjelent.

Á ttanulm ányozta ezenkívül Koritsánszky a porosz, hesseni, thürin- 
giai, jugoszláv és csehszlovák gyógyszerészi kam arákról szóló törvény
rendeleteket, illetve tervezeteket s a mérnöki, ügyvédi stb. kam arák  szer
vezetét is.

Sajnos, ez a törvénytervezet sem vitte a megvalósulás útján 
előbbre a kam ara ügyét, aminek egyik legfontosabb oka az a negatívum 
volt, hogy még az orvosok sem tudták eddig a maguk orvosi kam aráját 
felállítani.
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Ez esztendőben meglehetős izgalmat váltottak ki azok a hírek, 
hogy sok házi gyógyszertár adományozására vonatkozó kérvény futott 
be a minisztériumhoz. A hirek szerint munkásbiztosítási pénztárak, 
dohánygyárak, bányák és kórházak kértek házi gyógyszertárakat. A 
szállongó híreknek igazuk volt s az 1925. évben, amint azt majd látjuk, 
ezek egy része valóra is vált.

Ezzel kapcsolatban nem lesz érdektelen rám utatni a történelmi 
szempontból is nagyon érdekes székesfővárosi kórházi házi gyógyszer- 
tárak kialakulására.

Dorion János József 1794. évi december hó 1 -én kelt végrendele
tében úgy intézkedett, hogy ha egyetlen fia, Domokos, törvényes fiú
örökösök nélkül halna meg, összes vagyona kórházi, illetőleg gyermek- 
védelmi célokra fordíttassék.

Pest város tanácsa 1823. évi január hó 18-án a helytartótanácshoz 
intézett felterjesztésében a Dorion-féle végrendelet céljául elsősorban 
valamely kórházi rendeltetést állapít meg.

Dorion Domokos 1820-ban Bécsben törvényes fiúörökösök nélkül 
halt meg és vagyona a végrendelet értelmében Pest városára szállott. 
Pest városának választott polgársága a hagyományt kifejezetten a pol
gári kórházi gyógyszertár felállítására kívánja fordítani. (Pharmaco- 
polii in gremiali Nosocomio civico) s megokolásul előadja, hogy azzal a 
gyógyszerek beszerzésére fordított költségek részben megtakaríthatók 
legyenek és a kórházi alap jobban megfelelhet rendeltetésének; azon
kívül a városi szegények számára magángyógyszertárakból városi költ
ségen rendelt gyógyszerek is innen szerezhetők be és az e címen vár
ható jövedelem biztosítani fogja a gyógyszertár fennmaradását.

A választott polgárság óhajtására a tanács megindította a tárgya
lásokat, amelyek oda vezettek, hogy a tanács 1823. évi január hó 18-án 
előterjesztést tett a helytartótanácshoz egy kórházi nyilvános gyógy
szertár engedélyezése végett és a Dorion-féle hagyatéknak e célra való 
felhasználhatását kérte.

Az eredeti latin szöveg szerint:
„Demisse exorare sustinemus, quo benigno — gratiose adm ittere 

dignaretur, u t legatum  Dorionianum  pro erigendo in gremiali Noso
comio civico Pharmacopolio, usibus quoque publici extranei deservituro 
converti valeat."

Hiteles fordításban:
„Alázatosan kérni bátorkodunk, hogy jóságosán és kegyesen meg

engedni méltóztassék, hogy a Dorion-féle hagyom ányt egy gyógyszer- 
tárnak  a kebelbeli polgári kórházban való felállítására fordíthassuk, 
mely a külső közönség szükségleteit is szolgálná."

A helytartótanács 1823. évi március hó 26-án kelt 7388. számú 
végzése nem engedte meg a Dorion-hagyatéknak ilyen célra való fel- 
használását, azonban megengedte a községi kórházi nyilvános gyógy
szertár felállítását, azzal a kikötéssel, hogy az pályázat útján bérbe- 
adassék.

Az eredeti latin szöveg hiteles fordításban:
„ . . . továbbá a kórházi gyógyszertár házi ellátásának egyébiránt 

nem lehetvén helye, a városnak a kórházi gyógyszertár felállítása és
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bérbeadása oly módon engedtetik meg, hogy alapul véve Stéger gyógy
szerész által ajánlott feltételeket s megtartva a kebelbeli gyógyszeré
szek között a versenytárgyalást, a kórházi gyógyszertárnak alkalmas 
gyógyszerésznek való bérbeadásáról gondoskodjék."

A versenytárgyalást 1823. évi május hó 16-án megtartották, a ki
kiáltási ár 40 forint évi bér és a kórházi gyógyszerek árából 30% en
gedmény volt. Frühbauer Ferenc gyógyszerész 625 forint évi bért ígért, 
ennek alapján a szerződést 1 0  évre megkötötték vele azzal, hogy a bér
leti idő leteltével az egész felszerelés a város tulajdonába megy át. A 
tanács az 1823. évi május hó 16-án megkötött bérleti szerződést 1823. évi 
június hó 7-én felterjesztette a helytartótanácshoz, a helytartótanács 
pedig 1823. évi július 1-én jóváhagyta azt.

A Gyógyszerész Testület azonban nem nyugodott bele az ügy ek
ként történt elintézésébe és még a versenytárgyalás megtartása és a bér
leti szerződés megkötése előtt beadványt intézett a helytartótanácshoz, 
melyben a Gyógyszerész Testület számára kérte a bérlet átengedését. Ezt 
a beadványt a helytartótanács még 1823. évi április hó 29-én leküldötte 
a tanácshoz, azon utasítással, hogy ezen ajánlatot vegye figyelembe a 
versenytárgyalásoknál. A tanács azonban 1823. évi május hó 1 0 -én fel- 
terjesztést intézett a helytartótanácshoz, melyben kifogásokat emelt a 
Gyógyszerész Testület pályázatra bocsátása ellen s ezt az elhatározását 
azzal okolta meg, hogy a testületi bérbeadásnál az egyéni felelősség nem 
állapítható meg és a versenytárgyaláson tényleg nem vette figyelembe 
az ajánlatot.

A Gyógyszerész Testület nem nyugodott bele a kizárásba és a 
helytartótanácshoz intézett újabb felterjesztésében kijelenti, hogy haj
landó a kórház által átengedendő helyiségekben a saját költségén házi 
gyógyszertárt felállítani, mely a kórház és a szegények céljait szolgálja; 
hajlandó az átengedendő helyiségeket évi 1 0 0  forint bérösszeggel meg
fizetni és ezenfelül a kiszolgáltatott gyógyszerek árából 50% enged
ményt adni.

A helytartótanács a Gyógyszerész Testület ezen második bead
ványa alapján 1823. évi augusztus 26-iki leiratával utasította a tanácsot, 
hogy: . azért ugyanezen városi tanács, félretéve a kórházi gyógy
szertár bérbeadása tárgyában megtartott versenytárgyalást és szerződést 
. . . a gyógyszerészek testületével a csupán csak magánkórházi gyógy
szertárnak mindenképen s a lehető legpontosabban való ellátása tekin
tetében új szerződést kössön".

A tanács ezen alapon 1823. évi november hó 21-én megköti a 
Gyógyszerész Testülettel a bérleti szerződést és 1823. évi december hó
6 -án jóváhagyás céljából felterjeszti a helytartótanácsnak, amely azt 
december hó 23-án jóvá is hagyja.

Mindezekből nyilvánvaló, hogy a Frühbauer Ferenc gyógyszerész
szel 1823. évi május 16-án kötött szerződésben még nyilvános gyógy
szertárról van szó („zu errichtenden und verpachtenden öffentlichen 
Apotheke"), az 1823. évi augusztus hó 26-iki helytartótanácsi leirat már 
csak magángyógyszertárról beszél („privatae dumtaxat Nosocomialis 
Apothecae") az 1823. évi november hó 2 1 -én a grémiummal kötött szer
ződésben pedig kifejezetten csak házi gyógyszertár van említve („háus- 
liche Apotheke").

A Gyógyszerész Testülettel kötött szerződés azonban az idők fo
lyamán a tanács és a grémium között gyakori nézeteltérésre vezetett;



például a gyógyszeres edények árainak felszámítása körül. Ennek végül 
az lett a következménye, hogy az 1845. évi november hó 25-én kelt 
39.038. számú helytartótanácsi rendelet utasította a tanácsot, hogy:

„Polgári kórházakban egy házi gyógyszertárnak célbavett léte
sítésére nézve a városi tanácsnak ezennel meghagyatik, hogy arról, mi
kép lenne az legjobb módon és kívánt sikerrel felállítható, egy minden 
részleteiben kidolgozandó tervezetet terjesszen véleménye kíséreté
ben ide.“

A tanács 1846. évi december hó 4-én kelt 20.114. számú felterjesz
tése szerint a választott polgárság véleménye e tárgyban az volt, hogy:

„Miután tapasztalásból tudatik, mennyit vesztett a város javadal
mai és terheinek házilag kezelése és többe kerülő szükségei megszerzése 
által; hogy továbbá a házi kezelésnél a szükségképpen alkalmazandó 
számosabb egyének mellett több, vagy kevesebb, de mindenesetre hűt
lenség követtetett el és ettől a kórházban felállítani indítványozott házi 
gyógyszertárnái is tartani kell, ezeknél fogva behozott azon elv, misze
rint minden városi javadalmak és terhek haszonbérbe adás által kezel
tetnek, a legjobb sikerű volt, mely elvtől a kórházban felállítandó házi 
gyógyszertárra nézve eltérni éppen nem látszik tanácsosnak."

Ennek következtében a választott polgárság jobbnak tartotta a 
Gyógyszerész Testülettel kötött szerződés meghagyását s e felfogást a 
városi tanács is magáévá tette. A helytartótanács nem osztozott e fel
fogásban s 1847. évi március hó 23-án kelt 12.903. számú leiratában u ta
sította a városi tanácsot, hogy adjon felvilágosítást a következő kérdé
sekre:

1 . A többször említett kórházban egyedül csak házi, vagy egy
szersmind nyilvános gyógyszertár óllíttassék-e fel?

2 . A kórháznak melyik részébe szándékoltatik ugyanazon gyógy
szertár helyeztetni?

3. Mennyibe kerülend a gyógyszertár felállítása és micsoda pénz
alapból fedezendők a felállítási költségek?

4. Minő lészen a személyzet és a kezelés?
5. Micsoda ellenőrködés és biztosíték javaltatik?
Az ügyet a bekövetkezett változások leszorították a napirendről 

és csupán az 1851. évi október hó 11-én kelt 16.897. sz. kormányrendelet 
alapján kezdték újból tárgyalni. E rendeletre ugyanis a polgármester 
1852. évi március hó 2-án 18.926. sz. alatt a következő előterjesztést tette:

A kórházi bizottmány 1851. évi november hó 8 -án tartott ülésén 
ellene nyilatkozott ugyan a házi gyógyszertár felállításának, a község
tanács azonban más véleményen volt s a következő okokkal támogatta 
a házi gyógyszertár ügyét: Az 1823. évi április hó 9-én kelt 11.025. sz. 
helytartótanácsi rendelet egy nyilvános kórházi gyógyszertár felállítá
sát rendelte el s ez csupán azért m aradt el, mert a Gyógyszerész Testület 
kedvezőbb ajánlatot tett, mint aminőt a házi kezelésnél akkortájt várni 
lehetett volna. Az idők folyamán kitűnt, hogy a házi kezelés mégis csak 
előnyösebb s a helytartótanács 1845. évi november 25-iki rendeletével 
utasította a tanácsot az újabb tárgyalások megindítására, ami azonban 
a bekövetkezett zavarok miatt elmaradt. A házi gyógyszertár felállítása 
mellett nyilatkozott 1850. évi április hó 15. és 18-iki ülésén a kórházi
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szervezőbizottság, amely egyszersmind összeállította a helységberende- 
zési költségeket, elkészítette a kezelési szabályzatot és előirányozta a 
személyzeti költségeket. Ezek alapján a polgármester felhatalmazást 
kért a házi gyógyszertár felállítására, amely a lehetőség szerint egy
szersmind mint nyilvános gyógyszertár, a fejlődő városrészek lakossá
gát is ellátván gyógyszerekkel, a hasznot ezzel növelné. A községtanács 
1852. évi szeptember hó 3-iki ülésében hozott határozatában felesleges
nek mondotta a gyógyszertári jog iránti felírást, mert Pest városát a pol
gári kórházi nyilvános gyógyszertár felállításához való jog a helytartó- 
tanács 1823. évi 3409., illetőleg 7388. sz. leirata alapján úgyis megilleti; 
ennek gyakorlati végrehajtása azonban (a grémium által 1823-ban tett 
és a Frühbauer-féle szerződésnél előnyösebb ajánlatnak elfogadása foly
tán) ezideig elmaradt és e határozat értelmében a polgármester 1852. évi 
október hó 15-én kelt 13.660. sz. felterjesztésével visszavonta a kérelmet. 
A közkórházak gyógyszerellátása tehát az eredetileg kötött szerződés 
alapján és annak érteimében továbbra is a grémium kezében marad.

Kibővült ezután ez a szerződésbeli megállapodás az 1884. évben, 
amikor a Szent István közkórház felépült, ennek a kórháznak a gyógy
szerellátására nézve, valamint az 1893. évben a Szent László közkórház 
megnyitásával ezen kórház gyógyszerszállítására nézve azzal, hogy 
ezekben a kórházakban is külön házi gyógyszertárakat állítanak fel és 
rendeznek be.

Megerősítést nyert e szerződés 1898 július hó 7-én 15.269. ein. sz. 
határozattal, amikor a kiírt versenytárgyaláson, mint legkedvezőbbet, 
ú jra a grémium ajánlatát fogadta el a tanács. A jobbparti közkórhá
zakra nézve a tanács legelőször az 1898. évben, tehát a Szent Margit köz
kórház felállításakor kötött szerződést, úgy, hogy ennek gyógyszerellá
tását a III. kerületi gyógyszerészekre bízta. A szerződést a tanács 1898 
november 21-én 23.413. szám alatt hagyta jóvá.

1898 november 9-én 43.086. sz. alatt kötött szerződést a tanács az
I. és II. kerületi gyógyszerészekkel a Szent János közkórház gyógyszer- 
ellátására nézve. A főváros a kórházban ingyen bocsátott helyiséget a 
gyógyszertár részére, kikötvén, hogy a gyógyszertár berendezése a 
16.000 korona értéket meg nem haladhatja és a berendezést a főváros a 
szerződés lejárta után 8000 koronáért megválthatja. Ha pedig további 
1 0  évre meghosszabbíttatnék a szerződés, ennek lejártával a gyógyszer- 
tá r teljes felszerelésével minden megváltás vagy kártérítés nélkül a szé
kesfőváros tulajdonába megy át.

Ezek voltak az előzmények, amikor a tanács 1919 február hó 14-én 
tartott ülésében elhatározta, hogy a közkórházak gyógyszertárait házi 
kezelésbe veszi.

A Központi Gyógyszerraktár Szövetkezet elnöksége 1919 március 
hó 5-én kelt beadványában erre kijelenti, hogy a szövetkezet közgyű
lése bizonyos feltételek, illetve kötelezettségek elvállalása mellett ha j
landó a Szent Rókus, a Szent István és Szent László kórházi gyógyszer- 
tárakat és a V ili. kér., Aggteleki-utca 8 . sz. alatt levő Központi Gyógy
szerraktárt teljes felszerelésükkel, berendezésükkel, eszközeivel és az 
1919. évi március hó 1-én meglevő anyagkészletével a székesfővárosnak 
átadni. A budai gyógyszerész-szövetkezet azonban ez időben írásos be
adványt nem küldött.

A proletárdiktatúra kitörése az ügy további tárgyalását meg
akasztotta. Ezek csak az 1921. évben indultak meg újra és komplikálod-



tak azzal, hogy a proletárdiktatúra idején a székesfőváros önkéntesen 
tulajdonába vette úgy a kórházi gyógyszertárakat, mint a Központi 
Gyógyszerraktárt. Ezt a jogi vélemény adására felszólított dr. Szabó 
Imre székesfővárosi tisztifőügyész is elismerte 1921 július 5-én adott vé
leményében. Mivel azonban mindkét érdekelt fél békésen óhajtotta el
intézni az ügyet és a gyógyszerészek amaz ajánlata, amely szerint ha j
landó a leltár értékalapjául az 1919 márciusi értéket elfogadni, igen no
bilis volt, Édes Endre fővárosi tanácsnok, a tanácsi X. (közegészségügyi) 
ügyosztály vezetője, azt a javaslatot tette a tanácsnak, illetve a közgyű
lésnek, hogy úgy a Dunajobbparti Kórházi Gyógyszertárak Szövetke
zetének, mint a Központi Gyógyszerraktár Szövetkezetnek egyezségi 
ajánlatát fogadja el. Ügy a közegészségügyi bizottság, mint a közgyűlés 
az előterjesztést annak összegszerűségével is elfogadta s így 1921 szep
temberétől kezdve úgy a kórházi gyógyszertárakat, mint a központi 
gyógyszerraktárt a székesfőváros házi kezelésbe vette.

Feltűnést keltett ez üggyel kapcsolatban, hogy bár a tanácsi elő
terjesztés egy pontja — éppen az alkalmazotti kar alaptalan vádasko
dása miatt — elég súlyos megállapításokat tett a gyógyszerészek ellen, 
dr. Deér Endre, aki ekkor még elnöke volt a Testületnek, elfelejtette, 
hogy a gyógyszerészi kart a közgyűlés plénuma előtt megvédje. Sze
rencsére ott volt Bársony Elemér, aki erélyes felszólalásában pótolta e 
mulasztást.
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A korpótlékos pénztár. — Vass miniszter leirata.

M egemlékeztünk m ár arról, hogy a segédszövetséggel megkötött 
béke u tán  dr. G aál Endre ígéretet te tt arra, hogy m inden erejével ra jfa  
lesz azon, hogy megteremtse a korpótlékos fizetőpénztárt.

Nem m ondhatnók, hogy ez az eszme hazánkban nagyon szimpa
tikus le tt volna. A m agyar gyógyszerészi karban  meg volt a hajlandóság 
arra, hogy segítségére siessen az alkalm azotti karnak, áldozatokat hoz
zon azért, hogy az alkalm azottak helyzetét könnyítse, jövőjét valam i
lyen form ában biztosítsa, de m agyarán mondva, fázott a  korpótlékos 
fizetőpénztártól, am elyről az osztrák tulajdonosi ka r nagy részének is 
igen elítélő véleménye volt.

Aggodalma főleg a következő főbb pontokban csúcsosodott ki:
a) félt attól, hogy ha a szolgálati idő emelkedésével a fizetések a  végzett 
m unka minőségére való tekintet nélkül okvetlen emelkedni fognak, ez 
sablonirozni fogja a m unkát és k i fogja ölni az alkalm azotti karból az 
ambíciót, m ert m iért legyen szorgalmas, törekvő, lelkiismeretes valaki, 
ha a kevésbé szorgalmasnak, sőt hanyagnak ugyanolyan a  fizetése; b) 
felm erült az az aggodalom is, hogy ha  az alkalm azottat nem a főnök, 
hanem egy központi pénztár fizeti, ez meg fogja lazítani a  fegyelmet s 
alá fogja ásni a  főnöki tekintélyt; c) féltek, hogy az intézm ény megala
kítása és fenntartása igen nagy anyagi terhet rak  m ajd a gyógyszeré
szek vállára s emlékezetbe idézték, hogy az osztrák fizetőpénztár m ár 
két ízben volt igen súlyos anyagi helyzetben. Ezenfelül igen sok alkal
mazottnak, főleg a fiatalabb  generációnak sem tetszett a fizetőpénztár 
gondolata, m ert ennek m egvalósítása a fiatalabb segédi kar fizetését 
momentán csökkentette volna, am i az am úgy is nehéz gazdasági viszo
nyok m iatt nem volt szim patikus gondolat.



Ezek után nézzük meg alaposan, mi is tulajdonképpen az a kor- 
pótlékos fizetőpénztár. A magyarázatot és a múlt ezirányú mozgalmait 
Karlovszky Geyza összeállításában a következőkben ismertetjük:

E speciális gyógyszerészi jellegű intézménynek az eszméjét 1907- 
ben vetették fel az osztrák gyógyszerésztársadalom vezetői és a követ
kező évben meg is valósították. Céljuk volt az alkalmazott gyógyszeré
szek eddigi fizetési rendszerének, vagy helyesebben rendszertelenségé
nek a szolgálatban eltöltött időre alapított előrehaladó fizetési rend
szerrel való pótlása, mely emellett az alkalmazott családi viszonyait és 
működési helyének drágasági viszonyait is figyelembe veszi. Végered
ményben tehát a cél az alkalmazott gyógyszerészek tisztességes meg
élhetésének a biztosítása volt, még az előrehaladottabb korban is: mert 
úgy, mint a tisztviselőknél, a szolgálati idő növekedésével emelkedik a 
fizetés és pedig nem az alkalmazó gyógyszerésznek, hanem a pénztári 
tagok összességének a terhére. Szociális és humánus volt tehát a célzat, 
de egyben kiható az egész gyógyszerészet jövőjére is, mert alkalmas 
arra, hogy megelégedett munkatársi gárdát teremtsen és így közvetve 
megóvja a pályát az elnéptelenedéstől.

A Magyarországi Gyógyszerészsegédek Országos Szövetsége, át
érezve ez ú j intézmény nagy horderejét, még 1908-ban beadványt inté
zett a belügyminiszterhez a segédi korpótlékalap megteremtése tárgyá
ban. Oly irányú rendelet kibocsátását kérte, hogy minden orvosi vény 
árához a rendes taksaáron felíil 2 0 , illetőleg a közalapi vényeknél 1 0  
fillér legyen hozzászámítható, mely összeg a segédi korpótlékalap ja 
vára esnék. Sajnos, a belügyminiszter a kérelmet nem találta teljesít
hetőnek. A segédszövetség ekkor, hogy kérelmének nagyobb súlyt ad
jon, támogatásra kérte fel a Magyarországi Gyógyszerész-Egyesületet. 
Az egyesület készséggel vállalkozott erre és másodízben már együttes 
kérvényt intéztek a miniszterhez, most már jóval szerényebb, az érték
től függően 1—3 filléres megadóztatását kérve az orvosi vényeknek. 
Ezenkívül azonban az ú j gyógyszertárak engedélyezésének, a gyógy
szertári átruházásoknak s az összes segédeknek és tulajdonosoknak évi 
megadóztatását kérték az alap javára.

A miniszter a kérvényt véleményadás céljából az Országos Köz
egészségi Tanácshoz küldötte le. Dr. Lengyel Béla egyetemi tanár, mint 
előadó, javaslatát elkészítette, de 1913-ban bekövetkezett halála meg
akadályozta annak előterjesztésében. Mint posthumus javaslatot, mégis 
letárgyalta a Tanács 1913 április hó 17-én tartott ülésén és fel is terjesz
tette a belügyminiszterhez.

A megboldogult Lengyel tanár javaslata  a korpótlékos fizető
pénztár kreálására nézve nem volt kedvező. K ifejtette okait, hogy a 
kérelm et m iért nem párto lhatja, de egyben kifejezte reményét, hogy 
a miniszter nem fog elzárkózni a segédi kar helyzetének jav ítása elől, 
ha a kérvényező két korporáció más, megfelelőbb alapot ta lál a kérdés 
m egoldására.

Lehet, hogy Lengyel tanár halála, lehet, hogy egyéb körülmé
nyek okozták, de tény, hogy a következő esztendőben az együttes be
advány dr. Deér Endre személyében ú j referenst kapott. Az Országos 
Közegészségügyi Tanács 1914. évi február hó 26-án tartott ülésén má
sodízben foglalkozott a kérvénnyel és dr. Deér Endre előadói javasla
tát, amely a korpótlékos fizetőpénztár megvalósítását helyeselve, azt 
a miniszter jóindulatába ajánlotta, a Tanács elfogadta és a belügvmi-
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niszterhez felterjesztette. Noha a minisztertől nem érkezett meg a fizető
pénztár felállításának lehetővé tételére az anyagi eszközöket megadó 
leirat, vezetőférfiaink teljes energiával hozzáláttak a megvalósítás elő
készületeihez.

Bayer Antal és Filó János egyesületi és testületi elnökök állottak 
a mozgalom élére. Nyolctagú közös bizottság alakult, melyben az O r
szágos Egyesületet Bayer Antal és dr. Héderváry Hugó, a Budapesti 
Gyógyszerész Testületet dr. Deér Endre és Zoltán Béla. a Magyaror
szági Gyógyszerészsegédek Országos Szövetségét Maurer Armand és dr. 
Forgács Rezső, a Gyakorló Gyógyszerészek Országos Szövetségét pedig 
Millner György és Kiss Károly képviselték. Az illető korporációk részé
ről teljhatalommal felruházott közös bizottságnak első dolga volt 
Haagen Gusztávot, az osztrák korpótlékos fizetőpénztár igazgatóját 
meghívni Budapestre, hogy előadás keretében ismertesse meg az intéz
mény szervezetét az itteniekkel. Ez megtörténi 1914 július 3-án. Az ér
dekes ismertetésből itt mindössze azt emeljük ki, hogy az osztrák pénz
tárnak mintegy 32.000 (akkoriban még aranyértékű) korona volt az 
alapítási költsége és hogy a tapasztalatlanságból felmerült hibák foly
tán  a pénztár az első két esztendőben 70—80.000 korona deficittel dol
gozott. Később a helyzet javult és Haagen szerint 1914-ben a pénztár 
már biztos bázison állott. Megjegyzendő, hogy a pénztári tagság akkor 
még nem volt kötelező, ami később, különösen a háború tartam a alatt, 
újabb zavaroknak vált kútforrásává. Szolgáljon nekünk tanulságul az, 
hogy csakis jóval később, amikor a szocialista osztrák kormány a pénz
tár kötelékébe való belépést kötelezővé tette és hozzá a taksa révén a 
kellő anyagi eszközöket is megadta, lett a pénztár fennállása és zavar
talan működése biztosítva.

A teljhatalmú közös bizottság Haagen igazgatónak a magyar 
fizetőpénztár felállítására vonatkozó tervezetét elfogadta és neki a fel
állításra 2 0 . 0 0 0  korona alapítási költség erejéig az írásbeli megbízást 
megadta. Ez összegben az összes nyomtatványok, üzemi könyvek költ
sége és a beszervezés tiszteletdíja bennfoglaltatott. A felmerülő költ
ségek fedezését a pénztárnak majdani visszatérítési kötelezettsége mel
lett felerészben a Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület, felerészben a 
Budapesti Gyógyszerész Testület vállalta magára. Karlovszky szerkesz
tőt megbízta a bizottság az osztrák fizetőpénztár alapszabályainak le
fordításával. Ez megtörtént s a magyar fordítás a Gyógyszerészi Köz
löny 1914. évi július 12-iki és 19-iki számában megjelent.

Csak a miniszteri jóváhagyó leirat késett, de egyebekben minden 
a legjobb úton haladt, amikor alig három hétre a Haagen igazgatónak 
adott megbízás után kitört a világháború. Természetesen vége lett egy
szerre mindennek: más, súlyosabb gondjaink akadtak akkor. A háború 
folyamán még egyszer foglalkozott a fizetőpénztár ügyével a Magyar 
országi Gyógyszerész-Egyesület: 1914 október 2 0 -án tartott igazgató- 
sági ülésén úgy határozott, hogy mivel a közbejött hadiállapot a tech
nikai előkészítést megakadályozta, a szervezési munkálatok csak a nor
mális állapot helyreállta után helyezendők folyamatba. A háború be
fejeztével azonban még súlyosabb viszonyok közé kerültünk, úgyhogy 
evekig szó se lehetett a munkálatok újramegindításáról. Amikor pedig 
a  konszolidáció előrehaladtával ismét fel lehetett volna venni az elej
tett fonalakat, az alkalmazott gyógyszerészek vezetőségének agresszivi
tása, a súlyos bántalom. mely részükről a tulajdonosi kart érte. az



utóbbiak vezetői részéről a velük való hivatalos érintkezést lehetet
lenné tette. Koritsánszky igazgató mégis megkísérelte az eszme feltá
m asztását: felutazott Bécsbe, hogy személyes tapasztalásból ismerhesse 
meg az osztrák fizetőpénztár szervezetét. Keresztülvitte, hogy az O rszá
gos Egyesület a segédszövetség két tekintélyes, de a vezetőséghez nem 
tartozó tag já t közös megbeszélésre m eghívja, ámde a vezetők ezt sér
te tt hiúságból nem vették igénybe. így  azután csak most, amikor több 
mint 2 esztendei habozás u tán  az alkalm azott kartársak  végre is jónak 
lá tták  megválni eddigi agresszív vezetőiktől, indult meg az egész vo
nalon a sürgős m unka a íizetőpénztár megteremtésére.

Ezek voltak tehát az alapvonalai és előzményei a most ú jra  erő
teljesen m egnyilvánuló mozgalomnak. Az Országos Egyesület a köz
hangulat hatása a la tt egymillió koronát szavazott meg a  mozgalommal 
kapcsolatos tennivalók céljaira és ezenfelül Koritsánszky O ttót Bécsbe 
küldte, hogy az ottani fizetőpénztár helyzetét és egész szervezetét ta 
nulmányozza.

Ausztriában ugyanis 1919 július 30-án törvény mondotta ki, hogy 
az alkalmazottak számára fel kell állítani olyan fizetőpénztárat, amely 
biztosítja a szolgálati idővel emelkedő fizetést. Ez a törvény végre stabil 
helyzetet teremtett, mert most már minden egyes alkalmazott és gyógy
szertártulajdonos számára is kötelezővé lett téve a pénztárba való be
lépés. Ezenkívül gondoskodott arról is, hogy bizonyos fokig a tulajdo
nosi kar szociális igényeire is figyelemmel legyen. Nemcsak azt bizto
sította tehát, hogy a szolgálati idővel a fizetések emelkedjenek s hogy 
az alkalmazotti karnál visszaeső fizetések ne lehessenek s így főleg a 
családos alkalmazottak lehetetlen helyzetbe ne kerüljenek, hanem egy
úttal olyan intézkedést is statuált, melynek alapján, ha az egyedül mű
ködő gyógyszertártulajdonos megbetegedett, 6  hétre a fizetőpénztár ál
lított be a gyógyszertárba helyettest. Ezenkívül pedig a jövedelemből ki 
lett hasítva egy rész, amely az arra szoruló özvegyek, árvák és munka- 
képtelenek támogatására szolgált.

Koritsánszkyr tapasztalatairó l a szaklapok útján  számolt be s két
ségtelen, hogy a közölt adatok m egerősítették a tulajdonosi kart abban 
az elhatározásában, hogy a fizetőpénztárat fel kell állítani. Ez látszik 
abból is, hogy éppen a tulajdonosi érdekeket védő szaklapok voltak 
azok, am elyek a kérdést állandóan felszínen tarto tták  s arról igen me
leg hangon írtak.

Annál érdekesebb, hogy az alkalm azotti kar sajtóorgánum a az 
egész mozgalmat gúnyos hangon kezelte. A mozgalom élén állókat fan 
tasztáknak nevezte s végül is arra  a konklúzióra ju to tt, hogy a segédi 
karnak  nincs szüksége a tulajdonosokra s hogy m ajd ők egyedül fogják 
a fizetőpénztárat megvalósítani.

Természetes, hogy ez nem volt más, mint hangulatkeltés, viszont 
bizonyos, hogy rossz tak tika volt, m ert sok olyan gyógyszertártulajdo
nost, aki am úgy sem nézte aggodalom nélkül a mozgalmat, ez a le
kicsinylő hang még jobban eltávolított a fizetőpénztár gondolatától. A 
segédi sajtó  állásfoglalása annál feltűnőbb volt, m ert ugy anakkor a meg
szállott területen levő szaklapok, így például a szlovenszkói akalm azott 
gyógyszerészek hivatalos lapja, a Magister, élénk figyelemmel kísérte 
a mozgalmat, m egállapította annak teljes komolyságát s nagy szim pá
tiával ismerte el úgy az Országos Egyesület áldozatkészségét, m int azt 
a tárgyilagosságot, am ely Koritsánszky egész beszámolóján végigvonult.
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Az egész mozgalomnak döntő lökést adott azután Yass népjóléti 
miniszternek 1925 február 21-én kelt 13.590. I. b. számú válaszirata, 
amelyet a Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület elnökségéhez intézeti 
a korpótlékos fizetőpénztár létesítése ügyében. A kérdés nagy fontos
ságára való tekintettel s azért is, hogy hivatalos okirattal is bizonyí
tani lehessen az egyesület mozgalmának abszolút komolyságát, ezt a 
válasziratot teljes egészében közöljük. A szószerinti szöveg a követ
kező:

„A Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület a folyó évi február 
hó 3-án 111—1925. szám alatt kelt hozzám intézett emlékiratában tudo
másomra hozta, hogy a Budapesti Gyógyszerész Testülettel és az Ok
leveles Gyógyszerészek Országos Egyesületével karöltve egy gyógy
szerészi korpótlékos fizetőpénztár létesítését vette tervbe.

A gyógyszerésztársadalomnak ezt a szociális szempontból nagy- 
jelentőségű elhatározását a munkaadóknak és alkalmazottaknak pél
dás egyetértését, amellyel a természetüknél fogva ellentétes érdekeik 
kikapcsolásával, támogatásra szoruló szaktársaiknak tervük megvalósí
tása által a jövőben közös segítőjobbot nyújtani szándékoznak, tudo
másul veszem és a magam részéről a legnagyobb elismeréssel üdvözlöm.

Különös örömmel tölt pedig el az, hogy az előmunkálatok elvég
zésére, a szervezkedés első nehézségeinek leküzdésére dr. Gaál Endre 
egyesületi elnök elnöklete alatt Réthelyi József, dr. Tauffer Gábor, Zol
tán Béla gyógyszertártulajdonosok, dr. Dömötör Lajos, Gedeon Andor, 
Makovitzky Zoltán alkalmazott gyógyszerészek, továbbá Koritsánszky 
Ottó, a Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület ügyvezető-igazgatója 
és Kovács ödön, a Budapesti Gyógyszerész-Testület ügyvezető-titkára 
személyében, osztatlan bizalommal oly férfiakat jelöltek ki, kik, mint 
a gyógyszerészeti ügy előharcosai, a hozzájuk fűzött reményeknek 
mindenkor megfeleltek.

Felhívom az ország gyógyszerészeit, hogy a nemes cél megvaló
sításában, sa já t jól felfogott érdekükben, a szervezőbizottságokat te l
jes erejükből támogassák és elvárom tőlük, hogy a  szervezőbizottság 
által kibocsátandó, az adatgyűjtés céljait szolgáló „Személyzeti lap"1, 
„Személyzeti k im utatás11, „Gyógyszertár működési kim utatás1' íveket 
lelkiismeretesen kitöltve, azokat mielőbb a szervezőbizottság rendel
kezésére bocsássák.

Budapest. 1925. évi február hó 21-én.
Vass s. k.“

Ez a válaszirat mély hatást váltott ki s március hó 5-én már össze 
is ült a szervezőbizottság, hogy a tennivalókat megbeszélje. Dr. Gaál 
Endre ez ülésen kifejtette a végzendő munkának nagy jelentőségét s 
kérő és egyúttal figyelmeztető szóval fordult az alkalmazott kartársak
hoz s a miüt tanulságaira való hivatkozással szólította fel őket az 
együttes munkálkodásra.

E felszólalásra az alkalmazotti kar nevében dr. Dömötör Lajos 
válaszolt; megállapította az ekkor- kezdődő munkának gyógyszerész
történelmi jelentőségét, ígéretet tett arra, hogy az alkalmazotti kar leg
jobb tehetsége szerint fog dolgozni a gyógyszerészi kar helyzetének 
megjavítása érdekében s egyúttal köszönetét mondott elsősorban dr. 
Gaál Endrének azért, hogy a munka megindulását lehetővé tette.
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A bizottság ezután elhatározta a szükséges statisztikai adatok 
összegyűjtését s előadókká Koritsánszky Ottót, Kovács Ödönt és az al
kalmazotti kar delegáltját jelölte ki.

Ekkor már a magyar szaklapok oldalakon át foglalkoztak a kér
déssel és a Gyógyszerészi Hetilap 1925 június 14-iki száma teljes egé
szében közölte az osztrák fizetőpénztár megteremtőjének s akkori veze
tőjének, Longinovits József wieni gyógyszerésznek a pénztárról szóló 
ama kritikai ismertetését is, amely a magyar gyógyszerészeknek bécsi 
kirándulása alkalmával tartott értekezletén hangzott el. Június 18-án 
pedig a szervezőbizottság elhatározta, hogy az osztrák korpótlékos 
fizetőpénztár mintájára, de az annak működése óta felmerült tapasz
talatok figyelembevételével alapítja meg a pénztárat egy kiváló mate
matikusnak, dr. Bogyó kir. tanácsosnak tanácsai alapján.

A terv az volt, hogy a fizetési skálában kilenc fokozatot állapí
tanak meg. Az első három fokozatban tehát az 1—9 évig terjedő szol
gálatnál a fizetés 3—3 évvel változik; a 4—6 . fokozatba tartoznak azok, 
akiknek szolgálati ideje 1 0 — 2 1  évig terjed s itt az emelkedés négy éven
ként történik; a 7—8 . fokozatban öt—öt szolgálati év után következne 
be a fizetésemelés, míg a 32. szolgálati évtől végig egyforma maradna 
az alapfizetés. Fizetési alapul a kalkulációs munkához a köztisztvise
lőknek 1914-ben volt XI—YII. fizetési osztályig terjedő összfizetését 
óhajtották alapul venni.

A gyógyszertárak teherviselőképességének megállapítása céljá
ból az összes hazai gyógyszertárakat 8  csoportba óhajtották osztani. 
Természetes, hogy e csoportbeosztásnál szükségessé lett úgy az érdekelt 
egyes gyógyszerészek, mint a kerületi vezetők meghallgatása is. Csak 
ha ez megtörtént s ha a szükséges többi statisztikai adatok is befutot
tak, kerülhetett a sor a kalkulációra, ami a szakértők szerint körülbelül 
hat hónapi időt igényelt. Már ekkor úgy döntött azonban a bizottság, 
hogy a családi pótlékot a gyermekek 18-ik életévéig javasolja s hogy 
az alkalmazottak ambícióját emelje, felállította azt a tervet is, hogy 
minden egy helyben eltöltött 5 év, illetve a felsőbb osztályokban meg
felelő arányú idő eltöltése után a szolgálatát egy helyben eltöltő alkal
mazott magasabb fizetési osztályba jut. vagyis egy szolgálati évet aján
dékképpen kap.

Ez előterjesztés és a közgyűlés határozata alapján az Országos 
Egyesület dr. Gaál Endre, Mihalovits Jenő és Koritsánszky Ottó alá
írásával július hó 1 -én felszólította az összes vidéki gyógyszerészeket, 
hogy mivel az alkalmazott kartársak 3 hónapon keresztül havi 20.000 
koronával járulnak hozzá a fizetőpénztár előmunkálatainak költségei
hez, ők is tartsák kötelességüknek, hogy az e célból reájuk kivetett ösz- 
szeget az Egyesülethez küldjék be. Az így kivetett összegek 20—50.000 
korona körül mozogtak s ezeknek befizetését 5 hónapon át kellett 
vállalni.

A tulajdonosi kar — nagyon kevés kivétellel — szívesen vállalta 
ez újabb terhet is. így jutott el azután az ügy abba a stádiumba, hogy 
1926 januárjában megjelent Bogyó Samu tanár, kir. tanácsosnak a kor
pótlékos fizetőpénztárra vonatkozó matematikai jelentése, amelyből a 
kérdés elvi és statisztikai ismertetése céljából a következő adatokat 
közöljük:



6 1 4

évi pengő
1—3 évi szolgálat esetén ......................................... 2.400
4— 6  évi szolgálat esetén ......................................... 2 . 6 0 0

7—9 évi szolgálat esetén ......................................... 2.800
10—13 évi szolgálat esetén ......................................... 3.100
14—17 évi szolgálat esetén ......................................... 3.500
18—21 évi szolgálat esetén ......................................... 4.100
22—26 évi szolgálat esetén ......................................... 4.800
27—31 évi szolgálat esetén ......................................... 5.600
32— feljebb .................................................................... 6.400

Az alapfizetésen felül já r még korpótlék címén a korpótlékos 
fizetések törvényre emelkedése után teljesített szolgálatért és pedig:

4 év után évenként 2 0 0  P
8  „ „ újabb 2 0 0  P, összesen .......................... 400 P

1 2  „ „ „ 2 0 0  P, „ ................... 600 P
16 „ „ „ 2 0 0  P. ................... 800 P
2 0  300 P, .. ................... 1 1 0 0  P
23 „ „ „ 300 P, „ ................... 1400 P
25 „ „ „ 300 P, „ ................... 1700 P
29 „ „ „ 300 P. ., ..................  2 0 0 0  P

ügy az alapfizetés, mint a korpótlék kiszabásakor azoknak, akik 
a korpótlékos fizetésnek törvényre emelkedésének ideje után egy hely
ben öt évet, vagy ennél többet töltöttek, minden 5 év 6 -nak számít.

Az alapfizetés és korpótlékon kívül minden alkalmazott családi 
pótlékot is kap. És pedig a felesége és minden 18-ik életévét meg nem 
haladott gyermek után évenkint 2 0 0  pengőt.

Az alapfizetés és a korpótlék havi, a családi pótlék negyedévi 
utólagos részletekben fizetendő.

Az alkalmazott elhaltakor örökösei 300 pengő temetkezési segélyt 
kapnak egyszersmindenkorra.

Az állásnélküli alkalmazott munkanélküli segélyt kap és pedig
4 héttel az állás elvesztése után mindaddig, amíg munkába nem kerül, 
de legfeljebb havi 1 0 0  pengőt, havi előleges részletben.

Az 1925 áprilisi státust véve számításba, az évi alapfizetések 
összege:

Oklevelesek:
Szóig, év Tagszám Évi fizetés P összesen pengő

1—3 180 á 2400 .....................................  432.000
4—6 60 á 2600 .....................................  179.400
7—9 89 á 2800 .....................................  249.200

10—13 121 á 3100 .....................................  375.100
14—17 62 á 3500 .....................................  217.000
18—21 32 á 4100 .....................................  131.200
22—26 10 á 4800 .....................................  48.000
27—31 14 á 5600 .....................................  78.400
32-től 11 á 6400 .....................................  70.400
összesen 588 1,780.700 1,780.700

Okleveles gyógyszerészalkalmazot tak alapfizetése:



Nemokleoelesek:

Szóig, év Tagszám Évi fizetés P Összesen pengő
1—5 117 á 2400 ............... ...................  280.800
7—13 54 á 2600 ................. .................  140.400

14—21 16 á 2800 ................. .................  44.800
22—31 5 a 3100 ................. .................  15.500
32-től 2 a 3500 ................. .................  7.000

194 488.500 488.500
összesen 782 2,269.200

Egy-egy alkalmazott átlagos alapfizetése 2901 pengő 79 fillér, 
összehasonlítva az alapfizetéseket az 1925. évi bevallás szerint, átszá
mítva pengőre, kitűnik, hogy:

1925. éoi beoallás szerint 
o i - Legnagyobb Legkisebb A rendezés
’ °  fizetés volt szerint lenne

1—2  ......3840 1060 2400
4—6 .............................. ......3840 1300 2600
7—9 . ; .......................... ......4800 1400 2800

10—13 .............................. ......4800 1400 3100
14—17 .............................. ......4800 1450 3500
18—21 .............................. ......3840 3000 4100
22—26 .............................. ......3840 2400 4800
27—31 .............................. ..... 4800 2600 5600
32-től .............................. ......4800 2400 6400

Az összehasonlításokból kitűnik, hogy
a) 18-ik szolgálati év után a tervezett rendezés szerint, vagyis az 

új fizetés családi pótlék nélkül is magasabb, mint a mai legmagasabb 
fizetés;

b) 1—17 évig terjedő szolgálati idő után pedig az ú j fizetés min
denütt lényegesen magasabb, mint a jelenlegi legnagyobb fizetés, nem 
számítva a családi pótlékot.

Emelkedni fognak a fizetések, amint a tervezett korpótlékok ese
dékessé válnak.

A tervezett fizetések, családi pótlékok, korpótlékok, munkanél
küli segélyek fedezése kirovás útján történnék, még pedig olyképpen, 
hogy az összes gyógyszertárakat 8  osztályba sorozzák. Az 1. és II. osz
tályba tartoznak azok a gyógyszertárak, melyek munkatárs nélkül 
dolgoznak, tehát nincs alkalmazottjuk. Ezek csak tagdíjat fizetnek és 
abban a kedvezményben részesülnek, hogy minden évben 15 napra he
lyettest (kisegítőt) kérhetnek, akár azért, mert szabadságra megy a tu 
lajdonos, vagy azért, mert beteg lett. Amennyiben valamelyik ily gyógy
szerész 15 napnál hosszabb időre kívánna bármily okból kisegítőt, 
akkor az illető köteles minden megkezdett félhónapért a III. osztályra 
megállapított havi járulék felét a központnak beküldeni. III—VlII-ik 
osztályba tartoznak azok a gyógyszertárak, melyek 1 —2 , vagy több 
munkatárssal dolgoznak. A központi választmány határozza meg, hogy
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melyik gyógyszertár milyen osztályba tartozik és milyen osztályba 
kerül egy újonnan megnyílt gyógyszertár. A központi választmány 
minden 3 évben revideálja a beosztást.

A felm erült kiadások kirovása progresszív alapon történik. És 
pedig az alapfizetéshez és korpótlékhoz a hozzájárulás:

168 egységgel 
148 egységgel 
133 egységgel 
121 egységgel 
110 egységgel 
100 egységgel

a VIII. osztályba tartozó gyógyszertár
a VII. osztályba tartozó gyógyszertár
a VI. osztályba tartozó gyógyszertár
az V. osztályba tartozó gyógyszertár
a  IV. osztályba tartozó gyógyszertár
a III. osztályba tartozó gyógyszer tá r

A tagdíj:

II. osztályban havonként .......................................  20 pengő,
I. osztályban havonként .......................................  10 pengő.

A családi pótlék, m unkanélküli segélyek stb. fedezésére m ind
egyik m unkatárssal dolgozó gyógyszertár (III—VIII. oszt.) minden al
kalm azottért egy és ugyanazon összege^ fizeti be a központba.

Jelenleg van Magyarországon:
I. osztályba tartozó

II. osztályba tartozó
III. osztályba tartozó
IV. osztályba tartozó
V. osztályba tartozó

VI. osztályba tartozó
VII. osztályba tartozó

VIII. osztályba tartozó

gyógyszertár 233, m unkatárs nélkül
gyógyszertár 290, m unkatárs nélkül
gyógyszertár 133, m unkatársak száma 138
gyógyszertár 139, m unkatársak száma 151
gyógyszertár 112, m unkatársak száma 133
gyógyszertár 116, m unkatársak száma 159
gyógyszertár 6 8 , m unkatársak száma 130
gyógyszertár 16, m unkatársak száma 71

összesen 1107, m unkatársak száma 782

Ennek következtében:
az L osztályba tartozó gyógyszertár havi ta g já ru lé k a .......... 1 0  pengő,
a II. osztályba tartozó gyógyszertár havi tagjáruléka ..........2 0  pengő.

Az alapfizetés fedezésére az előbbi kulcs szerint minden alkal
mazottért befizetne évenkint:

a III. osztályú gyógyszertár ..............................2296.35 P
a IV. osztályú gyógyszertár ..............................2525.98 P
az V. osztályú gyógyszertár ..............................2778.58 P
a VI. osztályú gyógyszertár ..............................3054.14 P
a VII. osztályú gyógyszertár ..............................3398.58 P
a V III. osztályú gyógyszertár ..............................3857.83 P

Be fog folyni tehát tagdíj címén:
233 gyógyszertártól á 1 2 0  pengő .........................  27.960 P
290 gyógyszertártól á 240 pengő .........................  69.600 P

Összesen 97.560 P
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III. oszt. gyógyszertár 138 alkalmazottért á 2296.35 P . . . .  316.896.30
IV. oszt. gyógyszertár 151 alkalmazottért á 2525.98 P . . . .  381.422.98
V. oszt. gyógyszertár 133 alkalmazottért á 2778.58 P . . . .  369.551.14

VI. oszt. gyógyszertár 159 alkalmazottért á 3054.14 P . . . .  485.608.26
VII. oszt. gyógyszertár 130 alkalmazottért á 3398.58 P . . . .  441.815.40

VIII. oszt. gyógyszertár 71 alkalmazottért á 3857.83 P . . . .  273.905.93
összesen P . . . .  2,269.200.01

782 alkalmazott átlagos alapfizetése á 2901.79 P . . . .  2,269.199.78

Két dolog az, ami e tervezetből a figyelmet rögtön megragadja. 
Az egyik, hogy igen nagy ama gyógyszerészeknek a száma, akiknek a 
múlthoz képest az alapfizetésük csökkent volna s aránylag kevesen vol
tak azok, akiknek e rendezés rögtön az alapfizetés emelkedését jelen
tette. Erre egy cikkében Róth Manó reá is mutatott s kifejezést adott 
amaz aggodalmának, hogy egy ilyen rendezés alkalmas-e arra, hogy a 
kedélyeket megnyugtassa.

A következmények bizonyítják, hogy Róth nagyon jól követ
keztetett.

Kétségtelen, hogy egy ilyen nagy szociális alkotás a jövőnek szól. 
Nem lehetett ugyanis a fizetőpénztárnak az a célja, hogy a fiatal gene
rációnak elég magas fizetését biztosítsa, hanem az volt a feladata, hogy 
egyrészt megakadályozza a visszaeső fizetéseket, másrészt pedig, hogyr 
az érettebb korban, tehát akkorra biztosítsa a magasabb fizetéseket, 
amikor az alkalmazott már családot alapított s amikor a magas szolgá
lati idő is szinte kötelező paranccsá tette az előmenetel lehetőségét. Hisz 
eddig éppen az volt a hiba, hogy míg a közalkalmazottak szolgálati ide
jük  arányában állandóan növekvő fizetést kaptak, addig a gyógysze
részi alkalmazott egyrészt ki volt téve annak, hogy bármilyen hosszú 
ideig is dolgozott valahol, ú j helyén ú jra  úgynevezett kezdőfizetést ka
pott, másrészt pedig, hogy korosodásával arányban fizetése is rendesen 
csökkent, mert a nagyforgalmú s így tehetős gyógyszertárak öregedő 
segédet nem szívesen alkalmaztak.

A fizetőpénztár áldásai tehát teljes egészükben csak hosszú évek 
múlva bontakoztak volna ki, amikor az 1926. évi fiatalabb generáció 
mögött is több mint 17 évi szolgálat állott volna. Addig a nagy célért 
áldozatot kellett hozni, ami nagyr önmegtagadást követelt. Ez pedig --  
éppen a nehéz gazdasági viszonyokra való tekintettel — nem alakul
hatott ki a maga teljes egészében.

Aggodalmak a fizetőpénztárral szemben. — Előtérbe lép a nyugdíj- 
intézet megalakítása s az aggkori biztosítás. — A temetkezési segély-

egylet.

Míg eddig tehát csak a tulajdonosi karnak voltak olyan tagjai, 
akik sötétbe való ugrásnak tartották a fizetőpénztár megteremtését és 
féltek annak nagy terhétől, most már a segédi kar fiatalabb része is ag
godalommal nézte az eseményeket. Az alkalmazotti kar vezetői ugyan 
mindent elkövettek, hogy a rossz hangulatot enyhítsék, az évek óta 
szinte kötelezővé vált jelszó is sokakat visszatartott a nyilt kritikától,



618

de hamu alatt ott lappangott az elégiiletlenség tüze, amely egyre nehe
zebb helyzetet teremtett azok számára, akik a nagy problémát maga
sabb szempontok miatt okvetlenül meg akarták valósítani.

Az akadályok egyre fokozódtak. Az nem is volt vitás, hogy a 
pénztárat felállítani csak törvény a lap ján  lehet, m ert csak ez biztosí
totta a kötelező tagságot s a kivetett összegek behajthatóságát. Ilyen 
törvényt hozni azonban nem volt könnyű feladat, már csak azért sem. 
mert a népjóléti m inisztérium ban lassanként teljes határozottsággal ala
kult ki az a nézet, hogy a szociális alkotások sorrendje nem az, hogy 
a munkások és m agánaíkalm azottak fizetése em elkedjék, hanem, hogy 
aggkoruk és rokkantságuk esetére legyenek biztosítva. Ez a vélemény 
nem a korpótlékos fizetőpénztárral szemben alakult ki, hanem mint á l
talános elv, amely hatásában azonban a fizetőpénztár elbírálásánál is 
döntő súllyal esett a mérlegbe. Ezenkívül az osztrák gyógyszertártu laj
donosok köréből is nyomatékos és olyan figyelmeztetések kerültek hoz
zánk. am elyek alapos megfontolást tanácsoltak a fizetőpénztár m egala
pításával kapcsolatban.

Bár nyíltan  még nem vallották be, a helyzet határozottan rosz- 
szabbodott. D acára ennek, dr. G aál Endre feltétlenül meg akarta  terem 
teni a pénztárat, m ert fontosnak ta rto tta  az alkalm azotti kar szociális 
helyzetének jav ítását, a segédi kar vezetői pedig görcsösen ragaszkod
tak  hozzá, m ert egész m űködésüknek, agitációjuknak, az élvezett biza
lomnak ez volt az alap ja  s m ert szám ukra presztízskérdés is volt, hogy 
itt eredm ényt érjenek el.

Közben a népjóléti minisztériumban teljes erővel indultak meg 
azok a munkálatok, amelyek az aggkori és rokkantsági biztosítást vol
tak hivatva hazánkban megteremteni. Ez az egész nemzet szempont
jából rendkívüli horderejű törvényelőkészítés nem volt alkalmas arra. 
hogy a fizetőpénztár sánszait emelje. Mert igaz ugyan, hogy az Orszá
gos Egyesület 1927 december hó 8 -án tartott rendkívüli közgyűlése 
olyan határozatot hozott, hogy a fizetőpénztárat okvetlen megteremti s 
hogy addig is, míg ez sikerül, a családos és hosszú szolgálati idővel bíró 
alkalmazott gyógyszerészeket bizonyos fizetéskiegészítésben kívánja 
részesíteni, ez azonban csak az egyesület komoly szándékát bizonyí
totta, anélkül, hogy az események kényszerű erejét le tudta volna 
győzni. Igaz ezenkívül az is, hogy Vass népjóléti miniszter 1928. évi 
június 4-iki leiratával ezt az elhatározást örömmel tudomásul vette, sőt 
arra is felszólította az Egyesület elnökségét, hogy a fizetőpénztár meg
valósításáról záros határidőn belül gondoskodjék, mert ellenkező eset
ben oly értelemben kellene intézkednie, hogy a fentemlített címen ne
tán illetéktelenül élvezett anyagi előnyök a jövőben kibocsátandó 
gyógyszerárszabás munkadíjtételének csökkentése révén visszatérülje
nek. Azonban ez is csak azt bizonyítja, hogy éppen dr. Gaál Endre 
állandó kérése és informálása révén a miniszter is beleélte magát ebbe 
a gondolatba még olyan időben, amikor az aggkori és rokkantbiztosítás 
grandiózus terve nem lépett a megvalósítás lehetőségének stádiumába. 
Ami pedig az itt említett „illetéktelen44 anyagi előnyöket illeti, az alatt 
azt értette a miniszter, hogy annakidején a taksaemelésre vonatkozó ké
rések teljesítésénél felhívta a gyógyszerészi kar figyelmét a segédi kar 
érdekében hozandó szociális alkotásra s így azt el is várja tőle.

Közben életbe is lépett az aggkori és rokkantsági törvény, am ely 
a munkásokon kívül a m agánalkalm azottakra is vonatkozott s ennek



megfelelően az Országos M unkásbiztosító Pénztár az Országos T ársa
dalombiztosító Intézet nevet vette fel. Ez most m ár az alkalm azott 
gyógyszerészekre is kötelezőnek mondotta ki az aggkori és rokkantbiz
tosítást s ezzel még jobban meggyengítette a korpótlékos fizetőpénztár 
esélyeit, mert a nehéz megélhetési viszonyok mellett alig lehetett elkép
zelni, hogy bárkinek is m ódjában legyen m indkét intézmény terheinek 
viselése.

A lappangó hangulatnak az Országos Egyesület alelnöke, Tauffer 
Gábor adott kifejezést a Gyógyszerészi Hetilapban megjelent cikkében 
s az 1928. évi Keszthely en tartott közgy űlési beszédében. Mindkét meg
nyilatkozásában vallotta, hogy az alkalmazotti kar érdekeiért még ak
kor is tenni kell valamit, ha az nagyobb anyagi áldozattal jár, de vilá
gosan megmondotta azt is, hogy nem a korpótlékos pénztárnak, hanem 
egy olyan tervnek a híve, amely az alkalmazottakat — főleg öreg ko
rukra — az aggkori biztosításról szóló törvénynél is jobban biztosítja.

A segédszövetség részéről fulm ináns kifakadások hangzottak el 
ekkor T auffer ellen, aki erős elhatározással állta a támadásokat. És bi
zonyos, hogy az ő nyilt színvallása és dr. G aálnak közben kialakult el
határozása volt a megindítója annak a mozgalomnak, amely a legnagyr- 
szerűbb szociális alkotással ajándékozta meg a gyógyszerészi kart.

Az aggkori biztosításról szóló törvény ugyanis 40 évi szolgálati 
idő és betöltött 65 éves kor u tán  biztosított teljes nyugdíjat, ami évi 
1500 pengő körül mozgott. Ez a gondnélküli megélhetést nem igen bizto
sította, nem is beszélve arról, hogyr a magas korhatár m iatt nem nagyon 
sokan érhették el azt, hogy teljes összegű nyugdíjat kapjanak.

Dr. Gaál Endre tehát elhatározta, hogy mivel erre a törvény, az 
úgynevezett Lex Yass II. módot adott, egy olyan nyugdíjintézetet hoz 
létre. amely7 az alkalmazottaknak évi 3000 pengő körüli nyugdíjat biz
tosít s az így duplájára felemelt nyugdíjösszeg arányában gondosko
dik az özvegyek és árvák sorsáról is.

E gondolat valóraválásának annál is inkább meg volt a lehető
sége, sőt a valószínűsége is, m ert a M agyar Gyógyszerészek N yugdíj- 
intézete teljesen tönkrem ent és Sivó Jusztin, a nyugdíjintézet titkára, 
évek óta próbálkozott m ár annak újjászervezésével.

A nyugdíjintézet ugyanis a háború alatt csaknem egész vagyo
nát, 700.000 aranykoronát, hadikölcsönbe fektette. Ez aranykoronában
1925-ben 10 milliárd papírkoronának felelt meg s ez a nagy összeg 
ugyancsak 1925-ben a tőzsdei árfolyam szerint mintegy 21 millió papír- 
koronát ért. A helyzet tehát Sivó kimutatása szerint az volt, hogy a 
nyugdíjintézet ez időben 9.6 fillér és 2 pengő 40 fillér közötti évi nyug
díjat fizetett. Az első összegből egy levélbély7eget, a másodikból egy sze
rény7 ebédet lehetett akkor csak venni.

Lényegileg tehát a nyugdíjintézet csak annyit jelentett, hogy an 
nak kereteit fel lehetett használni egy ú j nyugdíjintézet számára. Ez 
is volt dr. G aál elgondolása azzal, hogy ha az ú j nyugdíjintézet később 
megerősödik, akkor mód lesz arra  is, hogy fokról-fokra el lehet m ajd 
érni a korpótlékos fizetőpénztárnak felállítását, tehát a segédi kar régi 
óhajának beteljesülését is.

Érthető, ha az első pillanatban az alkalm azottak szövetsége a 
csalódás érzésével fogadta az újonnan felm erült tervet. Az, hogy a régi 
jelszóhoz olyan erősen lekötötték m agukat, nehéz helyzetet terem tett a 
vezetők számára, dacára annak, hogy a változott viszonyok közepette



ők is érezték, hogy a dr. G aál álta l felvetett terv a legnagyobb értékel: 
jelenti az alkalm azotti kar számára.

A józan megfontolás azonban végül mindenen diadalmaskodott. 
A segédszövetség vezetőinek nagy érdeme, hogy volt erkölcsi bátorsá
guk odaállani a nyugdíjintézet terve mellé s ezzel biztosították azt, hogy 
az egyesület az egész gyógyszerészi kar tömör falankszára támasz
kodva, megindíthatta a népjóléti miniszterrel azokat a tárgyalásokat, 
amelyek rövid időn belül a legszebb kilátásokkal kecsegtető eredményre 
vezettek.

Az a jó viszony, ami a tulajdonosi és alkalmazotti kar között ez 
időben már fennállott, más irányban is éreztette áldásos hatását. Láng 
Oszkár, aki 1929-ben a segédszövetség alelnöke lett, vetette fel például
1926-ban a temetkezési segélyegylet gondolatát, ama terv alapján, hogy 
a segélyegyesület megalakulása után minden egyesületi tag halála al
kalmával a tulajdonosok két, a segédek pedig egy pengőt fizetnének a 
segélyegylet pénztárába s az így befolyt összegekből a két pengőket a 
hátram aradt család, az egy pengőket pedig a nyugdíjintézet kapná.

Maga a terv széles körben aratott tetszést és a Gyógyszerészi 
Hetilap 1926 augusztus 8 -iki számában azzal Löeherer Tamás budapesti 
gyógyszertártulajdonos foglalkozott. Az ő módosított terve az volt, hogy 
korhatárok szerint minden tag fizetne egyszersmindenkorra egy bizo
nyos összegű belépési díjat, továbbá köteleznék magukat a tagok arra, 
hogy az egyesület minden tagjának elhúnytakor négy pengőt fizetnek 
be az egyesület pénztárába. Ezt osztotta volna fel a hátramaradottak 
között, úgyhogy ha a belépéstől 5 év még nem telt el, úgy 1200 pengőt, 
újabb és újabb 5 év után 1300, 1450, 1600 pengőt s végül 31 év után 
1800 pengőt kapnak a hátramaradottak. Ugyancsak volt ilyen célú ja 
vaslata Franki Antal szegedi gyógyszerésznek is.

Az Országos Egyesület mozgékonyságát jellemzi, hogy a gondo
latot magáévá tette s már október hó 19-én megjelent a hivatalos lap
ban, a Gyógyszerészi Közlönyben, az egyesületnek dr. Gaál által aláírt 
ama felhívása, amelyben bejelenti, hogy megszervezi a Magyarországi 
Gyógyszerész-Egyesület Segélyegyletét és felhívja a tagokat, hogy 
csatlakozzanak az akcióhoz. Egy héttel később meg is jelenik azután az 
a tervezet, amit a tidajdonosi kar reprezentánsai a segédszövetség ki
küldötteivel, Dobos Gábor, dr. Dömötör Lajos, Mátray Gusztáv, Mako- 
viczky Zoltán és Láng Oszkárral dolgoztak ki.

Dacára ennek, a segélyegyletet kellő számú jelentkező h íjján  ek
kor megállapítani nem lehetett. Ugyanis a szükségesnek látszó 400 tag 
helyett csak 250 jelentkezett. Éppen ezért 1927 május 24-én a tulajdonosi 
és alkalmazotti országos egyesületek által kiküldött bizottság úgy ha
tározott, hogy egyelőre olyan temetkezési segélyakciót teremt, amely a 
temetkezési segélyegylet bármely tagjának elhalálozása esetén az egész 
segélyalapot kifizeti az elhalt hátramaradottainak.

A terv úgy lett most felállítva, hogy az egyesület bármely tagjá
nak elhalálozása esetén a 40 éves életkort meg nem haladott tag eseten
ként két, a 40 éves életkort meghaladott pedig négy pengőt fizet. Az így 
összegyűlt összeget kapják azután a hátramaradottak. Ha tehát feltesz- 
szük, hogy az egyesületnek 300 negyven éven aluli és 300 negyven éven 
felüli tagja van, akkor egy-egy haláleset után a hátram aradottak 1800 
pengőt kapnak temetkezési segély címén. Tagul beléphet minden gyógy



szerész (tulajdonos és alkalmazott egyaránt), aki még 65-ik életévét be 
nem töltötte.

Ilyenformán sikerült rövidesen 200 tagot összegyűjteni, ami bi
zony elég sovány eredmény volt, különösen, ha tekintetbe vesszük, hogy 
a tagok nagyrésze nem az arra sokkal jobban rászoruló alkalmazottak
ból, hanem a tulajdonosi karból került ki. Azzal, hogy később a segély
egyesületbe a gyógyszerészek feleségei is beléphettek s hogy a szaklapok 
az egyesületet a nyilvánosság előtt igen erősen támogatták, sikerült a ta 
gok számát jelentősen felemelni. Az 1928. évi kimutatás már 465 tagról 
számol be s közli, hogy az elhaltak után 982, 1025, 1102 és 1158 pengő 
temetkezési segély fizettetett ki. A segélyösszeg emelkedése m utatja a 
taglétszám lassú emelkedését is.

íme, az Országos Egyesület ez újabb alkotása is bizonyítja azt a 
pillanatra sem szünetelő munkát, amely nemcsak terveket kovácsol, ha
nem az életrevaló eszméket valóra is váltja. S e céltudatos munkán felül 
van még valami, ami az egyesület sikereit érthetővé teszi. Ez pedig az 
a gyorsaság, amellyel minden ügyet átgondol, előkészít, letárgyal és 
végrehajt. Az egyesület életéből teljesen eltűnt az a bürokratikus szel
lem, amely az újjászervezés előtt mindenre ráfeküdt, amely az igen 
fontos kérdésekben is csak elintézni való aktákat látott, hogy azután ne 
is menjen tovább az akták papiroson való elintézésénél. A bürokratikus 
szellem helyét az alkotóerő foglalta el, amely tisztában volt azzal, hogy 
a legtöbb alkotásnak csak akkor van értéke, ha az idejében készül el s 
hogy a halogatás megölője mindennek.

Ez a lüktető erő állandóan éreztette azután a maga hatását a 
gyógyszerészi élet minden vonatkozásában s rákényszerítette akaratla
nul is a minisztériumokat és a hatóságokat arra, hogy ügyeinkkel fog
lalkozzanak.

Nézzük meg — bár csak nagy vonásokban —, hogy mik voltak 
azok a kérdések, amelyek ez időkben szőnyegre kerültek, vagy elinté
zést nyertek.

A gyógyszerészi kar presztízsének emelése szempontjából igen 
fontos a gyógyszerész-doktorátusnak a gyógyszerészetre, mint tudo
mányágra való kiterjesztése. Eddig az 1914. évi augusztus hó 1 1 -én 
Bécsben kelt legfelsőbb elhatározással jóváhagyott „Szabályzat41 2. §-a 
szerint a gyógyszerészek doktori értekezésüket vagy a vegytan, növény
tan, gyógyszerismeret, vagy a közegészségtan köréből választhatták; a 
Budapesti Közlöny 1924 november hó 27-én megjelent hivatalos közlés 
szerint Magyarország kormányzója a vallás és közoktatásügyi minisz
ter előterjesztésére ezt megváltoztatta úgy, hogy a régi szöveg helyébe 
a következő került: „a jelölt egyetemi tanulmányainak végeztével dok
tori értekezést nyújt be a következő tárgyak valamelyikéből, úgymint: 
a vegytanból, a növénytanból, a gyógyszerismeretből, a gyógyszerészet- 
ből“, avagy a közegészségtanból“. Ez intézkedés alapján a jövőben a 
„gyógyszerészet" doktoraival is találkozni fogunk.

Bethlen István gróf miniszterelnök aláírásával 1924 október 31-én 
jelent meg az a 7440. számú rendelet, amelynek alapján a gyógyszer- 
tárak haszonbérlete tekintetében akár a haszonbérbeadó, akár a haszon
bérbevevő kérheti a megállapított haszonbér felemelését vagy leszállí
tását, amennyiben a haszonbér a megváltozott gazdasági viszonyokhoz 
mérten a haszonbérbeadóra, vagy a bérbevevőre súlyos m éltánytalan
ságot jelentene. Ez a rendelet tulajdonképpen kiegészítése volt az 1903/
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1921. M. E. szám alatti rendeletnek, amely a gyógyszertárak haszon
bérének kivételes felemelése és a haszonbérlő részéről átvett gyógyszer
tári készletek visszaszolgáltatása tárgyában jelent meg és alkalmas volt 
arra, hogy most már a bérbevevő is teljes védelemben részesüljön.

1924 május havában az egyesület elhatározta, hogy a kisebb 
helyiségekben levő gyógyszertárak bére és felmondása tárgyában kivé
teles intézkedések biztosítása céljából további lépéseket kíván tenni. 
Felhívta tehát a 4000-nél kisebb lakosságú helységekben levő gyógy
szertárak tulajdonosai közül azokat, akiknek gyógyszertára nem saját 
házukban volt, hogy sürgősen tudassák:

a) együtt van-e a gyógyszertár a lakással;
b) mi volt a gyógyszertár évi helyiségbére az 1917., 1921., 1923. 

években;
c) mikor és mely összegre emelték utoljára a bért:
d) volt-e felmondási ügyben bírósági eljárás s ha igen, hol és mi

lyen eredménnyel.
Erre a mozgalomra azért volt szükség, mert a lakásügyet szabá

lyozó 2222/1923. M. E. rendelet a 4000-nél kevesebb lakóval bíró helye
ken az üzletek felmondását lehetővé tette, tehát a szabad forgalmat 
helyreállította. Ezzel a joggal a háztulajdonosok igen sok helyen éltek 
is, ami a gyógyszerészek nagy tömegét lehetetlen helyzetbe sodorta, 
mert az ilyen kis helyeken sokszor szinte lehetetlen volt más helyiségre 
szert tenni s így a gyógyszerész teljesen ki lett szolgáltatva a háztulaj
donos esetleges kapzsiságának.

Az Országos Egyesület közbenjárására az 1924-ben megjelent 
3333. M. E. sz. rendelet a 4000-nél nagyobb lakáslétszámmal bíró helyi
ségekre nézve úgy határozott, hogy a gyógyszertári helyiségeket csak
1926. évi november hó 1 -től lehet felmondani. A májusban megindított 
egyesületi akció célja tehát az volt, hogy a felmondás lehetőségét a ki
sebb helységekre nézve későbbi időpontra határoztassa meg.

Országos egyezmény a Munkásbiztosító Pénztárral. — Megjelenik az 
új gyakornoki tankönyv. — Ú jra felszínre kerül a kiképzés kérdése. — 

A kiképzés története hazánkban. — Gyógyszerészek karrierje.

Rendkívüli jelentőségű az az általános gyógyszerellátási egyez
mény. amit az egyesület vidéki tagjai részére kötött 1925 májusában az 
Országos Munkásbiztosító Pénztár. Dr. Gaál Endrének örök érdeme 
lesz, hogy ezt az életbevágóan fontos megállapodást tető alá hozta s 
ezzel a távoli jövőnek is olyan precedenst alkotott, amely nagy erőssége 
lesz úgy a gyógyszerészi karnak, mint az Országos Egyesületnek.

Ez egyezmény megkötéséig ugyanis az volt a helyzet, hogy a 
Pénztár minden gyógyszerésszel külön-külön kötött szerződést. Ért
hető, hogy ily körülmények között súlyosan érvényesült a pénztár nagy 
ereje, ami azzal a következménnyel járt, hogy a legtöbb szerződés 
25—30, sőt még ennél is több százalékengedményt biztosított a pénztár
nak. Ezenfelül a pénztár számláit elkésve, sokszor csak hónapok el
múltával fizette s esetleges taksálási hibák fedezésére is visszatartott 
bizonyos összegeket, amelyek nem egyszer csak évek múlva lettek el
számolva.



Ezzel szemben az egyezmény biztosította azt, hogy kivéve a „cito" 
vagy „statim" jelzésű vényeket, gyógyszerbeszerzésnél a pénztár csakis 
a Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület kötelékébe tartozó gyógyszer- 
tárakat veszi igénybe. Ez a kötelezettség erősen emelte az egyesület te
kintélyét és hatalmát is, különös figyelemmel arra, hogy az esetleg 
szabálytalanul működő gy ógyszertáraktól módja volt a gyógyszerszál
lítás jogát is megvonni.

A szerződés alapján minden gyógyszerész jogosítva volt számlá
já t a pénztárhoz havonta benyújtani, ez pedig köteles volt ezt 8  nap alatt 
kifizetni, úgyhogy jogosult volt a számla összesített végösszegéből 4°/o 
pénztári engedményt (kasszaskontót) levonásba hozni. Ha pedig a 
pénztár tartozását 8  nap alatt ki nem fizetné, úgy a kasszaskontóra nem 
tarthat igényt, sőt ha újabb 15 nap alatt sem tenne kötelezettségének 
eleget, úgy a pénztartozás késedelmes teljesítésének esetéről szóló 1923: 
XXXIX. te. rendelkezése alapján fizetendő kártérítésre van kötelezve.

Mindezenfelül pedig a pénztár szavatosságot vállalt aziránt, hogy 
tömeges (gyári) rendelésnél a rendelt vények összegyűjtését, azoknak 
valamely gyógyszertárba való irányítását meggátolja s hogy a pénztári 
rendelők számára szükséges úgynevezett tömegszerek szintén bármely7 

gy ógyszertárból beszerezhetők.
A megállapodásnak úgy gazdasági szempontból, mint az egyesü

let presztízsének szempontjából igen nagy jelentősége volt s az újjászer
vezett egyesület s az elnöki tisztet betöltő dr. Gaál Endre legnagysze
rűbb munkaeredmény ei közé tartozik.

Ugyancsak nagy7 erkölcsi sikernek könyvelhető el a népjóléti mi
niszternek az az 1925. évi január 9-iki 151.611. számú leirata, amely7 tu 
datja, hogy a gyógyszerészi szaksajtó egyesített kiadóhivatal által k i
adott „Gyógyszerészek Zsebnaptára" című kiadványban felvett gyógy
szerészi érdekű törvényes rendelkezések gyűjteménye a gyógyszertárak 
által tartandó, a gyógy szerészeire vonatkozó törvények és gyűjtemé
nyek ideiglenes pótlásaként a gyógyszertárakban tartható.

A múltban ugy anis az volt a gyakorlat, hogy a belügy miniszté
rium megbízásából jelent meg „Az egészségügyre vonatkozó törvények 
és rendeletek" gyűjteménye. Ez azonban a köny várus! forgalomból k i
fogyott. Az Országos Egyesület sürgősen megragadta tehát az alkalmat 
arra, hogy a kebelbeli kiadványról hivatalos formában ismertesse el, 
hogy az pótolja a fentnevezett gyűjteményt s ilyen irányú próbálkozá
sának teljes sikere is lett.

Nem egyetlen ilyen sikere ez az egyesületnek, mert sikerült az 
általa kiadott gyógyszerészgyakornoki tankönyv kötelező tartását 
szintén elrendeltetnie.

Az egyesület ugyanis régóta hiányát érezte egy7 oly an gyakor
noki tankönyvnek, amely a tanítást az ország egész területén egy
öntetűvé tudná tenni. Megbízást is adott egy ilyennek megírására, azzal 
az utasítással, hogy annak öt külön-külön kötetben megjelenő részből 
keli állania s a kémiát, növénytant és gyógyszerismét, a gyógyszerésze
tet, gyógyszerészi törvényeket és kereskedelmi ismereteket kell tárgyal 
nia. Az egész munka irányítására Weszelszky Gyula egyetemi magán
tanár lett felkérve, akinek harminc évi működése összeforrott a gyógy
szerészi oktatás kérdésével.

A nagy munka első és negyedik kötete 1926 júniusában már meg 
is jelent. A Gyógyszerészet Tankönyve gyűjtőnév alatt megírandó mű



első kötete a kémiéval foglalkozott, a negyediknek címe pedig: „A 
gyógyszerészet jogszabályainak kompendiuma4* volt. Ezt az utóbbit 
Réthelyi József budapesti gyógyszerész, a gyakornoki tanfolyam tanára 
írta s úgy az első, mint a negyedik kötet sok elismerést szerzett a szer
zőknek.

Az egyesület szeme előtt természetesen az a cél lebegett, hogy ezt 
a munkát minden gyógyszerész megszerezze, mert csak így lehetett re
mélni azt, bogy a gyakornokok tanítása és kiképzése az eddiginél jobb 
mederbe terelődik. Éppen ezért érintkezésbe is lépett a népjóléti mi
niszterrel, aki átérezte a kérdés nagy horderejét s ezért a vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszterrel egyetértőleg 1926 szeptember 6 -án 94.034. szám 
alatt elrendelte, hogy e könyvet minden gyógyszertárnak tartania keli. 
Ezzel együtt a miniszter utasította a tisztiorvosokat arra, hogy a gyógy
szertárvizsgálatoknál e rendeletének betartását ellenőrizzék.

Ez időben a kiképzés kérdése különben erősen foglalkoztatta újra 
a gyógyszerészi köröket. Bár lényegileg magával a kiképzéssel össze
függésben nem volt, sok izgalmat keltett a numerus clausus törvény is, 
amelynek értelmében csak 6 % zsidóvallású gyógyszerészliallgatót lehe
tett az egyetemre felvenni. Ez az intézkedés érthetően a legtöbb bajt 
a gyógyszerészi pályán okozta, mert igen sokan voltak, akik a törvény 
meghozatala előtt már mint gyógyszerészgyakornokok működtek s ezek 
előtt most egyszerűen becsukódtak az egyetem kapui, dacára annak, 
hogy az 1920. évi XXY. numerus clausus te. 2 . §-a annak visszaható 
erejét egyenesen kizárja. Éppen ezért dr. Gaál Endre nagy küldöttséget 
vezetett gróf Klebelsberg kultuszminiszter elé, aki Tauffer Gábor fel
világosításai után kijelentette, bogy tényleg olyan sérelem történt, amit 
reparálni kell.

Ezek után 1925 március 13-án a miniszter leiratot küldött a két tu
dományegyetem tanácsához, melyben a törvénynek erre a fogyatékos
ságára rám utatott s kijelentette, hogy mivel a törvénynek nem lehetett 
az az intenciója, hogy a gyógyszerésznövendékek a többi egyetemi hall
gatókai szemben hátrányos helyzetbe kerüljenek, ennélfogva u tasítja  a 
tanácsot, hogy az egyetemre felvételt kérő amaz izraelita gyógyszerész
gyakornokokat, akik a gyógyszerészi pályára még az 1920. évi XXY. te. 
életbeléptetése előtt léptek, átmenetileg az 1929—30. tanév végéig az en
gedélyezett létszámnak hat százaléka erejéig elsősorban és fokozatosan 
vegye fel.

A sérelem így nagyjából reparálva lett. Tekintettel arra, hogy 
azok a más pályán levő egyetemi hallgatók, akik az egyetemet a tör
vény életbeléptetése előtt hallgatták, a további évfolyamokra minden 
korlátozás nélkül beiratkozhattak, az igazságos döntés az lett volna, 
ha azok, akik a törvény életbeléptetése előtt már gyógyszerészgyakor
nokok voltak, szintén korlátozás és számarányra való tekintet nélkül 
iratkozhattak volna be az egyetemre. Sajnos, a közhangulat és politi
kai okok miatt a miniszter ilyen döntést hozni nem mert s az Országos 
Egyesület ezzel a megoldással is nagy eredményt ért el.

A numerus clausus törvénnyel kapcsolatban érdekes pert indított 
1925-ben Elek Mór háborút viselt nyug. kir. járásbíró a vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter ellen. Leánya ugyanis 1921-ben jelesen érettségi
zett s akkor Elek kérvénnyel fordult az akkori közoktatásügyi minisz
terhez, aki engedélyt adott Elek Saroltának arra, hogy a gyógyszerészi 
pályára léphet s főiskolai tanulmányait folytathatja.
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Dacára ennek, amikor Elek Sarolta a gyakornoki idő kitöltése 
u tán gyakornoki vizsgáját 1922-ben jó eredménnyel letette, az egye
temre sem Pesten, sem Szegeden fel nem vették s a felvételt három éven 
keresztül elérnie nem is sikerült. A sikertelen próbálkozások után végre 
1925-ben egyenesen a közoktatásügyi miniszterhez fordult Elek Sarolta, 
aki azonban hivatalosan tudatta vele, hogy nincs módjában egyetemi 
tanulmányainak folytatása érdekében intézkedni s egyúttal hivatkozott 
az egyetem tanácsához intézett, fentebb közölt utasításra.

Most már világos volt Elek előtt, hogy leánya a legjobb esetben 
is csak 4—5 év múlva kerülhet az egyetemre, dacára annak, hogy a nu
merus clausus törvény kétszeri egyéni cenzúrát nem ismer. Jogászi tu 
dása alapján megállapította, hogy leánya esetében a miniszter által 
adott engedélyt egy kisebb hatóság, az egyetem tanári kara nullifikálta, 
amely esetben a miniszter hivatott ez ellen eljárni s a törvényt végre
hajtani. Mivel ez ebben az esetben meg nem történt, szerinte kétségte
len, hogy az okozott kárért a miniszter felelős. A jelen esetben annál is 
inkább, mert az 1920. évi miniszteri engedély leányát két évi gyakor
noki és negyedévi szaktanulmányi költséges időtöltésen túl több, mint 
három évig tartotta az engedélyezett pályán, sőt ez az engedély elvonta 
őt más hasznos pályától, úgyhogy a felmerült tényleges kár mellett 
még ez a tény is mint kár jelentkezik. Éppen ezért arra kérte a bírósá
got, hogy a közoktatásügyi 'minisztert 1 0 0  millió korona (8000 pengő) 
kártérítési összeg kifizetésére kötelezze.

Ez a per a maga érdekességében mutatja, hogy milyen bonyodal
makat okozott az 1920:XXV. te. éppen azokban az időkben, amikor a 
gyógyszerészi kiképzés maga is súlyos problémaként jelentkezett. Ezt 
csaknem mindenki átérezte, aki a kérdéssel csak egy kissé foglalkozott 
és Koritsánszky Ottó érdeme, hogy a szaksajtó hasábjain megszólaltatta 
azokat a férfiakat, akiknek véleménye ez ügyben igen fontos volt.

Dr. Jakabházy Zsigmond orvoskari dékán szerint a kiképzés ak
kori (1925. év) rendszere feltétlenül revízióra szorul. Az érettségi után 
szükségesnek látná, hogy az ifjú egy évre gyakornoki szakiskolába ke
rüljön s az egyetemi kiképzésnél furcsának találja, hogy II. éves hall
gatók, bár a gyógyszerészetet heti 5 órában köteles hallgatni, de e tárgy
ból sem elméleti, sem gyakorlati szigorlatot nem kell, hogy tegyenek. 
Legelőször is ez érthetetlen rendelkezés megváltoztatását tartotta szük
ségesnek.

Dr. Mágócsy-Dietz Sándor egyetemi tanár is furcsának tartotta, 
hogy éppen a gyógyszerészet az, amivel a hallgatók az egyetemen leg
kevesebbet foglalkoznak. Ennek megváltoztatását s azt akarta, hogy az 
organotherapia korszakában a gyógyszerészjelöltek organikus gyakor
latokat is végezzenek.

Dr. Winkler Lajos gyógyszerész, egyetemi rendes tanár, szüksé
gesnek tartotta a gyakornoki tanfolyam kifejlesztését és annak félévig 
tartó kötelező látogatását. A gyakorlati kiképzésre helyezné a súlyt s 
így szintén fontosnak tartotta, hogy az egyetemen a jelölt a gyógysze
részeiből szigorlatot tegyen. Semmi körülmények között sem engedne 
az oklevél megszerzése után 3 év múlva leteendő approbációs vizsgá
hoz hozzányúlni, mert ez a vizsga rákényszeríti az ifjú t arra, hogy még 
akkor is foglalkozzék a gyógyszerészi tudományokkal, amikor már el
került az egyetemről. Ez pedig annyit jelent, hogy a tudomány újult 
erővel tér vissza a gyógyszertárakba.
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Dr. Matolcsy Miklós gyógyszerész, egyetemi rk. tanár, dr. We- 
szelszky Gyula gyógyszerész, egyetemi m. tanár és dr. Dávid Lajos 
gyógyszerész, egyetemi m. tanár szintén a nyilvánosság előtt foglalkoz
tak e kérdéssel s mindhárman szükségesnek tartották a kiképzési rend
szer módosítását. Különösen Weszelszky Gyula nagyszerű fejtegetésben 
mutatott a kérdés egész terjedelmére és hívta fel a figyelmet arra, hogy 
a gyógyszerészi kiképzés fejlesztésének gondolatával az egész konti
nensen foglalkoznak. így pl. Ausztria és Románia már végre is hajtotta 
a reformot. Ausztria úgy, hogy a gyakornoki időt egészen eltörölte s az 
egyetemi tanulmányokat 3 évre emelte fel, Románia pedig a gyakornoki 
időt egy évre redukálta s az egyetemi tanulmányok idejét egy évvel 
emelte.

Nem lesz érdektelen, ha Koritsánszky összeállítása nyom án is
m ertetjük röviden az európai államok gyógyszerészkiképzési rendszerét.

A usztriában érettségi bizonyítvány kell s ezzel rögtön az egye
temre iratkozik be az ifjú , ahol 6 félévet hallgat. Fontos az, hogy szigor
latozni kell a többi tantárgyon k ívül gyógyszerészi kémiából, gyógy
szerisméből s hogy kollokválni kell a gyógyszerészi technikából és vény
készítésből is. A II. szigorlat u tán  a sikerrel vizsgázót a  Pharm acia Ma- 
gisterévé avatják , am ely u tán  egy évi nyilvános gyógyszertárban e l
töltendő gyakorlat következik. Ennek eltelte u tán  tesz a gyógyszerész 
államvizsgát s ez jogosítja azu tán  önálló gyógyszertár vezetésére. Na
gyon fontos, hogy a terv  szerint az állam vizsgát csupa gyakorlati gyógy
szerészből álló bizottság előtt kell letenni.

Belgiumban lényegileg ez a helyzet, azzal a különbséggel, hogy 
az egyetemi tanidő 4 félesztendő.

Bulgáriában érettségi vizsga után két évi gyakornoki idő követ
kezik valamilyen nyilvános gyógyszertárban. Ezután segédi vizsga s 
6 félévi egyetemi tanulmány.

Csehszlovákia ez időben készítette el reformtervezetét, amely 
szerint az érettségi vizsga után 4 évi olyan egyetemi kiképzés követ
kezne, ami élelmiszervizsgálatra és vegyészi állásokra is képesítene. Az 
egyetemi tanulmány után jönne a 2 évi gyógyszertárban eltöltendő gya
kornoki idő s csak ennek elteltével kapná meg a jelölt a gyógyszertár 
önálló vezetésére jogosító oklevelét.

Dániában érettségi, utána 3 és féléves gyakornokoskodás, majd 
gyakornoki vizsga és másfélévi tanulás a gyógyszerészi szakiskolán.

Észtországban érettségi u tán 2 évi gyakorlat valamely gyógy
szertárban, majd 3 évi egyetemi tanulmány, mely után a leszigorlato
zott a gyógyszerészet doktora lesz.

Finnországban öt osztályú középiskola, 3 évi gyakornoki idő, fél
évi gyógyszerészi szakiskolai tanulmány, amely után növénytanból, 
szervetlen vegytanból, gyógyszerisméből, továbbá latin és német nyelv
ből kell vizsgát tenni. Ezután 4 évi segédi idő következik, majd ismét
4 évi gyógyszerészszakiskolai tanulás.

Franciaországban érettségi, 1 évi gyógyszertári szolgálat, ezután 
gyakornoki vizsga, m ajd 4 évi egyetemi tanulmány. A jelölt csak 25. 
életévének betöltése után kaphatja meg oklevelét.

Hollandiában érettségi, utána rögtön 3 évi egyetemi tanulás, 
majd egy évi gyakorlat valamely intézeti (egyetem, kórház stb.) gyógy
szertárban. A gyógyszerészi végzettség víz- és talajvizsgálati, középis
kolai tanári stb. foglalkozásra is jogosít.
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Jugoszláviában érettségi, mely után a vármegyei főorvos enge
délyével lehet a pályára lépni. A gyakornoki idő 2 év, utána 2 évi egye
tem és ugyanannyi segédeskedés.

Lengyelországban érettségi és 3 évi egyetemi kiképzés. Az egye
temeken gyógyszerészi intézeteket létesítettek, ahol a jelöltek gyakor
lati oktatásban részesülnek.

Németországban érettségi, 2 évi gyakornoki idő, legalább egy évi 
segédi idő, két év az egyetemen, majd két évi kötelező segédeskedés és 
utána approbációs vizsga.

Norvégiában kitűnő eredményű érettségi, 2 évi gyakornoki idő. 
félévi szakiskolai oktatás a gyógyszertani intézetben. Vizsga után egy 
évi gyógytári gyakorlat és két évi egyetemi tanulmány és államvizsga. 
Gyógyszertári jognyeréshez még 5 évi szolgálati idő kell.

Olaszországban érettségi, közvetlenül utána 3 évi főiskolai tanul
mány, majd egyévi gyakorlati idő egy gyógyszertárban. A gyógysze
részi iskolák száma 20 s ezek szervezetileg az egyetemekkel szoros össze
függésben állanak.

Spanyolországban érettségi s utána 5 év az egyetemen. Ebből egy 
évet az elméleti és négyet a gyakorlati kiképzésre fordítanak.

Svájcban érettségi, utána rögtön 2—3 félévi egyetem. Ezután más
féléves gyógyszertári szolgálat, mely után gyakorlati vizsgát kell tenni. 
Ennek alapján nyeri el a segédi fokozatot. Ezután újabb, legalább 3 fél
évre terjedő egyetemi tanulmány, amely alatt a hallgatók tápszervizs
gálati, bakterológiai vizsgálati kiképzést is nyernek. Ezután következik 
a gyógyszerészi szakvizsga s még egy esztendei gyógyszertéri szolgálat. 
Az oldevelet csak ennek kitöltése után kapja meg a gyógyszerész.

Ez adatokból világos képet lehet nyerni az európai államok ki
képzési rendszerére. Oroszország adatai most ismeretlenek, tekintettel 
arra, hogy az ott már 12 év óta tartó bolsevizmus megakadályozta az 
adatok beszerzését. Az angliai kiképzési rendszer minden más országé
tól teljesen elütő. Itt a kiképzés kérdésének szabályozása az ottani 
gyógyszerészegyesület hatáskörébe tartozik.

A pályára való felvételt itt vizsga előzi meg, mely angol és latin 
nyelvből és matematikából áll. Az egyesület határozza meg azután, 
hogy mennyi a gyakornoki idő s hogy milyen elméleti és gyakorlati ta 
nulmányt kell folytatnia annak, aki az egyesületnél a vizsgát le akarja 
tenni és a képesítést meg akarja szerezni. Mindenesetre igzolnia kell a 
vizsgára jelentkezőnek azt, hogy valamely nyilvános gyógyszertani 
vagy egyetemi intézetben 300 vegytani, 60 növénytani és 60 fizikai órát 
hallgatott. Nyilvános gyógyszertárban két év alatt legalább 4000 órát 
gyakorlati tudományok művelésével kell eltöltenie. Csak ezután jön a 
vizsga. Ezek közül azok, akik a fenti alapon vizsgáznak, a  „Chemist and 
Druggist" címet használhatják, míg azolt, akik a „Pharmazeutical che- 
mist“ címet akarják  megszerezni, kötelesek bizonyítani még, hogy gya
korlati ismereteik nagyobbak s hogy a mérgekkel való eljárásban ottho
nosak s hogy a méregárusítás törvényeit ismerik.

Hazánkban a legutolsó kiképzési rendszert az őfelsége által 1912- 
ben jóváhagyott „Szabályzat" és az 1914-ik évi rendelet állapította meg. 
Ennek lényeges rendelkezései az érettségi kötelezővé tétele, felvételi en
gedély alapján 2 évi gyakornoki idő, ennek elteltével gyakornoki vizsga, 
majd két évi egyetemi tanulmány, 3 évi segédi idő s ezután az approbá-
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ciós vizsga. Csak ennek letétele jogosítja azután a gyógyszerészt akár 
jognyerésre, akár gyógyszertár önálló vezetésére, vagy kezelésére.

Bár könyvünkben a kiképzésre vonatkozó mozgalmakkal igen 
sok helyen foglalkoztunk, helyes lesz, ha itt összefoglaló képét adjuk a 
magyarországi gyógyszerészoktatásnak. Ezt annál könnyebben megte
hetjük, mert hazánk ezeréves fennállása alkalmából dr. Hőgyes Endre, 
az orvosi fakultás dékánja, emlékkönyvet írt, melyben a budapesti m. 
kir. magy. tudományegyetem orvosi karának m últjával foglalkozik. Eb
ben az 1896-ban megjelent munkában pontos képet ad a gyógyszerész
oktatásról az 1770. évtől kezdve. Hőgyes dékánnak a régi gyógyszerész
kiképzésről szóló beszámolóját a jelen munka I. kötetének 1 1 0 /d. feje
zetében már közöltük.

A pályáralépés előfeltételének újabbi meghatározását az 1912-ben 
Őfelsége által jóváhagyott szabályzat adja meg, amelyet a közoktatás- 
ügyi miniszter 105.597/912. számú rendeletével hozott nyilvánosságra. 
Ez a szabályzat már érettségi bizonyítvány megszerzéséhez köti annak 
a lehetőségét, hogy valaki gyógyszerészi pályára léphessen s a segédi 
időt 2  évben határozza meg. A legutolsó rendelkezés pedig az volt, amely 
a segédi időt 3 évre emelte s ennek kitöltése után az approbációs vizsga 
letételét tette kötelezővé.

Mindezekből világos képet lehet nyerni egyrészt a magyar gyógy
szerészkiképzés fejlődésére, másrészt arra is, hogy ugyané kérdésben mi 
volt a helyzet Európában. Ez utóbbi azt mutatta, hogy sok helyen jóv al 
hosszabb volt a tanulmányi idő, mint nálunk s hogy mindenütt a gya
korlati oktatásra helyeztek különös súlyt.

Teljesen indokolt volt tehát az egyesületnek az az óhaja, hogy 
nálunk is tető alá hozza a kiképzés reform ját s nemcsak a hazai tapasz
talatok, de a külföldi példák alapján is igazolva lett az a törekvés, hogy 
a tananyag egyik legfontosabb részévé magát a gyógyszerészetet kell 
megtenni.

Az a gondolat diadalmaskodott tehát, amit azok vallottak, akik 
annakidején a gyakornoki tanfolyamot megteremtették s később azt 
egyéves szakiskolává akarták kifejleszteni. Éppen ezért megérdemlik a 
gyakorlati tanfolyam mindenkori vezetői és tanárai, hogy róluk itt meg
emlékezzünk.

Azt már megírtuk, hogy Budapesten a gyakornoki tanfolyam 
1888-ban nyílott meg s hogy annak vezetésével pályázat alapján dr. Jo- 
vicza Sándort bízta meg az egyesület vezetősége. 1889-től 1894-ig dr. 
Győry István és dr. Silberszky Károly nevével találkozunk, akikhez
1895-ben Ströcker Alajos csatlakozott; 1898-ban Győry eltávozott s he
lyébe Weszelszky Gyula lépett; 1900-ban Silberszky helyére dr. Jakab- 
házy Zsigmond későbbi egyetemi tanár lépett, aki 1904-ig működött ott. 
Utóda dr. Augustin Béla lett, aki mellé 1910-ben ú j tanárként dr. Száh- 
lender Lajos került; 1912-ben — hosszabb asszisztensi működés után — 
dr. Darvas Ferenc lett a tanfolyam tanára, akinek működése igen kiváló 
eredményekkel járt. A kommunizmus bukása után a gyógyszerészet 
gyakorlati oktatását dr. Wéber Dezső vette át, míg Réthelyi József 
budapesti gyógyszerész, a testület 18 éven át volt titkára, a gyógysze
részi törvények előadására kapott megbízást; 1925-ben Wéber helyét dr. 
Nagy Béla foglalta el s ugyanekkor a latin nyelv oktatására, különös 
tekintettel a gyógyszerkönyvre, Ernyey József kapott megbízást; 1921- 
ben még Spergely Bélának nevével találkozunk.



Kevés kivétellel gyógyszerészek voltak tehát azok, akikre a gya
kornokok oktatása rá  volt bízva. Kolozsvárott is 1889-ben nyilt meg a 
gyakornoki tanfolyam az Országos Egyesület anyagi támogatásával és 
az ottani egyetem előzékenysége révén már a legelső időkben is szép 
eredményeket ért el. Amikor pedig Kolozsvárnak a románok által 1919- 
ben történt megszállása után a kolozsvári egyetem Szegedre költözött, 
akkor dr. Dávid Lajos szerzett a szegedi gyógyszerészekkel együtt nagy 
érdemeket abban, hogy a tanfolyam a maga hivatásának mindenben 
megfelelhetett.

A Magyarországi Gyógyszerész-Egyesületnek a kiképzés reform
já ra  vonatkozó tervezete 1926 áprilisában látott napvilágot. Ennek el
gondolása az volt, hogy az érettségi megszerzése után két előkészítő sze
mesztert statuál, amelyen a gyógyszerészi pályára menő elméleti és 
gyakorlati kiképzésben részesül úgy, hogy az első félév végén kollok
válnia kell, a második félév végén pedig alapvizsgát tesz. Ezután 14 havi 
gyógyszertári gyakorlat következik, majd hat félévi elméleti oktatás, 
melynek tárgyai a gyógyszerészi kémia és botanika, gyógyszerisme, 
közegészségtan, bakterológia, serológia, farmakodinamika, toxikológia, 
elméleti gyógyszerészet, galenikus készítmények vizsgálata, sekretu- 
mok vizsgálata és tápszervizsgálat. Ezekhez járul a gyógyszerészet tör
ténete, gyógyszerészi törvények, könyvvitel, első segélynyújtás, stb.

A II. szakvizsga letevése után a jelölt két féléven át a délelőtti 
órákban a szaktárgyak egyikéből disszertációt kell, hogy készítsen, míg 
délután gyógyszertári szolgálatra lenne utasítva. A disszertáció elkészí
tése után a jelölt doktori szigorlatot tesz, melynek letevése után kapja 
meg oklevelét s lenne jogosítva a doktori cím használatára.

Szükségesnek tartotta ezzel kapcsolatban az egyesület a tanár
képző-egyesülethez hasonló gyógyszerészképző intézet létesítését és 
gyógyszerészképző előadások rendszeresítését. Az egyesület felajánlotta 
tervezetében azt, hogy a gyógyszerészképző intézet, továbbá a két első 
szemeszter előadásai számára helyiségeket és felszerelést bocsát rendel
kezésre.

Ezt a tervezetet az egyesület eljuttatta a közoktatásügyi minisz
terhez, aki az egyesületet 1926 október 20-án arról éresítette, hogy azt 
véleményadás céljából a tudományegyetem tanári karához küldötte.

A kiképzés ügye ezzel ú j mederbe terelődött. Még csak azt ta rt
ju k  szükségesnek megjegyezni, hogy az elaborátum iránt Jugoszlávia 
is erősen érdeklődött s hogy a nagy munkanélküliségre való tekintettel 
a közoktatásügyi miniszter az egyesület kérésére elrendelte, hogy to
vábbi intézkedésig az eddig meghatározott 150 gyógyszerészgyakornok 
helyett a jövőben évente csak százat lehet a pályára engedni.

A gyógyszerész-egyesület állandóan foglalkoztatta tehát a mi
nisztériumokat s ezzel nemcsak azt érte el, hogy komoly eredményeket 
vívott ki a gyógyszerészi kar számára, hanem egyúttal azt is, hogy rá
terelte a figyelmet az egyes gyógyszerészek működésére is. Az a nagy 
elszigeteltség, amiben a gyógyszerészi kar még csak pár évvel ezelőtt is 
élt, megszűnt és észre kellett venni mindenütt, hogy a gyógyszerészi 
karnak vannak kiváló reprezentánsai, akik úgy a tudományos, mint a 
társadalmi élet terén előkelő helyet kell, hogy elfoglaljanak.

Ebben a sorban a legelőkelőbb helyet természetesen dr. Gaál 
Endre foglalta el, akinek tekintélye ekkor már megtámadhatatlan volt. 
Ezt bizonyítja, hogy az 1925-ben Washingtonban és Ottavában tartott



interparlamentáris konferencián Magyarországot a  magyar parlament 
részéről Gratz Gusztáv, Lukács György és Kállay Tibor volt minisz 
terek, Petry Pál állam titkár és dr. Gaál Endre képviselte. A világ összes 
kiküldöttei között dr. Gaál volt az egyetlen gyógyszerész, ami hazánk 
gyógyszerészetének nagy dicsőségére szolgált. Éppen ezért tiszteletére a 
newyorki gyógyszerész-egyesület nagy ünnepi lakomát is rendezett, 
amelyen résztvettek az egyetem dékánjai és a gyógyszerészeket oktató 
tanárok is. A newyorki gyógyszerész-egyesület dr. Gaált dísztagjává is 
választotta, aki innen visszatérve, Párizsban meglátogatta az ottani 
gyógyszerész-egyesület elnökét is, hogy kimélyítse a magyar és francia 
gyógyszerésztársadalom kapcsolatait.

Ugyancsak ő képviselte Mayer János földmívelésügyi miniszter
rel együtt hazánkat az 1926-ban Kairóban tartott mezőgazdasági világ
kiállításon.

Természetes, hogy mindez állandó emelkedést jelentett pályafu
tásában, amihez még hozzájárult az is, hogy az a választókerület, ame
lyet a parlamentben képviselt, elhalmozta őt azzal a legnagyobb kitün
tetéssel, amit polgárember elérhet. 1926 márciusában ugyanis Matolcs 
és Fehérgyarmat község díszpolgárává választotta dr. Gaált. Júniusban 
újra 17 községnek lett a díszpolgára és júliusban megint 18 község adta 
át neki a díszpolgári oklevelet. Természetes, hogy ezek mind nagy ün
nepségek közepette, a hatóságok és a társadalom vezetőinek részvételé
vel történtek meg s mivel ezekkel a napisajtó is foglalkozott, e kitünte
tések fénye a gyógyszerészi karra is átverődött. Az Országos Egyesület 
e megtiszteltetések fölött érzett örömének és büszkeségének kifejezést is 
adott s ezt jegyzőkönyvileg is megörökítette.

Nézzük most már, hogy kik voltak azok a gyógyszerészek, akik 
az utolsó egy-két évben nagyobb eredménnyel terelték magukra a 
figyelmet.

Dr. Matolcsy Miklós, az egyetemi gyógyszertár vezetője, egyetemi 
nyilv. rendk. tanár, egészségügyi főtanácsos lesz.

Örkény Hugó, Peres Ernő, majd Bayer Antal és dr. Deér 
Endre budapesti gyógyszerészeket kormányfőtanácsosokká, dr. Darvas 
Ferencet, a gyakornoki iskola volt tanárát pedig gazdasági főtanácsossá 
nevezte ki a kormányzó. Ők hatan tehát méltóságos urak  lettek.

Múzsa Gyula a francia becsületrend tiszti szalagját kapta meg és
1927-ben tagja lett az országgyűlés felsőházának. Ez is méltóságos cím
mel járt. De Múzsa már enélkül is az volt, mert még IV. Károly király 
nevezte őt ki udvari tanácsossá. Tekintettel évtizedeken át tartó kiváló 
működésére, az ő életrajzát bővebben közöljük.

Mnzsa G vnla 1862-ben született Bukarestben, Románia fővárosá
ban. A tyja magyar honvédezredes volt az 1848-iki szabadságharcban és 
annak leveretése után mint emigráns került Romániába. A véletlen hozta 
tehát magával, hogy külföldön született. De már kora ifjúságéban haza
került hazájába. Középiskolai tanulm ányainak elvégzése után a Sztupa 
—Kriegner-féle gyógyszertárban nyerte szakmabeli kiképzését és okle
velét 1886-ban nyerte el a budapesti egyetemen. Tanulni és tapasztalni 
vágyó természete ezután mihamar messze országokba vitte tanulm ány
útra. Csaknem egy évtizedet töltött a külföldön. Párizs, Mentone, Sofia, 
Nizza, London, Brüsszel és Ostende gyógyszertáraiban gyarapította 
szakismereteit. Külföldi tartózkodása alatt a kint nyaraló hazai poli
tikusok és notabilitások körében előkelő összeköttetésekre tett szert és



amellett, hogy nyelvismeretét gyarapította, a magyar névnek mindenütt 
megbecsülést és elismerést szerzett. Ma perfekt beszéli anyanyelvén k í
vül a német, francia, angol és román nyelveket.

1896-ban tért vissza hazájába s mikor jóbarátja, dr. Szabó Béla 
elhúnyt, a család őt kérte fel a „Római császárhoz" címzett budai 
gyógyszertárának a vezetésére. 1898-ban saját gyógyszertárát állította 
fel a IX. kerületi Mester-utcában és vezette azt két évtizeden át 1917-ig. 
Betegeskedett akkoriban és komoly baját hitte; családtalan lévén, ezért 
vált meg a gyógyszertárától. Ismereteit és dús tapasztalatait se külföldi 
útjai alatt, se tulajdonosi minőségben nem hevertette parlagon. Lelkes 
művelője lett a szakirodalomnak.

Szakirodalmi tevékenysége mellett kivette a maga részét a szak
ügyek terén való gyakorlati munkálkodásból is. így évekig tevékeny 
tagja, majd alelnöke volt a Magyarországi Gyógyszerész-Egyesületnek, 
mely aztán az 1918-iki közgyűlésen egyhangúlag elnökévé választotta 
meg. Akkori gyengélkedése azonban azt a meggyőződést érlelte meg 
benne, hogy e díszes tisztséget nem lehet elvállalnia s mindenkinek 
őszinte sajnálatára az elnöki széket nem is foglalta el. Kari korporá
cióink mindazáltal lerótták vele szemben a megbecsülés és elismerés 
adóját, amennyiben a Budapesti Gyógyszerész Testület és az Országos 
Egyesület díszelnökévé választotta meg.

A dunapataji kerület országgyűlési képviselőjévé való első meg
választása után tizenkét éven át volt tagja az országgyűlésnek, mert ke
rülete ismételten kitüntette bizalmával. E minősége csak 1919-ben, al
kotmányunk szomorú összeomlásával szűnt meg.

Élénk részt vett abban a munkában, melynek az Andrássy-féle 
szerencsétlen gyógyszertári reformtervezet elbuktatása volt a célja és 
amely szerencsésen sikerre is vezetett. Élénken propagálta a gyógysze
részi kam ara megalakítását, amelyre a gyogyszerészet-^vezető egyénisé
geinek közíémííködéséveTTervezetet is dolgozott ki. Sajnos, ezt már ré
gen por fedi a képviselőház irattárának valamelyijk^clfelejtett fiókjában.

Hosszú idejű képviselősége alatt ~rrsE^yoItapályánkon működők
nek egyetlen olyan jogos kérésük se, melyet befolyásával ne támogatott 
volna. És itt meg kell állnunk egy percre és le kell szegeznünk azt a 
tényt, melyet a mai gyógyszerészi generáció egy tagja sem felejthet el 
soha: ő vitte keresztül a had vezetőség háború eleji szomorú intézkedé
sének, az összes gyógyszerészek behívásának megszüntetését, mely a 
gyógyszertárak bezárásával számtalan család egzisztenciáját veszélyez
tetve, a hazai közegészségügyet a legnagyobb veszélybe döntötte volna. 
Ő eszközölte ki, hogy a hadvezetőség mihamar minden gyógyszertártu
lajdonost, bérlőt és gondnokot felmentett a bevonulás alól, lehetővé téve 
ezzel, hogy sok bezárt gyógyszertár ismét kinyithassa ajtaját. A háború 
vége felé pedig, mikor az utánpótlás már nehezen ment s a bécsi had
vezetőség felállította az „utánpótlási osztályt14, báró Hazay Samuval az 
élén, mely osztálynak könyörtelenül kellett a bárhol található ember
anyagot összeszednie s amikor a gyógyszerészi kart ú jra  a bevonulás ve
szedelme fenyegette, Hazay báró Múzsához átiratot intézett, melyben 
kijelenti, hogy érveinek súlya alatt a gyógyszerészek felmentését to
vábbra is fenntartja. A háború vége felé Múzsa Gyula tagja lett annak 
a hetes delegációnak, amely néhai Károly király egyenes óhajára a kép
viselőházból a frontra ment, hogy a bekövetkezendő összeomlás pillana
tában a tömegek vissza zúdulásában rejlő nagy veszélyt elhárítsa.



Amikor Szegeden a kormány a forradalmak ellensúlyozására 
megalakult, ott volt Múzsa az ott megalakult országgyűlésben mint an
nak háznagya és gróf Teleky Pál külügyminiszter megbízásából ismé
telten eljárt Nagyszebenben az ott szekelő kormánytanácsnál, majd 
Bukarestben tárgyalt a súlyos magyar helyzet könnyítésén. Ugyancsak 
járt már a forradalmat megelőzően is Bukarestben Wekerle Sándor 
megbízásából a magyar—román előzetes békekötés érdekében s itt ki
fejtett munkálkodásainak elismeréséül tüntette ki őt néhai Károly ki
rály az udvari tanácsosi címmel. Igen nagy érdemei vannak a magyar 
sport fejlesztése terén; mint a Nemzetközi Olimpiai Bizottság magyar 
tagja, já rt az olimpikonokkal Saint Louisban, Athénben, Londonban, 
Stockholmban, Párizsban és Amsterdamban. Mint a Magyar Athletikai 
Clubnak egyik elnökét, a klub félszázados jubileuma alkalmával a kor
mányzó a magyar érdemkereszt II. osztályának jelvényével tüntette ki. 
Megalapítása óta tagja az Országos Testnevelési Tanácsnak.

Egyetemi magántanárok lesznek a következő gyógyszerészek: dr. 
Andriska Viktor, dr. Atzél Elemér, dr. Augustin Béla, dr. Dávid Lajos 
és dr. Sztankay Aba.

Miniszteri osztálytanácsos lett a népjóléti minisztériumban dr. 
Mozsonyi Sándor gyógyszerész, a gyógyszerészi ügyek kiváló harcosa.

Lippay Károly, aki a legmagasabb gyógyszerész-katonai rangot 
érte el, nyugalomba vonul és kitüntetést kap.

Dr. Bayer-Krutsay Dezső gyógyszerész, budapesti svéd főkonzult
V. Gusztáv svéd király a svéd királyi északi csillagrenddel tüntette ki.

Lukács István, a Gyógyszerészi Értesítő hosszú időn át volt szer
kesztője, „Ur keze" című népszínművével 25 pályázó közül elnyerte az 
előkelő irodalmi társaságnak, a Petőfi-Társaságnak pályadíját.

Szilárd Béla gyógyszerésznek Cotten, a nagy francia tudós, a 
francia tudományos akadémiában bem utatja feltűnést keltő villamos 
árammérőjét.

Fűnk József gyógyszerész, aki már Arany János „Toldi“-ját is 
lefordította németre, óriási sikert arat a budapesti Zenéakadémián be
mutatott németnyelvű Ady-vers fordításaival.

Janitsáry Iván budapesti gyógyszerészről mint a világ egyik leg
első pyrotechnikusáról írnak a külföldi és a hazai lapok.

Dr. Vondrasek Józsefnek megjelenik a 900 oldalra terjedő, telje
sen átdolgozott nagy munkája: „A gyógyszerészi gyakorlat és gyógy
szerüzemi technika kézikönyve".

íme, alig egy-két év kifelé is tudomásul vett eredménye és elnyert 
elismerése, nem is beszélve arról, hogy Kazay Endre még halálában is 
mennyi dicsőséget, elismerést szerzett a pályájának
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Arat a halál. — A szentesi gyógyszertár érdekes aktái. — Fontos nyi
latkozatok a droguista-ügyben és Vass rendelete. — A disszidensek 
újabb próbálkozása. — Nagy izgalom a Társadalombiztosító házi gyógy

szertárai miatt.

Amennyire örvendetesek voltak ezek a kiváló személyi eredmé
nyek, annyira megdöbbentő volt az, hogy éppen ezekben az években 
sok kiváló gyógyszerészt ragadott el a halál.

így 1924-ben, 71 éves korában, meghalt Fuss Nándor rajkai 
gyógyszerész, volt országgyűlési képviselő, a Vidéki G yógyszerészek O r
szágos Szövetségének egykori elnöke, aki mint kis falusi patikárus küz
dötte fel magát tekintélyes pozíciókba. Eredetileg Alsólendván volt 
gyógyszertára, ahonnan azonban annak a szerbek által történt megszál
lása után eltávozott.

Fiatalon, életének 34-ik évében halt meg a kitűnő képzettségű 
Dobler Béla kőröstarcsai gyógyszerész, a gyakornoki tanfolyam tanár
segéde. Tekintélyes irodalmi munkásság maradt utána. Igen sok tudo
mányos cikket írt a szaklapokba, főmunkatársa volt a Gyógyszerészi 
Szemlének és rovatvezetője a Gyógyszerészi Hetilapnak, önálló mun
kája „Hivatalos növényi drogjaink bővebb vizsgálata1* címen jelent 
meg. Nagyon értékes szakkönyvtár maradt a hagyatékában.

Ekkor halt meg Török János, a központi gyógyszerraktár veze
tője és szentesi gyógyszertártulajdonos, akit igazi magyar úrisága, 
aranykedélye, zamatos magyar beszéde és lovagias gondolkodásmódja 
emelt ki a tömegből.

Az 1925. évben hal meg Varságh Béla békéscsabai gyógyszerész, 
85 éves korában. A legpuritánabb jellemek egyike szállott vele sírba, 
aki 56 éven keresztül állandóan részt vett a kari életben és irányította 
városának gazdasági és kulturális ügyeit.

Mezőberényben született 1840 augusztus 31-én. Itt is zajlott le az 
az esemény, ami a fiatal, alig 8  éves gyermek kedélyére mély hatást 
gyakorolt.

Petőfi ekkor már körülrajongott, ünnepelt költője volt a hazának, 
aki a mezőberényi Orlai-háznak volt vendége, mielőtt Erdélybe ment, 
hogy ott örökre eltűnjön. Orlai-Petrics Soma festő ugyanis meghitt ba
rá tja  volt Petőfinek s egyik legismertebb és sokszorosítás útján az egész 
országban elterjedt festménye a „Petőfi Debrecenben11 című.

Náluk dolgozott tehát Petőfi, m élyen elmerülve gondolataiba, 
amikor a kis Varságh pajtásaival berontott hozzá. Amikor meglátták a 
nagy költőt, akinek népdalait széles ez országban énekelték, verseit sza
valták, Talpra Magyar-ja m ellett lelkesedtek, hirtelen megtorpantak s 
áhitatos csendben, égő szemekkel néztek a nemzet büszkesége felé. Sok
szor em lítette Varságh Béla később ezt az epizódot, ami kitörölhetetlen 
emlékként vésődött a leikébe.

Amikor az Országos Egyesületet 1921-ben újjászervezték, a Bé
késcsaba-vidéki kerület tiszteletbeli elnökévé választotta őt. Mély meg
hatottságot váltott ki az ekkor már 81 éves öreg úr beszéde, amely stílu
sában, felépítésében és elgondolásában csodálatosan szép játéka volt 
egy nagyszerű elmének.

Ez év halottja még Molnár Lipót, aki nemrégiben ünnepelte 
gyógyszerészi m unkálkodásának ötvenéves jubileumát és dr. Egger Leó,



aki a legelsők egyike volt azoknak, akik gyógyszertáruk mellett gyógy
szerészi készítmények készítésére is berendezkedtek.

Paksy Bélát, a legnagyobb kvalitású magyar gyógyszerészek egyi
két, 1926-ban ragadta el a halál. Az ő élete példája volt annak, hogy 
milyen eredményeket lehet elérni, ha a polgári és férfiúi erények tehet
séggel és tetterővel párosulnak. Egyéniségének súlyát talán semmi sem 
bizonyítja jobban, mint az, hogy dacára annak, hogy gyógyszertárát 
1912-ben eladva, halála előtt már hosszú évek óta Nyíregyházán lakott, 
temetésén Csupor József tanácsnok útján  a székesfőváros hivatalosan 
is képviseltette magát. Mennyi szeretetnek, megbecsülésnek és alkotásai 
miatt milyen nagy elismerésnek kellett, hogy körülvegye személyét, 
hogy amikor ebben a rohanó korszakban szinte egyik napról a másikra 
feledkeztek meg emberekről, az emléke előtt való tisztelgésre Budapest 
leküldte Nyíregyházára a maga reprezentánsait.

A budapesti gyógyszerészek 1927 november 18-iki borgazda-es- 
télyén Kovács Ödön, a testület titkára mondott Paksy Béla fölött emlék
beszédet. Ebből közöljük azt a részt, amely életrajzával s jellemzésével 
foglalkozik s m utatja a gyógyszerészi kart ért nagy veszteséget. A meg
emlékezésnek ide vonatkozó része a következőkép hangzik:

Battyányi Kiss-Paksy Béla régi biharmegyei nemesi családból 
származott. 1849-ben született Pest városában, amelynek aty ja  tiszti fő
ügyésze volt. Középiskoláit ugyanitt, a piaristáknál és a református gim
náziumban végezte. 1864-ben lett gyakornok Járm ay Gusztáv gyógy
szertárában. Pesten, Debrecenben, Nagyváradon segédeskedett. Diplo
mát 1871-ben szerzett. 1874-től 8  éven át a budapesti Wagner-féle gyógy
szertárnak volt gondnoka. 1882-ben nyert jogosítványt az akkor még 
Kerepesi-útnak nevezett Rákóczi-út külső részén, melyet „Genfi ke- 
reszt“ -hez címzett s három évtizeden át maga vezetett olyan gonddal és 
lelkiismeretességgel, amely az utánunk következőknek már alighanem 
legendásnak fog feltűnni. Az akkori fogyatékos és kezdetleges kiképzés 
ellenére megszerzett széleskörű szakműveltségének s egyéni kiválóságá
nak köszönheti, hogy a kitűnő Rohrbach Antal elhúnyta után 1889-ben 
őt a Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület titkárévá választotta. E 
minőségében tagja volt annak a nevezetes küldöttségnek, mely 1891 jú 
nius 15-én Bécsben járu lt Őfelsége a király elé a személyjogú gyógy
szertártulajdonosok özvegyeinek és árváinak ügye érdekében. 1892-ben 
lemondott a tikári tisztségről s két évvel később a központi igazgatóság 
tagjává választották meg. Ebben a tisztségben, valamint a tanügyi bi
zottság elnöki tisztében, a gyógyszertártól való megválásáig, 1912-ig 
megmaradt. 1899-ben dr. Wlassits Gyula közoktatásügyi miniszter a 
budapesti gyógyszerészgyakornoki vizsgálóbizottság tagjává nevezte ki; 
mint ilyen működött 1912-ig.

Mint pályánk legtöbb tehetséges tagja, ő is kinőtt a pálya kere
tei közül, amelyen nagy energiája, képességei és ambíciója teljes kielé
gülést nem találhattak. Az az erkölcsi tőke, amelyet szakmabeli kiváló
ságával, egyéni szeretetreméltóságával, vonzó, úri modorával, nem min
dennapos szónoki készségével és jellemének kitűnő kvalitásaival szer
zett, meghozta a kam atját, a pályatársak elismerésén túl, társadalmi 
téren is, polgártársak megbecsülésében és bizalmában, mely őt a székes- 
fővárosi törvényhatósági bizottságba is bejuttatta. Mint bizottsági tag 
évtizedeken át, a vezérkarához tartozott az akkor leghatalmasabb köz
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ségi pártnak; elnöke volt a VII. kér. adókivető bizottságnak, sorozó- 
bizottságnak és elismert nagy tekintélye döntő befolyást biztosítottak 
neki a municipium legfontosabb ügyeinek intézésében. Tiszteletet pa
rancsoló egyéniségének szuggesztiv hatását nem tudom mással jobban 
jellemezni, mint azzal, hogy én, aki a kötelező segédi gyakorlat két esz
tendejét 24 évvel ezelőtt ifjú fővel az ő gyógyszertárában, az ő főnök
sége alatt töltöttem el, ma, deresedő fejjel is csak ugyanazzal az ő fel
sőbb egyéniségének önként meghódoló érzéssel tudok a falakról ránk 
lenéző élethű művészi képmására feltekinteni, mint amellyel akkor a 
„főnökre" felnéztem.

Ami elismerés, jutalom, dísz, jó gyógyszerészt és jó polgárt élet
ben érhet, mindben megérdemelt része volt. A Magyarországi Gyógy
szerész-Egyesületnek 1911 júliusában megtartott közgyűlése, a köz
ponti igazgatóságnak Koritsánszky Ottó és Zoltán Béla indítványára 
tett javaslata alapján, az egyesület örökös tiszteletbeli tagjává válasz
totta és arcképének megfestését határozta el. Kerületének polgárai ré
széről is a legnagyobb megtiszteltetés érte azzal, hogy képviselőjükké 
választották s mint ilyen, tagja volt Nagy-Magyarország utolsó parla
mentjének. Érdemei nem m aradtak jutalmazatlanul a legfelsőbb helyen 
sem, mert Őfelsége a király 1914 január 6 -án kelt kéziratával „a pénz
ügyi közigazgatás terén szerzett érdemei elismeréséül" a királyi taná
csosi címet adományozta neki.

Paksy Bélát, a gyógyszerészt, a pálya érdekében kifejtett önzet
len és eredményeiben máig kiható hasznos munkásságáért, amely nél
kül a magyar gyógyszerészet fejlődése és mai fejlettsége alig volna el
képzelhető, csodálat és tisztelet illetik meg. Mint embert pedig mélysé
ges részvét azért, hogy a kifürkészhetetlen sors példát adó munkás, szép 
életének pompás sikereit olyan fájdalmas akkordokkal kísérte családja 
tagjainak tragikus és szomorú végzetében, amelyek bizonyára egész éle
tén át elfátyolozták lelkének derűjét és amiért talán csak annak a né
hány esztendőnek csendes, szelíd örömei kárpótolták, amelyeket Nyír
egyházán töltött, leányának családja és kis unokája körében az 1926. 
évben bekövetkezett haláláig.

Kegyelettel kell megemlékeznünk ezenkívül Nagyatádi Szabó 
István miniszternek 1924-ben és dr. Tóth Lajosnak és báró Müller Kál
mánnak 1926-ban bekövetkezett haláláról.

Nagyatádi Szabó István volt az, aki belátva, hogy a leghelyesebb 
reálpolitika az, ha a különböző fontos foglalkozási ágak reprezentánsai 
intézik pályájuk ügyeit, hozzásegítette a gyógyszerészi kart ahhoz, 
hogy dr. Gaál Endrét népjóléti állam titkárrá kinevezzék. Ezenfelül is 
a gyógyszerészi kar állandó jóbarátjának bizonyult.

Báró Müller Kálmán fia volt Müller Bernát budapesti gyógysze
résznek és elnöke a Közegészségügyi Tanácsnak. Apjának gyógysze
részi hivatása már egymaga is közel hozta őt a gyógyszerészi karhoz s 
ezt fokozta még az a meggyőződése, amellyel elismerte a gyógyszeré
szet nagy közegészségügyi jelentőségét. Jóindulatának és tárgyilagossá
gának tanujelét adta akor is, amikor minden ellenkezés nélkül hozzá
járult ahhoz, hogy az Országos Egyesület a maga delegáltjait a taksa
készítő bizottságba kiküldje.

Nagy részvétet váltott ki dr. Tóth Lajos közoktatásügyi államtit
kár halála is. Tóth ekkor már évtizedek óta résztvett a gyógyszerészi



kar életében. Mint a gyógyszerészi szigorlatok kormánybiztosa és a 
gyógyszerészgyakornoki vizsgálóbizottság elnöke, állandó érintkezésben 
volt a gyógyszerészi karral s őszinte támogatója a magasabb kiképzést 
célzó mozgalomnak. Megérdemli, hogy emlékét a gyógyszerésztörténe
lem megörökítse.

Mielőtt az események regisztrálásában tovább mennénk, meg kell 
említenünk, hogy 1924-ben dr. Yarságh Zoltán megvált a Gyógyszerészi 
Hetilap szerkesztői állásától s hogy 1925-ben, jognyerése miatt, Réthelyi 
József lemondott a Budapesti Gyógyszerész Testület titkári állásáról.

Dr. Varságh Zoltán 27 évig szerkesztette a Gyógyszerészi Heti
lapot, amelynek Schédy Sándor után tulajdonosa is volt.

El kell ismerni, hogy nem közönséges kvalitások voltak benne. 
Mint gyógyszerészgyakornok, megnyerte a Rozsnyay nevét viselő 
pályadíjat s mert érettségije volt, megszerezte a doktori fokozatot is. 
Kitűnő toll és elsőrangú szónoki képesség jellemezte. Az egyik lap szer
kesztésre, a másik arra predesztinálta, hogy politikai téren is érvényesül
hessen. írói készségével, amelyben igen sok volt a zsurnalisztikai véna, 
ú j színt adott a szaklapírásnak, amely ő alatta egy kissé elfordult a 
tudományos jellegtől, hogy teljesen a gyógyszerészi pálya fontos kér
déseinek szolgálatába álljon. Szellemes, sokszor szatirikus írásmódja 
igen nagy tetszést aratott s szerkesztői működésének első tíz évében, a 
Gyógyszerészi Hetilapot különösen a vidéki gyógyszerészi kar legked
vesebb olvasmányává tette. Ezenkívül tárcákat, vezércikkeket, verseket 
írt igen sok napi- és hetilapba s mint a 48-as Függetlenségi Párt tagja, 
1901—1903 között szerkesztette a 48-as újságot is.

Temperamentuma azonban sok bajt okozott s a kellemet
lenségek özönét zúdította ezzel önmagára és másokra. Idők múl
tával mindenkit megbántott, lapja elvesztette a hivatalos jelleget, éles 
konfliktusba került úgy a segédek szövetségével, mint a gyógyszerészi 
életnek csaknem minden vezetőjével, pörök és bojkottok szegélyezték 
életének útját, úgyhogy a lapjától i 924-ben bekövetkezett megválása 
a gyógyszerészi karban több megnyugvást, mint sajnálkozást váltott ki. 
A gyógyszerészi közéletben még egyszer szerepel, amikor 1927 szeptem
ber 8 -án az ő szerkesztésében megindul a már többször említett disszi- 
densek lapja, a „Magyar Gyógyszerész". Szereplése rövid, állandó tor
zsalkodásoktól kísért s működésének eredménye az eddig példátlanul 
álló eset, hogy lapját úgy a Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület, 
mint a Budapesti Gyógyszerész Testület bojkott alá helyezte. Ez a ha
tározat azután véget vetett Varságh szereplésének, amitől kétségtelen 
tehetségének elismerése mellett a gyógyszerészi kar szép eredményeket 
várhatott volna. Utóda a Hetilap szerkesztői állásában Koritsánszky 
Ottó lett, aki egy ízben működött már ott helyettes szerkesztői minő
ségben.

Réthelyi József 18 évig volt a Budapesti Gyógyszerész Testület 
titkára. Határozott tehetség, akiben a tudás boncoló elmével és kitűnő 
írásművészettel párosult. A testület nagy elnökének, Filó Jánosnak ve
zetése mellett bontakozott ki igazán tehetsége, amely nagyban hozzájá
rult a testület szinte páratlan megerősödéséhez és ahhoz, hogy a buda
pesti gyógyszerészek gazdasági érdekeit ezen keresztül meg lehessen 
védeni.

Mint a G yógyszerészi H etilapnak Varságh alatt éveken át volt 
szerkesztője, több tudományos értekezést írt és az összes szaklapokban
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igen sok értékes és az összes fontos gyógyszerészi kérdésekkel foglal
kozó közleménye jelent meg. írásait mindig a komoly elmélyedés, éles 
judicium és tudás jellemezte. Egyike volt azoknak, akik legjobban is
merték a gyógyszerészi törvényeket és a gyógyszerészi kérdések jogi 
vonatkozásait.

Működésével már többször foglalkozott e könyv is és komoly 
munkásságának tudható be az, hogy budapesti jognyerése általános 
szimpátiával találkozott. A Budapesti Gyógyszerész Testület titkári ál
lásából való távozása határozott veszteséget jelentett tehát, amit csak 
az csökkentett, hogy helyére ugyancsak kiváló szakember, Kovács Ödön 
gyógyszerész, a népjóléti minisztérium titkára került.

Az események forgataga közben egy pillanatra meg kell állni az 
úgynevezett „szentesi" esetnél, amely 1924-ben élénk feltűnést és érdek
lődést keltett. Az történt ugyanis, hogy meghalt Szentesen 63 éves korá
ban Farkas Eugénia, aki támaszkodva Perczel Dezső belügyminiszter
nek 1898 május 2 -án kelt leiratára, amely elismerte Farkas Eugéniának 
azt a jogát, hogy az általa haszonélvezett gyógyszertárat úgy életében, 
mint halálesetre elidegenítheti, végrendeletileg a gyógyszertárat roko
naira hagyta.

Ez a tény élénk feltűnést keltett, mert ekkor derült ki az, hogy 
Farkas Eugénia, mint nagykorú, 39 éve haszonélvezője a gyógyszertár
nak s hogy olyan miniszteri döntés birtokában is van, amely neki a 
gyógyszertár eladását, sőt hagyományozását is megengedte.

Dacára ennek, a vármegye alispánja a megüresedett jogosít
ványra pályázatot írt ki, Yass népjóléti miniszternek az Országos Egye
sülethez juttatott következő magyarázata s döntése alapján:

77.737—II. 1924. szám.

A Magyarországi Gyógyszerész-Egyesületnek
Budapest.

Beadványukra válaszolva, van szerencsém a következőket kö
zölni: A „Megváltóhoz" címzett szentesi gyógyszertár felállítási jogát, 
kifejezetten személyes joggal, a budai m. kir. helytartótanács 1847. évi 
Szentgyörgy (április) hó 13-án 15.603. szám alatt kelt rendeletével Far
kas Zsigmond nyerte. Farkas Zsigmond 1863. évben elhúnyt, s az akkori 
törvényes rendelkezések szerint az immár nagykorú gyermek, Farkas 
Eugénia, az 1883. évi 23.370. B. M. számú körrendelettel kiadott szabály- 
rendelet 13. §-ának végbekezdése alapján, amely szerint az 1876:XI\. 
te. életbelépte előtt elhúnyt gyógyszerészekre nézve az eddig fennállott 
szabályok érvényesek, a haszonélvezet jogosultságának elismerését kér
vényezte. Az 1876:XIY. te. előtt a gyógyszertári jogokra nézve az 1851. 
évi február 6 -iki pátenssel kihirdetett I. iparrendtartás 80—82., 84., 8 6 . 
§-ai, valamint az 1859. évi december hó 20-án kelt pátenssel kihirdetett
II. iparrendtartás 58., 59. §-ai intézkedtek. A II. iparrendtartás 58. és 
59. §-ainak hatályát a m. kir. helytartótanács 1865. évi 17.538. szám alatt 
kelt és valamennyi törvényhatósághoz intézett intézvényével tudtul 
adott 1865. évi január hó 21-én kelt legfelsőbb elhatározás a magyar- 
országi gyógyszertárakra is kiterjesztetett. Ezen intézkedések a gyógy
szertári jog haszonélvezetére nézve az 1876 :XIV. te. 132. §-ában foglal



takhoz hasonló módon intézkednek, azzal a kivétellel, hogy a kiskorúság 
megszűntével bekövetkezendő haszonélvezeti jog megszűnéséről említést 
nem tesznek. A megüresedett gyógyszertári jog újbóli betöltése a kor
mányhatóságot illette. Farkas Eugénia fentemlített kérelmére és az 
1883. évi 22.370. B. M. számú körrendelettel kiadott szabályrendelet 15. 
§-ának végbekezdésében foglaltak alapján az I. és II. iparrendtartásban 
lefektetett elvekkel élt a m. kir. belügyminisztérium akkor, mikor az 
1886. évi november hó 24-én 64.669—1886. VIII. szám alatt Csongrád 
vármegye alispánjához intézett rendeletében Farkas Eugénia haszon- 
élvezeti jogát, dacára bekövetkezett nagykorúságának, továbbra is el
ismerte. Véleményem szerint tehát a 13. § végbekezdése már annakide
jén  alkalmaztatván, jelen alkalommal ugyanezen szakasz első bekezdése 
lép hatályba, mely szerint ha a törvényes haszonélvezet megszűnik 
(akár házasság, akár nagykorúság, jelenleg pl. haláleset), a személyes üz
leti jogosítvány engedélyezése szintén a 134. § (1876:XÍV. te.) utolsó be
kezdésében megjelölt módon történik. Ennélfogva s a  szóban levő meg
ürült gyógyszertári jog újbóli betöltését Csongrád vármegye alispán
jához a fenti szám alatt egyidejűleg intézett rendeletemmel Csongrád 
vármegye közigazgatási bizottságának engedem át.

Budapest, 1924 október hó 2 -án.
V a ss.

Közben lejárt a Budapesti Gyógyszerész Testület tisztikarának 
mandátuma s így január 2 0 -án ennek közgyűlése újraválasztást tartott. 
Hosszú idő elmúltával ezen a közgyűlésen jelentek meg először a disszi- 
densek, akik hónapok óta szervezkedtek már abból a célból, hogy a 
megárvult pozíciókat a saját embereikkel töltsék be. Dacára ennek, a 
közgyűlés dr. Deér Endrével szemben ú jra  dr. Gaál Endrét választotta 
meg elnöknek s kisebbségben m aradtak a disszidensek többi jelöltjei is. 
Alelnök Szilvássy Gy. László és dr. Dávid Viktor lett, pénztáros Kerpel 
Vilmos, könyvtáros pedig Mann Géza. Dr. Gaál Endrét újbóli megvá
lasztása alkalmával Vass József és Mayer János miniszterek melegen 
üdvözölték, de meleghangú átiratot küldött hozzá az Okleveles Gyógy
szerészek Országos Szövetsége is.

Fontos események szükségessé is tették, hogy dr. Gaál erős kezé
ben m aradjon továbbra is a vezetés. A droguisták túlkapásai ugyanis 
ekkor már szinte minden határt túlléptek s ez a kérdés elősorban mégis 
csak a budapesti gyógyszerészeket érdekelte, bár szenvedtek miatta a 
más városok gyógyszerészei is. Hogy mennyire elfajult ekkor már a 
helyzet, ezt bizonyítják azok a nyilatkozatok, amik ez ügyben igen elő
kelő közfunkcionáriusok részéről elhangzottak.

Vámossy Zoltán egyetemi tanár kijelentette, hogy a Közegészség- 
ügyi Tanács már régebben kidolgozott egy tervezetet a droguista-ügy 
rendezése céljából, amelyben elriasztó büntetésekkel akarta visszatar
tani a droguistákat az illegitim gyógyszerárusítástól. Rámutatott arra, 
hogy ha a gyógyszerész véletlenül hibát követ el, teljes felelősséggel 
tartozik, de hol lehet ezt biztosítani azoknál, akik felelősség nélkül, b u j
kálva kalózkodnak.

Scholtz Kornél dr., a népjóléti minisztérium államtitkára, azon az 
állásponton volt, hogy a kisdroguisták ne is tarthassák raktáron azokat
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a szereket, am iket a nagyközönségnek eladniok úgy sem szabad. Egy 
ilyen rendelkezés végét vetné a sok visszaélésnek.

Csordás Elemér dr., Budapest helyettes tiszti főorvosa, elismerte, 
hogy ismeri a visszaéléseket, amelyek nemcsak abban nyilvánulnak 
meg, hogy kisdrogériák, sőt illatszerkereskedők is árulnak gyógyszert, 
hanem még abban is, hogy titokban recepturáznak.

Érdekes, hogy az általános hangulatra való tekintettel Balogh 
Gábor, a Magyar Droguista Testület elnöke és Bartha István, a Buda
pesti Droguista Ipartestület elnöke is igen elítélően nyilatkoztak a dro- 
guisták gyógyszerárusításairól és körlevélben szólították fel tagjai
kat, hogy ezektől tartózkodjanak.

Ez a megmozdulás azonban a droguisták részéről nem volt őszinte, 
amint az rövidesen kézzelfogható módon kiderült.

A népjóléti minisztérium 1925 márciusában kelt 19.575. sz. kör
rendeletével, éppen a tömérdek visszaélésre való tekintettel, utasította 
az illetékes közegeket a drogériák szigorú ellenőrzésére. A Magyaror
szági Gyógyszerész-Egyesület és a Budapesti Gyógyszerész Testület pe
dig, részben, hogy tagjainak érdekeit fokozottabb mértékben védhesse, 
másrészt pedig, hogy a minisztérium intencióinak megvalósulását is elő
segítse, egyezményt kötött a nagydroguista cégekkel, amelyben ezek 
kötelezték magukat arra, hogy kisdrogériáknak olyan cikkeket szállí
tani nem fognak, amit ezek a törvény értelmében a nagyközönségnek 
úgy sem adhatnak el.

Ha a droguisták vezetőinek a nyilvánosság felé hangoztatott ál
láspontja őszinte lett volna, úgy egyszerűen tudomásul veszik ezt a 
megállapodást, amely alkalmas volt a visszaélések rögtöni megszünte
tésére. Ehelyett azonban a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 
döntő választott bíróságánál sürgős keresetet adtak be az egyezményt 
aláíró nagydroguista cégek ellen, azt vitatva, hogy ilyen egyezmény 
már magában véve is megállapítja a tisztességtelen verseny fogalmát 
s ezenfelül megakadályozza a drogériák fejlődését és prosperálását.

Világos, hogy az egész kereset alapnélküli s így erőszakolt volt, 
mert hisz nem lehet komoly panasz tárgyává tenni senki részéről sem, 
valami olyannak az elmaradását, ami számára amúgy is tiltva van.

A támadás a tárgyaláson már akkor teljesen összeomlott, amikor 
meglepetésszerűen az Országos Egyesület vezetősége produkálta az or
szág összes gyógyszerészeinek olyan értelmű nyilatkozatát, am ely sze
rint az egyezséget aláíró nagykereskedő cégeken kívül máshonnan szük
ségleteiket be nem szerzik. Ezerszáz gyógyszerésznek ilyen  nyilatkozata 
láthatóan megdöbbentette a felpereseket, meglepte a bíróságot magát 
is és bizonyítékát szolgáltatta annak a hallatlan agilitásnak és körül
tekintésnek, am ellyel az egyesület vezetősége a kar érdekeit képviselte.

A háromórás tárgyalás után a választott bíróság felpereseket ke
resetükkel elutasította s m egállapította, hogy a szóbanforgó egyezm ény 
aláírásával a nagydroguisták nem tettek mást, mint írásba foglaltak  
olyan dolgokat, am iket törvényes rendelet ír elő s amiknek megszegé
sét ez kihágásnak m inősíti és bünteti. M egállapította ezenfelül a  válasz
tott bíróság, hogy a droguistáknak az az állítása, hogy ők a jelzett cik
keknek árusításától vannak eltiltva, tartásuktól ellenben nem, a való
ságnak meg nem felel, mert az idevonatkozó rendelet 2. §-a az ilyen  
szereknek a nagyközönség számára való tartását is csak a gyógyszeré



szeknek engedi meg. Végül pedig a felperesek egész keresetét alaptalan
nak jelentette ki a választott bíróság.

Ezzel az ítélettel, amely a kisdroguisták illegitim gyógyszeráru
lását lényegileg megbélyegzi, igen nagy sikert ért el a Gyógyszerész- 
Egyesület. Sajnos, gyakorlati eredménye nem sok lett, mert bár kissé 
megnehezítve, de külföldről szerezték be most már a részükre eltiltott 
cikkeket a drogériák, amelyeknek radikális ellenőrzése a miniszteri ren
delet dacára sem lett keresztül vive.

Amíg Budapesten ez a kérdés kötötte le a figyelmet addig Pécsett 
nagy izgalmat keltett az ottani Kerületi Munkásbiztosító Pénztár szá
mára engedélyezett házi gyógyszertár. Pécsnek ez időben 47.862 lakosa 
és 1 0  gyógyszertára volt. Ezenkívül rendkívül sokat szenvedett a szerb 
megszállás által, amely itt kivételesen hosszú ideig tartott. Tagadhatat
lan volt az is, hogy a lakosság igen tekintélyes része a Munkásbiztosító 
Pénztár kötelékébe tartozott s így az annak adományozott házi 
gyógyszertár alkalmas volt arra, hogy alapjában rendítse meg az ottani 
gyógyszertárakat.

Sajnos, az adományozást megakadályozni nem lehetett s bár ké
sőbb a pénztár e jogáról lemondott, ez adományozás alkalmas volt arra, 
hogy más pénztárak is próbálkozzanak. így Budapesten mind a négy 
dohánygyár betegsegélyzőpénztára is folyamodott házi gyógyszertárért, 
amit azonban a miniszter nem adott meg, részben azért, mert a főváros
nak úgy közegészségügyi bizottsága, mint tanácsa és törvényhatósági 
közgyűlése is ellene nyilatkozott, másrészt, mert nem akart a pécsihez 
hasonló elkeseredést kiváltani.

A házi gyógyszertárak felállítására vonatkozó kérelmek által 
felidézett izgalom ezzel nem ült el, sőt alig egy év múlva fokozott mér
tékben ú jra  feltámadt.

Ismeretes ugyanis, hogy 1923 április hó 1 2 -én a népjóléti minisz
ter törvényjavaslatot terjesztett a parlament elé „a betegségi és baleseti 
kötelező biztosítás tárgyában". E törvényjavaslat teljes mértékben figye
lembe vette a Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület kívánságait s így 
az ellen kifogást emelni nem lehetett.

Ezt a javaslatot később a miniszter visszavonta s így az nem ke
rült tárgyalás alá. Azonban 1927-ben a miniszter a törvényjavaslatot 
ú jra a Ház elé terjesztette s ekkor a legnagyobb megdöbbenéssel azt 
konstatálta a gyógyszerészi kar, hogy az eredeti szövegezés helyett a 
javaslat 34. §-a a következőképpen módosult:

„A biztosító intézet a saját rendelő- és gyógyintézeteiben kezelt 
betegek gyógyszerellátása céljából, a népjóléti és munkaügyi miniszter 
engedélyével házi gyógyszertárat tarthat fenn. Ebben az esetben az em
lített betegek részére a gyógyszert csak a házi gyógyszertár szolgál
tathatja ki.“

Nem lehet vitás, hogy e szövegezés szerint még a bejáró betegek 
is akár minden orvosi rendelőben egyenesen a pénztártól kaphatták meg 
gyógyszereiket, ami ellentmond az 1876. évi XIV. te. 135. §-a intézke
désének és szellemének és alkalmas arra, hogy a gyógyszertárak for
galmát a minimumra csökkentse.

A veszedelem e pillanataiban az Országos Egyesület rendkívüli 
erélyt tanúsított. A sürgősen összehívott elnöki értekezleten megbeszél-



ték a védekezés módját s megpróbálták a minisztert személyesen infor
málni. Amikor pedig véletlen okok miatt ez nem sikerült, akkor az igaz
gatótanács vidéki tagjai táviratokban kérték meg képviselő-barátaikat, 
hogy interveniáljanak a gyógyszerészeket érintő e súlyos kérdésben a 
miniszternél. Ezenkívül az ominózus 34. § helyébe az egyesület a követ
kező szövegezést hozta javaslatba:

„A biztosító intézet a saját rendelő- és gyógyintézeteiben kezelt 
betegek gyógyszerellátása céljából a népjóléti és munkaügyi miniszter 
engedélyével e törvény életbelépéséig létesített házi gyógyszertárakat 
továbbra is fenntarthatja. A biztosító intézet a saját kezelésében levő 
zárt gyógyintézeteinek (kórház, üdülő- és szülőház) betegállományába 
felvett és ott kezelt betegek gyógyszerellátása céljából a népjóléti és 
munkaügyi miniszter engedélyével a közegészségügy rendezéséről szóló 
1876. évi XIV. te. 135. §-ának első bekezdésében megállapított korláto
zásra való tekintet nélkül is létesíthet házi gyógyszertárakat. Ily házi 
gyógyszertár felállítása csak az esetben engedélyezhető, ha a környék
beli nyilvános gyógyszertárak fennállását nem veszélyezteti."

Sajnos, hiába volt minden erőfeszítés. Sőt a miniszter zokon vette 
a képviselőkhöz küldött sürgönyöket s nemtetszésének a képviselőház
ban 1927 június 17-én tartott beszédében kifejezést is adott. Igaz, hogy 
ezzel szemben a következő kijelentést tette: „Semmi változás a jelenlegi 
gyakorlattal szemben nem történik. Mint tehát én, a Magyar Gyógysze
rész-Szövetség érdemes elnökének — aki ennek a háznak tagja és aki 
igazán szívén viseli az általa társadalmi úton képviselt karnak az érde
keit, mint bárki más előtte, vagy megteheti utána — kijelentettem, ne 
fessen ördögöt a falra a t. magyar gyógyszerésztársadalom."

Bizonyos, hogy a miniszter úgy is gondolta, hogy semmi különös 
változás nem történik. E meggyőződését azonban tisztán abból a tudat
ból merítette, hogy ő indokolatlanul ilyen házi gyógyszertár létesíté
sére engedélyt adni nem fog. Ez az elhatározása azonban nem köthette 
az esetleg utána következő minisztert, akinek a javaslat e szakasza tel
jesen szabad kezet adott.

Érthető tehát, ha a gyógyszerészi kart a felszólalás meg nem 
nyugtatta. Az aggodalomnak adott kifejezést Gaál Endre a parlament
ben egy nappal később abban a nagy beszédében, amely utolsó kísérlet 
volt arra, hogy a minisztert a maga álláspontjának megnyerje. Meg
dönthetetlen adatokkal bizonyította be azt, hogy sok helyen a gyógy
szertárak forgalma 70—80, sőt 90%-ban a Munkásbiztosító Pénztár re
ceptjeiből adódik. Ha most a Pénztár a bejáró betegeit arra fogja kény
szeríteni, hogy gyógyszerszükségletüket az ottani házi gyógyszertárból 
szerezzék be, akkor ez az érdekelt gyógyszertárak teljes tönkremené- 
sére fog vezetni. Kijelentette, hogy nincs aggodalom az iránt, hogy 
ameddig Vass ül a népjóléti miniszteri székben, bármilyen igazság
talanság történne. De a mostani közegészségügyi törvényt 1876-ban csi
nálták, azóta igen sok miniszterváltozás volt, de a törvény megmaradt. 
Az aggodalom tehát arra az időre szól, amikor majd egyszer Vass is ott
hagyja a miniszteri széket. Éppen ezért arra kérte őt, hogy nyugtassa 
meg a gyógyszerészi kart legalább olyan kijelentéssel, amely törvény
magyarázó lehet.

Ezt Vass miniszter meg is tette a Házban azzal, hogy kijelentette,
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hogy csak igazán égető szükség alkalmával és nagyon indokolt esetben 
fog csak a házi gyógyszertár felállításának jogával élni. Ez a kijelentés 
mindenesetre megnyugtató volt a jelenre nézve, de nem lehetett alapja 
a jövő biztosításának. A törvényjavaslat felsőházi tárgyalásán rövide
sen felszólalt még Múzsa Gyula is, akinek beszédére válaszolva, Yass 
miniszter kijelentette, hogy legfeljebb 2—3 olyan eset lesz, ahol pénz
tári házi gyógyszertár felállítására fog engedélyt adni.

Ez esetben tehát eredményt nem tudott elérni a gyógyszerészi kai. 
De a miniszter erős elhatározásán megtört az orvosi karnak az a próbál
kozása is, hogy kiküszöbölje a törvényjavaslatból azokat a rendelke
zéseket, amelyeket magára nézve sérelmesnek tartott. Pedig úgy az alsó-, 
mint a felsőháznak sok orvos-tagja volt s benn ült a parlamentben az 
1919—1920-as évek két orvos népjóléti minisztere is.

Annál indokolatlanabb volt tehát, hogy egyesek ebből alkalmat 
akartak kovácsolni dr. Gaál elgáncsolására. A  hevesmegyei kerület ülé
sén Schneider Oszkár pásztói gyógyszerész indítványt is tett, amelynek 
lényege az volt, hogy ez esettel kapcsolatban nem tud bizalommal visel
tetni Gaál személyével szemben. E semmivel sem indokolható álláspontot 
először Bársony Elemér szállította le kellő értékére a Gyógyszerészi Ér
tesítőben, majd a közgyűlés szavazott e támadással szemben bizalmat 
az egyesület elnökének.

Nem tagadható, hogy az itt ismertetett törvényszakasz nem fo
kozhatta a gyógyszerészi kar biztonságérzetét. Viszont a minisztert 
olyan meggyőződések vezették, amelyektől eltéríteni őt nem lehetett. 
Hogy nem a gyógyszerészi kar ellen akarta a kérdést kiélezni, azt bizo
nyítja az is, hogy még e törvényjavaslat tárgyalása előtti időkben átírt 
az Országos Egyesülethez, amelyben tudatta, hogy élénk figyelemmel 
kíséri a gyógyszerészet ügyét,- intézkedni akar a hívatlan gyógyszer
árulásokkal szemben és feltétlenül el akarja határolni egymástól a kis- 
és nagydroguistákat. Az ilyen átirat teljesen szokatlan miniszteri tény
kedés és csak azzal az igazi jóindulattal magyarázható, amelynek Vass 
már máskor is tanú jelét adta.

A társtulajdonosok helyzete. — Ingó jelzálogkölcsön. — Bársony meg
próbál békét teremteni.

Éppen ezért hiba lett volna kedvét szegni a miniszternek, külö
nös tekintettel arra, hogy az élet ú j és ú j megoldásra váró problémákat 
vetett fel. Ilyen ú j probléma volt az is, hogy napról-napra emelkedett 
ama személyjogú gyógyszertárak száma, amelyek társasviszony formá
jában működtek.

A gazdasági helyzet állandó romlásának volt ez a szimptomája. 
A nehéz viszonyok közepette sok gyógyszerész eladósodott s nem tu
dott magán másként segíteni, csak úgy, hogy társat vett maga melle, 
aki szanálta őt s befektetett tőkéjének arányában részese lett a gyógy
szertár tulajdonjogának és jövedelmének. Ez volt a helyzet az újonnan 
adományozott gyógyszertáraknál is. A jognyertesnek rendesen nem volt 
semmi pénze sem s így kénytelen volt olyan gyógyszerésszel társulni, 
aki a gyógyszertár felállításának tetemes költségeit viselte. Az időben 
ez azért is sok pénzbe került, mert nagyobb helyeken a háztulajdonos 
semmiféle üzletbérlőnek sem mondhatott fel a lakásrendelet értelmében
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s rendesen csak úgy kapott a jognyertes gyógyszertári helyiséget, ha 
jókora összeget fizetett valamilyen bérlőnek, hogy üzlethelyiségéből ki
menjen.

Az ilyen társulásból a köznek kára nem lehetett, ellenben a társ 
részére bizonytalan helyzetet teremtett, mert a jog a jognyertes nevén 
volt s így — nem is beszélve annak esetleges elhalálozásáról — sok min
denféle komplikáció állhatott be. Fontos lett volna tehát, hogy az ilyen 
társasviszony valahogy legitimizálódjék, hogy így a társ teljes jogvéde
lemben részesülhessen. Tauffer Gábor, az egyesület alelnöke, aki egy
úttal kitűnő jogász is volt, valóságos tanulmányt írt e kérdésről 1926-ban 
s azt kívánta, hogy az ilyen társasviszonyokat a miniszter ismerje el.

Megjegyzendő, hogy Romániában ezt a kérdést már 1925-ben ren
dezték olyképpen, hogy a minisztérium egyáltalában nem tette kutatás 
tárgyává, hogy a gyógyszertár felállításához, vagy annak tovább veze
téséhez a gyógyszerész honnan szerzi a pénzt. O tt tehát el volt ismerve 
az a társasviszony is, ahol a társak egyike nem volt gyógyszerész.

S ha már a gyógyszertári szerződéseknél tartunk, nem lesz érdek
telen, ha bem utatjuk jan thó  Tivadar hercegfalvai gyógyszerész által a 
Gyógyszerészi Múzeum számára beküldött régi gyógyszertári adás- 
vevési szerződést. Az ebben említett váltó forint eredete Florenc váro
sából indult ki és Florenus néven elterjedt aranyérem volt. Általános 
birodalmi éremmé I. Ferdinánd rendelete emelte 1559-ben, mely szerint 
egy márka I 8 V2  karátos aranyból 72 aranyforintot vertek. Az ezüst- 
forintosok — és itt erről van szó — a XVII. század közepe táján jöttek 
forgalomba és Közép-Európában különböző értékben honosodtak meg, 
leginkább 60 krajcárra felosztva, amíg végre 1753-ban Ausztria-Ma
gyarország és Bajorország között létrejött egyezmény szerint a pénz- 
rendszer alapjául az egyezményes Forint fogadtatott el, melyből 20 drb 
készült 1 márka színezüstből.

A Janthó által beküldött szerződés a következőkép szól:

„Alul írattak  adjuk tudtokra mindeneknek, a’ kiknek illik, hogy 
mink e’ mái alul irt napon, s’ helyen e’ következendő adás-vevésbeli 
egyezésre léptünk, úgy mint:

1 -ör. En Schaulik András, mint el-adó, eladom, s a Yárasbeli Ns 
Tanáts által effective resignáltatom az én tulajdon Szabad Nagy Kun
sági kerülyetben helyeztetett Kis-Uj-Száilás Várossában lévő Patiká
mat, minden bent levő Patikai Szerekkel, és ahoz tartozó Instructióval 
együtt Nemes Nemzetes Bolemánn Leopold Patikárius Urnák 3350 fkért 
az az három ezer, három Száz ötven fkért vcdlban (váltócédulában) olly 
formán, hogy a’ meg nevezett Summából most én nekem 250 fkát az az 
két Száz ötven ftokat vcdlban letenni, a ' ne talán Patikámon ra jta  levő 
adósságaimat (melyek mintegy két ezer öt száz fra mennének) depu- 
rálni, és a még hátra levő Summát a’ vevő Ur nékem lefizetni tartozzon 
azzal a’ megjegyzéssel, hogy a’ Tisztelt Vevő Urnák az utolsó 300 fnak 
le tételére, a’ Patika resignatiójától fogva még egy fertály esztendei 
idött engedek, s’ ezen most említett Resignatiot az alul irt naptól szám
lálandó, legfellyebb egy fertály esztendő alatt véghez vitetni magamat 
kötelezem.

2 -or. Én pedig más részről Bolemánn Leopold mint vevő a felyebb 
ki tett 3350 fból álló Summának a’ nevezett conditiok alatt leendő pon
tos le tételére magamat ezennel kötelezvén, még azt is hozzá adom, hogy
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tekintetbe vévén a’ tisztelt Eladó Schaulik András Patikárius Urnák 
mostani igen szorult állapottyát, azon esetre, hogy ha az általam meg
vett Patikával szerentsét tehetnék, ő nekie idővel a’ nélkül, hogy erre 
magamat leg-kisebbé is kötelezném, tsupán tsak eránta való hajlandó
ságából, s’ mint egy ajándék képpen a felyebb ki tett Summa felöl még 
2 0 0  fkai vcdlban kedveskedni akarok.

Mely ekképen köztünk történt adás-vevésbeli egyességünket Sa
já t Kezünk aláírásával, s’ szokott petsétünkkel meg erősítettük. Költ 
Pesten Karátson Hava 6 -ik Napján 1829-k Észt. Dezseri Bolemánn Leo- 
pold Diplomatikus Patikárius mint vevő. Schaulik András Exam. Pa- 
tikár. mint eladó.

Én előttem Kis Jeszeni Jeszenszky Ádám  több Tt Ns Famíliák
nak fiscalissa előtt.

Hogy ezen Contrachtus következésében a’ vevő Nemes Dezseri 
Bolemánn Leopold Patikárius Urtól 250 f azaz kétszáz ötven forintokat 
váltó Czédulában minden hiba nélkül kezemhez kaptam  légyen ezennel 
meg esmérem s ’a tisztelt Urat quietálom.

Költ mint fölyebb.
Schaulik András."

Még csak azt kell megjegyeznünk, hogy a Gyógyszerész-Egye
sület a maga Gyógyszerészi Múzeumát már évekkel azelőtt megőrzésre 
a Nemzeti Múzeumnak adta át, ahol az ládákba csomagolva feküdt. 
Amikor azután az Apponyi Albert gróf elnöklete alatt működő Nép
egészségügyi és Munkásvédelmi Szövetség 1927-ben új helyiségeibe köl
tözött és itt orvos- és gyógyszerésztörténeti kiállítást rendezett, akkor 
a Gyógyszerészi Múzeum legnagyobb része ide lett átszállítva, de végle
ges helye még most is bizonytalan.

UgyancsakJTauffer Gábor volt az, aki a társulás rendezésén kívül 
nagy cikket írt annak az érdekében, hogy a gyógyszertárakat is kap
csolják bele az ingó jelzáloghiteit statuáló törvénybe.

Ismert dolog ugyanis, hogy a gyógyszerész gyógyszertárára soha
sem tudott megfelelő kölcsönt kapni, mert a hitelezők a gyógyszertára
kat nem voltak hajlandók hitelbázisul elfogadni. Főoka volt ennek az, 
hogy a hitelt igénybevevő gyógyszerész esetleges halála esetén, ha le
gényember volt, a jog visszaszállott az államra, ha pedig családos, úgy 
hátram aradottaínak csak a haszonélvezetet biztosította a törvény. Ezen
kívül megtörténhetett az is, bár erre példa nem volt, hogy a gyógyszer- 
tárat a tulajdonos a hitelező tudta nélkül másra átruházta, ami a hite
lező követelését illuzóriussá tette.

E nehézségeken akart segíteni a dr. jGaál által annakidején Buda
pesten alakított gyógyszerészi bank és később az ugyancsak ilyen cél
ból Ietesült pozsonyi gyógyszerészbank. Mivel azonban a hitelnyújtás
hoz igen nagy tőke kellett volna, e bankok feladatuknak csak igen kis
mértékben tudtak eleget tenni.

Éppen ezért dr. Gaál Endre közel másfél évtizeddel ezelőtt a 
gyógyszertárak teherlap járnák eszméjével állott elő. Elgondolása az 
vofifííőgy a minisztériumban minden gyógyszertár egy olyan törzslapot 
kap, ahol a hitelező igazolt bejelentése alapján a gyógyszerész tartozása 
fel legyen jegyezve s a miniszter az ilyen gyógyszertár átruházását 
csak akkor fogja engedélyezni, ha előzőleg a feljegyzett tartozás rende



zést nyer. Az eszme rendkívüli tetszést aratott, sajnos, az illetékes m i
nisztérium  ellenállásán megtört annak m egvalósítása.

Dr. Gaálnak azonban e kérdés továbbra is kedvenc gondolata 
maradt, úgyhogy amikor népjóléti államtitkár lett, rövidesen magához 
kérette Réthelyit és megbízta őt egy, a gyógyszertári teherlapok m eg
valósítására vonatkozó tervezet elkészítésével.

Réthelyi, aki közben a testület akkori elnökével, dr. Deér Endré
vel és egy kiváló jogásszal beszélte meg a kérdést, el is készítette a ter
vezetet. Ennek lényege az volt, hogy az ország összes gyógyszertárai 
törvényhatóságonként lajstromozva lesznek s ezek teherlapjára az adós 
és hitelezőnek a törvényhatóság első tisztviselőjéhez benyújtott együt
tes kérésére lennének sorrendben feljegyezve a szigorúan vett üzleti 
tartozások és az államkincstár követelései.

A kész tervezetet dr. Gaál felszólítására Réthelyi F áy állam tit
kárnak is lereferálta, aki elvi kifogást nem emelt, állásfoglalását azon
ban a jogász-szakértők vélem ényétől tette függővé.

E vélemények azonban már divergálok voltak. Az egyik szakértő, 
a tudományegyetem jogtanárának véleménye szerint, a tervezet nem
csak céljánál fogva dicséretes, de határozmányaiban is olyan, hogy a 
törvényes jog keretein belül marad. A másik két szakértő azonban egy
részt aggályokat táplált oly irányban, hogy ily fontos kérdést rendeleti 
úton el lehet-e intézni, másrészt erős kifogást emelt az ingó jellegű tá r
gyak és jogok lajstromozhatása ellen. Hogy e két utóbbi szakértővel 
szemben mennyire a Réthelyi-féle tervezetnek volt igaza, legjobban 
bizonyítja, hogy hat év múlva már a parlament elé került az ingójel
záloghitelt statuáló törvényjavaslat.

Nézzük meg egy kissé ennek lényegét.
A Gyógyszerészi Közlöny 1926 augusztus 22-iki számában dr. 

Nagy Dezső Bálint ügyvéd nagy értekezést ír a hitelről és a zálogjog
ról általában. Ebben rávilágít arra a természetes helyzetre, hogy hitel 
biztosíték nélkül el sem képzelhető. A biztosíték vagy személyi, vagy" 
tárgyi. Az első esetben a hitelezőnek minden garanciája az adós sze
mélye, annak bonitása s az az elgondolás, hogy a hitelező követelésének 
pontos időben eleget fog tenni, mert nem teszi ki magát pörnek, az ezzel 
járó kellemetlenségeknek, perköltségnek stb. A másik esetben a hite
lező már a kölcsönügylet megkötésekor olyan tárgyi bizonyítékot kap 
ingatlan vagy ingó (legtöbbször kézizálog) lekötésével vagy átadásával, 
melyből magát nemfizetés esetén kielégítheti.

A gazdasági élet szempontjából rendkívül fontos, hogy az ingó
kon is lehessen zálogjogot biztosítani oly módon, hogy azok a gazdasági 
életben betöltött rendeltetésüktől elvonva ne legyenek.

Kétségtelen, hogy valamennyi ingó tárgynak az ingatlanok min
tá jára  történő nyilvántartása lehetetlen, tekintettel azoknak igen sok
szor nagy számára, a használat folytán bekövetkező megsemmisülésükre 
s az ezt követő utánpótlásra. Ha azonban az ingójelzálogra vonatkozó 
kívánságokat az ingóságok szűkebb, értékesebb és nagyobb állandósá
got mutató csoportjára korlátozzuk, már megvan a megoldási lehetőség. 
Mezőgazdaságok felszerelése, beszedett termése, kereskedelmi üzletek 
berendezése és raktára, fürdővállalatok stb. felszerelése már oly ingó 
vagyontömeget képez, mely tulajdonságában gazdasági rendeltetésénél 
fogva úgy mennyiség, mint érték tekintetében bizonyos állandóság és 
könnyű ellenőrizhetés felismerhető.
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A törvénytervezet a gyógyszertárakat nem említette fel, ellenben 
megengedte az ingójelzálog statuálását a kereskedelmi üzletek felszere
lésére s azok áruraktárára. A törvényjavaslat a gyógyszertárakat bizo
nyára azért hagyta ki, mert azok nem iparüzletek, hanem közegészség- 
ügyi intézmények s mert az 1908. évi XLI. te. 2 . §-ának 8 . pontja sze
rint a gyógyszertár berendezése, munkaszerei, tartályai és gyógyszer- 
készlete nem foglalható le, amennyiben azokra a gyógyszertár üzemé
nek folytatása végetf a végrehajtást szenvedőnek szüksége van.

Ez a rendelkezés egyúttal egyik legnagyobb akadálya annak, 
hogy a gyógyszertárak az. ingó jelzáloghitelbe bekapcsolódhassanak. 
Tauffernek véleménye az, hogy a hitelező teljes biztosítékot kapna ab
ban, ha nemfizetés esetén a gyógyszertárat a miniszter a hitelező által 
kijelölt gyógyszerészre ruházná át. Dr. Nagy ezt így aggályosnak tartja, 
mert a zálogjogi rendszernek egy másik követelménye az is, hogy vi
gyázzon az adós jogos érdekeire is, ez pedig nem lenne az esetben tel
jesen megvédve, mert egy aránylag kis tartozás fejében elvesztené nagy 
összeget érő gyógyszertárát.

Nagy Dezső szerint tehát a megoldás az lehetne, ha a gyógyszer- 
tár ellen nyilvános árverést lehetne kitűzni, de ez árverésen csak az ve
hetne részt, aki a népjóléti minisztérium bizonyítványával igazolja, 
hogy a jelzáloggal terhelt ingóknak általa történő megvétele esetén a 
jogosítványnak reá való ruházása akadályba nem ütközik. Természe
tesen, éppen úgy, mint az ingatlanoknál van, már előzetesen meg kel
lene állapítani azt az árat is, amelyen alul a gyógyszertár ingóságai el 
nem adhatók s a gyógyszertár át nem ruházható.

A gyógyszertár értékmegállapításánál pedig alapul szolgálhatna 
az 1926. évi adókivetésről szóló 20.500—1925. számú pénzügyminiszteri 
rendelet, amely megállapítja a vagyonadó szempontjából úgy a sze
mélyjogú, mint a reáljogú gyógyszertárak tőkeértékét és pedig az évi 
forgalom bizonyos többszörösében. Ha tehát adókivetésről van szó, nem 
a gyógyszertárban tényleg látható reális érték (berendezés, stb.), hanem 
ennél nagyobb van figyelembe véve. Semmi akadálya sem lehet tehát 
annak, hogy ugyanez az elv az ingójelzálog törvénynek a gyógyszer- 
tárakra kiterjesztett rendelkezéseibe is fel legyen véve.

Ebben az ügyben később az illetékes minisztériumban történt is 
megbeszélés, amelyre Gaál meghívása alapján Réthelyi is résztvett. 
Ezen főként a következő kérdéseket próbálták tisgi^zni: aJx'Ki szabná 
meg az igénybévéEefoTíifel legmagasabb háláját ) miként volna biz
tosítható a hitelező követelésének épségéért -/cpaz  adós elhaltával mi
ként volna a követelés behajtható és (ap nemfizetés esetén miként tör
ténnék a követelés behajtása?

Az első kérdés megoldása könnyűnek látszott egy arra hivatott 
és hivatalosan működő bizottság alapján. A második kérdésnél az a vé
lemény alakult ki, hogy az adósok egy-egy csoportját hitelegyletekbe 
kellene csoportosítani a viszontbiztosítás elvei szerint.

A harmadik kérdés már nehezebb diónak látszott. Réthelyi véle
ménye az volt, hogy eltekintve attól az esettől, amikor haszonélvezők 
maradtak hátra s így a megoldás kézenfekvő, a tulajdonos elhalálozása 
esetén újból adományozás alá kerülő jogosítványra csak az folyamod
hasson, aki a hátram aradt terheket átvállalja. Yégül a renitens adóssal 
szemben bírói ítélet alapján fennállana a zárgondnoki kezelés lehető-



sége, ha pedig ez a forgalom elégtelensége miatt célra nem vezetne, a 
kényszerátruházás lehetősége is.

Ez az elgondolás sem volt keresztülvihető, dacára annak, hogy  
N agy Emil volt igazságügy miniszter bevonásával is dr. Gaál fontos ta
nácskozásokat tartott úgy a népjóléti, mint az igazságügyi miniszterrel. 
Vass József népjóléti miniszter kategorice kijelentette, hogy azt a jogát, 
hogy a hátramaradott nélkül elhalt gyógyszerész gyógyszertárát újra 
adományozza, semmi körülmények között fel nem adja és itt semmi 
korlátozást sem tűr meg. Ezekután a dolog tehát holtpontra jutott, főleg  
azért is, mert Vass vélem énye szerint a megoldás érdekében az összes 
gyógyszerészi törvényeket alapjukban kellett volna megreformálni, 
ebbe pedig ő semmi körülm ények között sem volt hajlandó belemenni.

Maga a kérdés szóba került még az Országos Egyesület 1927. évi 
május hó 8 -án tartott közgyűlésén is, ahol MülTer Vilmos nagy beszéd
ben követelte az ingójelzáloghitelbe való bekapcsolódását a gyógysze
részi karnak. Temperamentuma itt is elragadta, amikor azt a vádat kon
struálta meg az elnökség ellen, hogy nem foglalkozik kellő eréllyel a 
kérdéssel. Az itt felsoroltak s dr. Gaál felszólalása természetesen meg
döntötték ezt a vádat. Nem a tettrekészség volt a kérdés megoldásának 
az akadálya, hanem a gyógyszerészet speciális helyzete. Hogy ezzel az 
iiggyeT kuIfinböző formában már milyen régóta Toglalkozott a gyógy
szerészi kar, bizonyítja egyrészt az, hogy dr. Gaál már másfél évtized
del ezelőtt felvetette a teherlapok kérdését, melynek érdekében a napi
lapokba is írt cikkeket. De bizonyítják ezt Mihalovits Jenőnek régi ak
ciója és Filó János és Fűnk József együttes próbálkozása is.

M i h a l o v i t s  ugyanis a háborús éveky tehát még 1 9 1 4  előtt eljutta
tott gróf T isza Istvánhoz egy elaborátumot, m elynek lényege az volt, 
hogy a szem elyesjogú gyógyszertárák az államnak fizetendő illeték  
m ellett reáljogosíHassanak" Míhafeyjts íg y  akart hiielbázist teremteni. 
Tisza a-tervet magáévá tette, ele a közbejött háború m égakadályozta an
nak valóraválását. A  háború után Bernolák népjóléti miniszter is k i
jelentette, hogy lehet a dologról beszélni, de más fontos okok miatt a 
terv mindeddig nem volt keresztülvihető.

Fűnk József is készített 1912-ben egy tervezetet, amely hazánk j 
egyik legnagyobb bankjának, a Pesti Magyar Kereskedelmi Banknak j 
bevonásával akarta a gyógyszerészek hitelkérdését megoldani, holtak 
is fontos tanácskozások ez ügyben a bank elnökénél, Lánczy Leónál és . 
a későbbi pénzügyminiszternél, Hegedűs Lórántnál, hazánk két nagy

f)énzügyi kapacitásánál, akik kijelentették, hogy a tervezetet a legme- | 
egebben ajánlják majd a miniszterelnöknek, gróf Tiszának. Sajnos, a i  

sikeres elintézést itt is a háború akadályozta meg.
Ilyen előzmények után az Országos Egyesület nem tehetett mást, 

mint hogy az 1927. évi közgyűlésen kötelezettséget vállalt arra, hogy 
a jövőben is állandóan felszínen fogja tartani a kérdést. Ezenfelül dr. 
Gaál kijelentette, hogy lépéseket fog tenni oly irányban, hogy azokat a 
váltókat, amiket a gyógyszerészek a nagydroguistáknak adnak, a Pénz
intézeti Központ leszámítolja. Ezzel a gyógyszerészek részére adandó 
hitel igen meg lesz könnyítve. Tauffer pedig felvetette az eszmét, hogy 
egy nagy pénzjritp^pi^i kellene Idapífam, nem tiszian“maganTok$v^l, 
amely nehezen megmozdítható, hanem a népjóléti minisztérium közben- 
jöttével és úgy, hogy e pénzintézet egyik alapjául a gyógyszerészek 
székháza lenne tekintendő.
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A gyógyszerészi hitel megoldásának kérdésében tehát a várako
zás álláspontjára kellett helyezkedni. Érthető, ha ez a kérdés nagy ér
deklődést és izgalmat váltott ki, hisz megfelelő hitel nélkül szinte lehe
tetlen kereskedelmi vállalatot fenntartani és még lehetetlenebb fejlesz
teni. Állandóan felszínre kerültek tehát olyan más tervek is, amelyék 
alkalmasaknak látszottak a gyógyszerészi kar gazdasági helyzetének 
javítására. Ily célból alakult meg Budapesten 1926 jnájusában a Magyar 
Gyógyszertárak Központi Laboratóriuma, a „Terla“ mint szövetkezet, 
melynek célja volt gyógyszerek, gyógyszerkülőnlegességek, injekciók, 
kötszerek stb. nagybani előállítása és azokkal a szövetkezet tagjainak 
ellátása. Az alakuláskor a szövetkezetnek 24 gyógyszertár tagja volt, 
amelyeknek száma rövidesen csaknem a duplájára emelkedett.

Ugyancsak ez évben alakult meg Debrecenben a „Gyógyszerészek 
részvénytársasága, dr. Rex chemiai gyár és gyógyáru nagykereskedés ' 4 

címmel a vállalat céljáuhtűzte ki kifogástalan galenikumok gyártását 
és a külföldi különlegességek lehető kiszorítását. A vállalatot, amely
nek mozgatója Mihalovits Jenő volt, tulajdonképpen 25 gyógyszerész 
alapította, de rövidesen több százan vállaltak ott érdekeltséget. A vál
lalat a ázáiífára előlegezett bizalomnak — kitűnő készítményeivel — 
meg is felelt s rövidesen úgy megerősödött, hogy Budapesten is tele
pet létesített.

Az állandóan napirenden levő fontos kérdések sem riasztották 
vissza a gyűjtőnéven disszidenseknek nevezetteket attól, hogy minden 
törekvésüket ne arra koncentrálják, hogy dr. Gaál Endrét elkedvetle
nítsék és ha lehet, a testület elnöki székéből való távozásra bírják. Ter
vük kivitelére a legkényelmesebb, de egyáltalában nem alkotmányos 
utat választották. A testület életében részt nem vettek, abból a hatalmas 
munkából, amit az Országos Egyesület és a testület vezetői a kari érde
kekért végeztek, részüket ki nem vették, a mindenkire kötelező áldo
zatokból pedig egyszerűen kikapcsolták magukat. Ellenben lépten-nyo- 
mon suttogó vádakat hangoztattak és elvakultságukban elhárítottak 
maguktól minden olyan törekvést, amely a kar egyetemes érdekeire 
való tekintettel békét akart teremteni.

E törekvések között külön ki kell emelni Bársony Elemérnek a 
békére irányuló akcióját. Bársony7 ugyanis Yass népjóléti miniszterrel 
történt beszélgetése kapcsán meggy őződött arról, hogy a miniszter ba
rátságának egész súlyával áll dr. Gaál mellett és nagyon elítéli azt, 
hogy egyesek éppen dr. Gaál ellen törnek, akinek a gyógyszerészi kar 
érdekében kifejtett szinte emberfeletti m unkáját legközvetlenebbül neki 
volt módja látni s így értékelni is.

E beszélgetés hatása alatt Bársony a béke érdekében, egyenesen 
a miniszterre való hivatkozással, több cikket írt és tárgyalásokat foly
tatott a mindkét oldalon álló vezetőkkel ,is. E tárgyalásai során meggyő
ződött a dr. Gaál hátamögött álló nagy tábor teljes önzetlenségéről és 
jóakaratáról, amit a disszidensek részéről nem volt alkalma tapasztalni. 
Hogy mennyire nem akarta a disszidens-csoport a békét, legjobban bizo
nyítja, hogy vezérük semmiféle meghívásnak nem tett eleget, Bayer pe
dig, bár az első cikk megjelenése után spontán felkereste Bársonyt, a 
döntő tárgyalásról azzal az indokolással maradt el, hogoy színházba kell 
mennie. Ily körülmények között nem volt értelme semmiféle komoly 
próbálkozásnak s Bársony — a közvélemény7 felvilágosítása után — 
abba is hagyta békére irányuló akcióját.



Közben Gaál kom olyan kezdett foglalkozni a lemondás gondo
latával. Nem  azért, mintha elkedvetlenedett volna, hanem mert a m in
denfelől m egnyilvánuló bizalom dacára is újból bizonyságot akart sze
rezni afelől, hogy vájjon csakugyan háta mögött áll-e a budapesti 
gyógyszerészek nagy többsége. Ez az elhatározás lassanként annyira 
m egérlelődött benne s oly határozott formában került nyilvánosságra, 
hogy arról Yass miniszter is tudomást szerzett s ezért a következő leve
let intézte ekkor Gaálhoz:

„Sajnálattal vettem tudomásul azt a szándékodat, hogy a Buda
pesti Gyógyszerész Testűiét elnökségétől visszavonulsz.

Elnöki működésednek csak ama vonatkozásait ismerem ugyan, 
amelyek az egyesületet hozzám, mint főhatósághoz kapcsolják, de ezek
ből megállapíthatom, hogy a képviseletedre cízott Testület érdekeit 
mindenkor szívós kitartással igyekeztél védeni és érvényre juttatni.

Fogadd kiváló tiszteletem nyilvánítását.
Budapest, 1926 december 6 .

Vass.“

Ha semmi más, ez a levél gondolkodásra kellett volna, hogy köte
lezze azokat, akik nem tudtak belenyugodni dr. Gaál elnökségébe. Eb
ből a levélből látniok kellett a miniszternek Gaálhoz való ragaszkodá
sát. amiből logikusan az következik, hogy ő mindenkinél több ered
m ényt érhetett el a kar érdekében s hogy az elnöki székből történő eset
leges távozása annyira el fogja kedvetleníteni a gyógyszerészi karral 
szemben a minisztert, hogy az új elnök már csak emiatt is lehetetlen 
helyzetbe fog kerülni.

Szerencsére a lemondásra egyelőre nem került sor. A Budapesti 
Gyógyszerész Testület 1926 december 15-én tartott rendkívüli közgyű
lésén dr. Gaál ugyan felajánlotta lemondását, ezt azonban a közgyűlés 
nem fogadta el, hanem határozattá emelte a választmánynak azt a ja 
vaslatát, amely dr. Gaál Endrét nemcsak a testület, hanem az egész 
gyógyszerészi kar érdekében arra kérte, hogy elnöki tisztségét továbbra 
is tartsa meg.

E rendkívül népes (92 tag volt jelen) közgyűlésnek külön pikan
tériája, hogy azon a disszidensek is megjelentek, akiknek nevében Mau
rer Ármand kijelentette, hogy bár az elnök személye iránt ők is a leg
nagyobb bizalommal viseltetnek, mégis a gyógyszerészi béke érdekében 
jobbnak látnák, ha az elnök egy úri gesztussal átadná valaki másnak 
a helyét. Amikor azután úgy ő, mint az ugyancsak disszidens és fel
szólaló Héderváry Hugó látták, hogy a közgyűlés hangulata teljesen 
dr. Gaál mellett van, akkor hirtelen taktikát változtattak és kijelentet
ték, hogy az elnöki méltóságnak járó minden tisztelettel bizalmukról 
biztosítják dr. Gaált és a választmány javaslatát ők maguk is el
fogadják.

A disszidensek közgyűlési szereplése bizonyította legjobban, 
hogy itt nem elvi, hanem kimondottan személyi harcról volt szó. Ha 
ugyanis ők dr. Gaállal szemben kijelentésük szerint a legnagyobb biza
lommal viseltettek, akkor ennek logikus következménye csak az lehe
tett volna, hogy őt támogassák s nem az, hogy ennek dacára is távozásra 
szólítsák fel. Az a tény pedig, hogy ők a végén a választmány javaslatát
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elfogadták, nem a békét jelentette, amint azt egyes hiszékenyek gon
dolták, hanem egyszerűen az újabb súlyos vereségnek pillanatnyi el
hárítását és esetleg azt a naiv reményt, hogy talán az „úri gesztusukat" 
fogja honorálni dr. Gaál a maga lemondásával.

Eljárásuk tehát, bármily szempontból nézve is, nem volt komoly, 
mint ahogy kirívó pleonasmus volt az is, amikor dr. Gaál távozását a 
kari béke érdekében kérték.

A kari béke ugyanis teljes volt. Az Országos Egyesületnek tagja 
volt három gyógyszerész kivételével az ország minden gyógyszerésze 
s ezek állandóan egyhangú szavazattal választották meg dr. Gaált el
nöküknek. A testület nagy többsége is dr. Gaál hátamögött állott. A bé- 
kétlenkedők száma tehát összesen a disszidensek kis csoportjára zsugo
rodott, akik azonban a kari életben alkotmányos formák között nem 
működtek s így kétszeresen különös volt az a kívánságuk, hogy dr. Gaál
— hátamögött ezerszáz gyógyszerész osztatlan bizalmával — deferáljon 
kívánságaiknak. Ha valakinek deferálnia kellett volna, úgy a disszi
densek voltak azok, akik most már nem egyszer tapasztalhatták azt. 
hogy a közhangulat működésüket erősen elítéli.

A testületi életben mindennek dacára rövidesen nagy változás 
állott be. Ugyanis — dacára a december 15-iki közgyűlés egyhangú ál
lásfoglalásának — dr. Gaál elhatározta, hogy ízelítőt ad abból, hogy 
milyen lesz a testület munkássága, ha az elnöki széket otthagyja. Éppen 
ezért december 30-ára ú jra rendkívüli közgyűlést hívott össze, amelyen 
bejelentette~úgy a maga, mínTa választmány lemondását. Ennek alap
ján Török Sándor korelnök elrendelte a szavazást, amelynek eredménye 
az lett, hogy dr. Gaál 53 szavazatával Korányi Lajost 58 szavazattal 
a Testület elnökévé választották.

A testület új elnököt választ. — Az új elnökséget nem fogadja a minisz
ter. — A sorozatos kudarc miatt az elnökség lemond és újra dr. (íaált 

választják meg a testület elnökévé.

Az a passzivitás tehát, amire dr. Gaál saját híveit felkérte, meg
hozta a disszidensek számára a várva várt eredményt. Igaz ugyan, hogy 
ez már az első pillanatban is csak félsiker volt, mert nehogy dr. Gaál 
pártja mégis akcióba lépjen, kénytelenek voltak Deér vagy Héderváry 
jelöltségétől elállani és az utóbbi évek mozgalmaiban részt nem vett Ko
rányi Lajost megválasztani, öröm ük tehát nem lehetett teljes, bár ezt 
ellensúlyozta az, hogy dr. Gaál végre kisebbségben maradt.

Ha a következményeket előre látták volna, úgy bizonyára óva
kodtak volna attól, hogy a dr. Gaál passzivitása által erősen támogatott 
,.sikert“ elérjék.

Első meglepetésük az volt, hogy a népjóléti miniszter nem fogadta 
az új elnökség bemutatkozó látogatását. Amíg tehát eddig tárva volt a 
minisztériumban minden ajtó a testület vezetői előtt, most egyszerre 
ezek becsukódtak, sőt az ú j vezetőség a legridegebb visszautasításban 
részesült.

A második súlyos meglepetés volt az, hogy pár nap alatt kilenc- 
venketten írtak alá a testület tagjai közül egy olyan ívet, amelyen az 
ú j vezetőség iránti bizalmatlansági indítvány volt lefektetve. Az ú j el
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nökség tehát lényegében megbukott, mielőtt még munkához foghatott 
volna és kiélvezhette volna „győzelmének" örömeit.

Az igazi többség e frappáns megmozdulásának az volt az oka, 
hogy a disszidensek, félretéve minden eddig hangoztatott békeszándé
kot, igen agresszíven viselkedtek s a nekik „ajándékozott" választási 
sikerüket mint dr. Gaál végleges bukását a napisajtóban élezték ki. 
Erre volt a felelet a bizalmatlansági indítvány, amely az ú j elnök szá
mára teljesen lehetetlen helyzetet teremtett. Nem mert sem választmányi 
ülést, sem közgyűlést összehívni, mert jogosan félt a rögtöni leszavazta- 
tástól, nem járhatott el a minisztériumban, ahol mint elnököt a minisz
ter nem fogadta s így még morzsáiban sem állott rendelkezésére az az 
erő, amelyre pedig a maga teljességében lett volna szükség e súlyos 
gazdasági kérdéseket képviselő egyesületben.

Korányi rövidesen belátta helyzete tarthatatlanságát s ezért há
rom hónap múlva, ^SjjL-Wárciusában állásáról lemondott, anélkül, hogy 
egyetlen közgyűlést hívott volna össze. Az ügyeket — mivel Szilvássy 
alelnök is beadta lemondását — most dr. Dávid Viktor testületi alelnök- 
nek kellett volna vezetnie, ami ilyen viszonyok között azonban az ő 
részére teljesen megoldhatatlan feladattá lett, annál is inkább, mert 
most már a disszidensek között is megbomlott az összhang. Egymást 
tették felelőssé az eseményekért s csak abban voltak egyek, hogy közö
sen szidták Korányit, akinek lemondása teljesen felborította a helyzetet.

Ez az áldatlan helyzet természetesen erősen éreztette hatását igen 
fontos kérdésekben is, amiket céltudatos vezetés és a tekintély hiánya 
miatt elintézni nem lehetett. A testületi tagok az alapszabályok rendel
kezéseinek pontos betartásával kérték tehát rendkívüli közgyűlés össze
hívását, aminek azonban Dávid nem tett eleget. Egyszerűen semmibe 
sem vette tehát az alapszabályokat, a nagy többség kívánságát, csak
hogy ideig-óráig tarthassa a maga és a disszidensek számára a hatalom 
látszatát. Már-már úgy volt, hogy a belügyminiszter miniszteri biztost 
küld ki, aki felfüggeszti az általa összehívandó közgyűlésig a testület 
működését, amikor végre, a küszöbön álló botrány kitörése előtt, Dávid 
Viktor is eltávozott és a testület jijjius hó i-ón tartott közgyűlése 67 sza
vazat közül 6 6 -tal ú jra  dr. Gaált választotta elnökévé, míg alelnök 
Szilvássy Gy. László és mint ú j ember, Lőrince Jenő lett. E közgyűlés
nek szinte folytatása volt a pár nap múlva, 9-ére összehívott rendes 
közgyűlés, amelyen nagy ünnepségek között leplezték le dr. Gaálnak 
arcképét, amely Sennyey J ózset kiváló alkotása. A portré díszmagyar 
Bán áhrazolja dT7 Gaalt, akinek ~ÍG (. LerűtőLdűzZadó tekintete késő nem
zedékeknek is eszébe fogja juttatni, hogy az alkotások terén milyen 
nagy erő az energia és a pályának igaz szeretete.

A budapesti gyógyszerészek úgy érezték azonban, hogy e hiva
talos ünneplésen kívül is tartoznak dr. Gaálnak azzal, hogy iránta érzett 
szeretetüket valamilyen formában maradandó emlékűvé tegyék. Éppen 
ezért a Royal-szálló fehértermében bankettet rendeztek a tiszteletére 
s ezen felavatták azt az ezüstserleget, amelynek felirata: „Dr. Gaál 
Endre vezérünknek szeretete jeléül a budapesti gyógyszerészek társa
sága".

A zsúfolt asztalsorok előtt a serlegavató beszédet Zoltán Béla ta r
totta, aki kivételesen dr. Gaálban ez alkalommal nem a testület vagy az 
Országos Egyesület elnökét akarta ünnepelni, hanem a jóbarátot,^ aki 
még sohasem hagyott cserben senkit, ha bármilyen kéréssel is hozzáfor-
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dúlt. Megemlítette, hogy a serleg Schubert Arnold eszméje volt s annak 
a meggyőződésének adott kifejezést, hogy a múlt eseményei még jobban 
összekovácsolták azt a tábort, amely közérdekből rendületlenül áll dr. 
Gaál hátamögött.

Részletesen foglalkoztunk az eseményekkel, hogy tiszta képet 
nyujtsunk a disszidenseknek arról a bomlasztó munkájáról, ami példát
lanul áll a több mint százéves testület életében.

A közéleti tevékenység mindig harcokkal is jár. A testületek nor
mális életéhez tartozik az is, hogy kialakul egy olyan ellenzék, amely 
kritikát gyakorol, eszméket vet fel s a maga programmja érdekében, ha 
kell és ha lehet, alkotmányos küzdelemben meg is buktatja a vezető
séget.

Ilyen törekvés mindig volt tehát a százéves testület életében is és 
az ellenzéki pártok működése igen sokszor járult hozzá az egészséges 
közszellem kialakulásához és fontos kari sikerek eléréséhez. Arra azon
ban még nem volt példa, hogy egy csoport a testületi életen kívül iz
gatta volna állandóan a közvéleményt és személyi okoknál fogva pró
bálta volna megbuktatni azt az elnököt, akinél soha senki már csak azért 
sem tett többet a gyógyszerészi kar életében, mert nem lehetett meg az a 
közéleti súlya, amit dr. Gaál közjogi méltósága, országgyűlési képviselő
sége és személyes összeköttetései által reprezentált.

A disszidensek megalapítják a „Magyar Gyógyszerészet. — Botrá
nyokba fulladt szereplése után a lap új kezekbe keriil. — Vass minisz

ter fontos nyilatkozatai.

A disszidensek józan ítélőképessége azonban teljesen elborult o a 
sorozatos sikertelenségek és a dr. G aál személye iránt minden oldalról, 
tehát a legfelső hatóságok részéről is megnyilvánuló bizalom sem tudta 
őket visszatartani attól, hogy bármilyen eszközökkel is megpróbálják 
céljukat elérni. Ettől még az a rövid és botrányokba fulladt interregnum 
sem tudta elvenni a kedvüket, ami alatt a testület vezetése az ő kezükbe 
lett letéve. Megalapították tehát 1927 szeptember 8-án a Magyar Gyógy
szerész című szaklapot, melynetf sze rk e sz té sé n r. Varságh Zoltánra 
Bízták. '

A lap megindításának első pillanatától kezdve egy célt szolgált, 
a dr. Gaál elleni hadakozást. Nem elvi alapon, hanem ízléstelen szemé
lyeskedéssel. Ezért is szemelték ki szerkesztőnek dr. Varsághot, akivel 
ugyan éppen a disszidens vezérek hosszú idő óta rossz viszonyban vol
tak, de akinek éles és szarkasztikus írásmodora legalkalmasabbnak lát
szott tervük kivitelére.

Amikor e támadások túlmentek már azon a határon, amit akár 
a jogos kritika, akár a toll szabadsága megengedett, akkor Bársony Ele
mér, aki közben, 1927 októberében, átvette a Gyógyszerészi Értesítő 
szerkesztését, nyilvánosságra hozta azokat a támadásokat, amelyekkel 
ugyancsak Varságh a disszidensek mostani vezéreit és a gyógyszerészi 
élet más kitűnőségeit a múltban illette. Szóról-Szóra közölte Varságh 
cikkeiből azokat a részeket, amelyekben Bayer Antalt, dr. Deér Endrét, 
Filó Jánost, Héderváry Hugót, Múzsa Gyulát, Réthelyi Józsefet s a 
többieket az erős kitételekkel illeti.



Ez a közlemény bombaként hatott a gyógyszerészi közvéleményre 
és lehetetlen helyzetet teremtett a disszidens vezérek számára is, akik 
e leleplezés után Yarságh-gal együtt nem működhettek. A Magyar 
Gyógyszerész sorsát ezenkívül pedig megpecsételte az is, hogy az f i  927 
november 26-án a testület, majd decemberi közgyűlésén az Országos 
Egyesület is bojkott alá helyezte. A bojkott-határozat megállapítja, hogy 
a Magyar Gyógyszerész minden tárgyilagos kritika hiányával tám adja 
dr. Gaál Endrét, akinek oly sokat köszönhet a gyógyszerészi kar és Zol
tán Bélát, aki a kommunizmus alatti működésével örök hálát érdemelt 
ki s ezért megbotránkozással utasítja vissza a Magyar Gyógyszerész és 
azon keresztül a szereplőknek a kari destrukciót szolgáló eljárását. Egy
úttal elvárja úgy tagjaitól, mint a gyógyszerészi karral összeköttetésben 
álló minden más tényezőtől, hogy a kari ellentéteket szító lappal min
den közösséget és kapcsolatot megtagad.

A Magyar Gyógyszerész ezzel a határozattal a pusztulás ú tjára 
került. A lapot finanszírozók egyik legfőbb gondja most már az volt, 
hogy Varsághtól megszabaduljanak. Ez meg is történt úgy, hogy szer
kesztői állásából egyik napról a másikra s úgy bocsátották el, 
hogy még azt a lehetőséget sem adták meg számára, hogy olvasóközön
ségétől elbúcsúzhassék. Közben az alapítók megkezdték az anyagi 
ügyek likvidálását, ami egyúttal jelenti — alig négyhavi fennállás után
— a Magyar Gyógyszerész agóniáját is.

Ezzel a kudarccal végre szétfoszlott a disszidensek támadó 
kedve is. Meghasonlottak egymással és önmagukkal is és tehetetlensé
gük passzivitásra kényszerítette őket. A közvélemény is megnyugodott 
és biztosítva volt immár a munka lehetőségének az a zavartalansága, 
amelyre a szőnyegen lévő fontos ügyek miatt oly nagy szükség volt.

A korpótlékos fizetőpénztár, a kamarának mindjobban aktuálissá 
váló ügye foglalkoztatta elsősorban a gyógyszerészi kart azok mellett a 
gazdasági természetű kérdések mellett, amelyek most már a kereske
delmi minisztériumban is szőnyegre kerültek.

Mielőtt azonban ezeket tárgyalás alá vennők, meg kell emlékezni 
arról a feltűnést keltő nyilatkozatról, amit Yass népjóléti miniszter tett 
a Gyógyszerészi Értesítőit keresztül a gyógyszerészi közvélemény szá
mára. E nyilakozat jelentőségét emeli nemcsak az, hogy az összes fon
tos aktuális kérdésekre a miniszter írásban adta meg a választ s így vé
leménye teljes precizitással kerülhetett a közvélemény elé. A feltett 
kérdések alá sajátkezűleg írt miniszteri válasz az Országos Egyesület 
levéltárában van s annak szószerinti szövege a következő:

1. Az 1876. évi közegészségügyi törvény s az ennek figyelembe
vételével hozott későbbi rendeletek világosan intézkednek, hogy a nagy- 
közönség részére gyógyszert csak gyógyszertárak szolgáltathatnak ki. 
Sőt a 74.233. számú B. M. körrendelet a droguistákra nézve határozott 
tiltó rendelkezéseket tartalmaz. Dacára ennek, a droguisták állandóan 
árulnak gyógyszert, gyógyszerkülönlegességet, ami nemcsak közegész
ségügyi kihágás, hanem közegészségügyi veszedelem is. Mi a véleménye 
erről a kérdésről Nagyméltóságodnak s remélheti-e a gyógyszerészi kar, 
hogy ez a törvénytelen állapot Nagyméltóságod rendelkezésére meg fog 
szűnni?

— Ez a panasz gyakran felmerült már s van is alapja. Éppen ezért 
a kereskedelemügyi minisztérium foglalkozik a kérdéssel. Azt hiszem.
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hogy az ott, velem egyetértésben kiadandó rendelet a gyógyszerészek 
jogos kívánságait teljesen ki fogja elégíteni. Addig is az esetleges sza
bálytalanságok a most érvényes törvény alapján megtorolhatok.

{2/ Remélheti-e a gyógyszerészi kar a Gyógyszerészi Kamarának 
mielőbbi felállítását ?

— Az országos egészségügy terén, de társadalmilag is nagy fa j
súlyú és értékes munkát végző kar megérdemli, hogy e régi kívánsága 
teljesüljön. Törekvéseit a magam részéről szívesen támogatom.

3. Dacára annak, hogy a gyógyszerészi működés pár exellence 
közegészségügyi jellegű, mégis kénytelen kereskedelmi szellemet is a 
gyógyszertár vezetésébe belevinni; szüksége van tehát éppen úgy, mint 
más kereskedelmi vállalatnak, hitelre. Tekintettel azonban arra, hogy 
a gyógyszertár helyisége, berendezése, felszerelése el nem árverezhető, 
a gyógyszertárak egyáltalán nem tudnak hitelhez jutni. Régi óhaja a 
gyógyszerészi karnak éppen ezért a teherlap megteremtése, ami lehe
tővé tenné kölcsönnek felvételét, mert akkor a hitelező számára meg 
lenne esetleg a kényszerátruházás lehetősége. A gyógyszerészi karnak 
ilyen irányú akciója számíthatna-e Nagyméltóságod támogatására?

— Nem hiszem, hogy ebben az irányban kellene a megoldást ke
resni. A gyógyszertár elsősorban közegészségügyi intézmény, nem oszt
hatja tehát a hitellel megterhelt egyéb objektumok sorsát.

4. Tekintettel a Teorpőtlekalap és az alkamazott gyógyszerészek 
nyugdíjbiztosításának nagy szociális jelentőségére, kívánatosnak tartja-e 
Nagyméltóságod ezek megteremtését és remélheti-e a gyógyszerészi kar 
e két kérdésnél Nagyméltóságod támogatását?

— Mindkét eszmét helyeslem és támogatom.
5. Mi a tapasztalata Nagy méltóságodnak dr. Gaál Endrének, mint 

a Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület és a Budapesti Gyógyszerész 
Testület elnökének a gyógyszerészek érdekében kifejtett működéséről?

— Személyt érintő kérdésekre nem szívesen válaszolok, azt azon
ban megállapíthatom, hogy az elnök á r a gyógyszerészi kar érdekeit 
mindig a legnagyobb odaadással képviselte.

A gyógyszerészi kart aggodalommal tölti el a munkásbiztosításról 
szóló törvény ama rendelkezése, amely megadja a lehetőséget arra, 
hogy egyes pénztárak külön engedély alapján házi gyógyszertárat ál
líthassanak fel. Nagyméltóságod véleménye szerint ez ügyben kellő kö
rültekintéssel képviselte-e dr. Gaál a gyógyszerészek érdekeit, avagy 
terheli-e őt itt bármely mulasztás? Elképzelhető-e, hogy más elnök bár
mely más módon is meg tudta volna akadályozni a törvény sérelmezett 
rendelkezését?

— Nem az egyes pénztárak, hanem a pénztárak gyógyintézetei 
kaphatnak házi gyógyszertári engedélyt, ha az intézetek nagysága, 
vagy más körülmény ezt indokolttá teszi. Az engedélyezés tőlem függ, 
e felhatalmazást azonban csak az igazán indokolt esetekben kívánom 
használni. Elnökük e téren a kar érdekeit sokkal hatékonyabban kép
viselte, mint azok, akik engem és a képviselőket a táviratok özönével 
ostromolták. A törvényhozási szabályozást senki külső tényező nem 
tudta volna megakadályozni, mert azt lényegileg helyesnek és szüksé
gesnek találtam.

Ez a legfelsőbb helyről jö tt nyilatkozat alkalmas volt a kedélyek 
megnyugtatására s annak az atmoszférának megteremtésére, amelyben



alkotni lehetett. Éppen ezért a minisztert hálás köszönet illeti vélemé
nyének publikálásáért.

Rendelettervezet a különlegességekről. — A korpótlékkal kapcsolatos 
események. — A kamara-tervezet. — Vendégszobák és internátus a 

székházban.

A Közegészségügyi Tanács 1925. évi működéséről szóló jelentés 
közli, hogy a Tanács elkészítette a gyógyszerkülönlegességek és házi
szerek forgalombahozatalát szabályozni hivatott ú j szabályrendelet ter
vezetét, amely az 1903. évi 129.170. B. M. számú körrendelet módosítását 
célozza; felírt a miniszterhez a magyarországi, főleg a székesfővárosi 
gyógyszertárak szaporítása ellen és tárgyalta a Magyarországi Gyógy
szerész-Egyesületnek azt a kérését, hogy a gyógyszerekkel és mérgek
kel való kereskedést szabályozó 111.005. B. M. sz. rendelet vétessék re
vízió alá, különösen a tekintetben, hogy nem tesz különbséget gyógy
áru nagykereskedő és kiskereskedő között s így nem tud gátat vetni ez 
utóbbiak által a rendelettel és a kézi gyógyszerek kiszolgáltatására 
egyedül jogosított gyógyszertárakkal szemben űzött visszaéléseknek. A 
tanács javasolta az Országos Egyesület ama kérésének teljesítését, hogy 
az úgynevezett kisdroguisták az ú j méregrendelet I. táblázatában fog
lalt, kizárólag gyógyszertárak által árusítható szereket ne csak ki ne 
szolgáltathassák, hanem raktáron sem tarthassák. Pártolta ezenkívül a 
tanács a gyógyárunagykereskedőknek az ipartörvénnyel és az azt élet
beléptető végrehajtási utasítással szemben előterjesztett azt a kérelmét 
is, hogy a gyógyárunagykereskedés vezetése is bizonyos feltételekhez és 
ezek között megfelelő szakképzettséghez legyen kötve.

A tanács álláspontja e kérdésben teljesen fedte tehát az Országos 
Egyesület felfogását s alkalmas lehetett volna arra, hogy a jogosulatlan 
gyógyszerárulást megszüntesse, vagy legalább is megnehezítse. A ke
reskedelemügyi minisztérium rideg álláspontján azonban minden jó
szándék megtörött. Igaz, hogy megjelent a kereskedelemügyi miniszté
rium 85.472. sz. rendelettervezete a gyógyszerek, gyógyszerfélék, mér
gek stb. raktárontartása és kiszolgáltatása tárgyában, de ez lényegbeli 
változást nem tartalmazott és főleg óvatosan kerülte annak kimondását, 
hogy a kisdroguisták raktáron sem tarthatják  azokat a gyógyszereket 
és gyógyszer!éléket, melyeket árusítaniok amúgy sem szabad. Enélkül 
pedig tudjuk, hogy az árusítási tilalom kimondása semmit sem ért. Még 
csak azt sem lehet lényeges változtatásnak tekinteni, hogy gyógyáru
nagykereskedés nyitására azok nyerhettek a tervezet szerint jogot, akik 
gyógyszerészi vagy gyógyszerészdoktori oklevéllel bírtak, vagy azok a 
vegyészmérnökök, főtárgyként vegytant előadó középiskolai tanárok, 
továbbá orvosok és állatorvosok, akik gyógyáru- és méregárunagykeres- 
kedésben legalább hat hónapon át szakbavágó gyakorlatot folytattak, 
mert ugyanakkor megmaradt a gyógyáru- és méregárukereskedés gya
korlása tárgyában az 1922. évi XII. te. 18. §-ának az a rendelkezése is, 
amely a gyógyszerészt nem kötötte ilyen magasabb kvalifikációhoz.

A korpótlékos fizetőpénztár ügyében közben megjelent az az 
alapszabálytervezet, amelyet a miniszterileg jóváhagyott szervező
bizottság megbízásából Koritsánszky Ottó, Kovács Ödön és Makovitzky



Zoltán dolgoztak ki. Ez a 25 §-ból álló tervezet pontosan megállapítja 
a fizetőpénztár célját, annak egész szervezetét és az alapfizetéseken fe
lül a korpótlék címén fizetendő összegeket is, a Bogyó-féle matemati
kai számítások alapul vételével.

A hangulat azonban ekkor már nem a legjobb volt a fizetőpénz
tár eszméje részére. Mind többen és többen érezték, hogy sokkal he
lyesebb lenne, ha az alkalmazotti kar öregségi biztosítását lehetne tető 
alá hozni s a tulajdonosi kar inkább becsületből, mint meggyőződésből 
állott még egyelőre a korpótlékos fizetőpénztár mellett.

Ezt a hangulatot még növelte Dréhr állam titkárnak az Újság 
című napilapban 1928 januárjában megjelent cikke, amely az öreg
ségi és rokkantbiztosítást tárgyalta s amelynek hatása alatt az Orszá
gos Egyesület sürgősen lépéseket is tett olyan irányban, hogy a törvény 
a gyógyszerészalkalmazottakra is kötelező legyen. Ezt sikerült is elér
nie, ami az alkalmazottak jövőjének biztosítása szempontjából nagy 
horderejű vívmány volt.

Az tehát már látszott, hogy ha tető alá is kerül a fizetőpénztár, a 
megvalósítás nem lehet gyorsütemű. Már csak anyagi kérdések miatt 
sem. Éppen ezért az Egyesület rendkívüli közgyűlése úgy határozott, 
hogy addig is minden gyógyszertártulajdonos fizesse be havonta az 
Országos Egyesület pénztárába alkalmazottja havi fizetésének 3%-ál, 
hogy az így befolyt összegekből a korpótlékos fizetőpénztár megterem
téséig is kipótolhassák az idős és családos gyógyszerészek fizetését. Erre 
a célra be is folyt 36.000 pengő, amit azonban szétosztani nem lehetett, 
mert az Okleveles Gyógyszerészek Országos Egyesülete tiltakozott az 
ellen, hogy tagjai ilyen alamizsnaszerű pénzeket fogadjanak el. Főleg 
dr. Dömötör Lajos és a szövetség volt elnöke, Mátray Gusztáv írtak 
cikkeket e megoldás ellen, amit ily körülmények között az Országos 
Egyesület nem is forszírozhatott.

Nincs sok célja azt vitatni, hogy az alkalmazottak egyesületének 
állásfoglalása helyes volt-e. Abban a pillanatban, amikor a kérdés ilyen 
elintézését érzékenységi és önérzeti szempontok nehezítették meg, sen
kinek sem volt joga e pénzek kifizetését erőszakolni, mert a jóindulat 
sem lehet jogcím a megbántásra. Az azonban bizonyos, hogy az egye
sületnek célja jóhiszemű volt és humánus elgondolásból fakadt. Segíteni 
akart az idős segédeken s az arra szorult családokon. Amikor pedig ez 
nem sikerült, 1928 karácsonyán megragadta az alkalmat az első kínál
kozó alkalmat arra, hogy e pénzből 16.000 pengőt az alkalmazottak egye
sületének rendelkezésére bocsásson azért, hogy azt az alkalmazottak 
között karácsonyi ajándékul szétoszthassa. Az eszme dr. Gaál Endréé 
volt, aki ezzel is bizonyságot tett szociális gondolkodása mellett.

Az elfojtott érzéseknek végül Tauffer Gábor, az egyesület alel
nöke adott kifejezést abban a cikkében, amelyben most már egész nyíl
tan a korpótlékos fizetőpénztár ellen fordult. A cikk nagy feltűnést 
keltett s az alkalmazottak egyesülete szükségesnek látta ellensúlyozá
sul megszólaltatni Hummer Gusztávot, az osztrák korpótlékos fizető
pénztár vezető elnökét, aki nagyobb cikk keretében"válaszoTi Tauffér
nék a Gyógyszerészi Értesítő 1928 június 17-iki számában.

A komoly, tárgyilagos cikk érdeklődést keltett, de nem tudta 
erőtlenné tenni Tauffer argumentumait, akinek — mint ismeretes — 
legerősebb fegyvere annak megállapítása volt, hogy a fizetések rende
zésénél sokkal fontosabb az, hogy az alkalmazott rokkantság esetére
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s öreg korára legyen biztosítva. Álláspontja tehát szorosan beleillesz
kedett Vass miniszter elgondolásába, aki a jövő biztosítását szintén fon
tosabbnak tartotta a jelen könnyítésénél.

Dr. Gaál Endrében is mind jobban megerősödött az az elhatá
rozás, hogy egy nagy nyugdíjintézetet csinál, amelybe — ha lehet — 
bekapcsolja a korpótlékos fizetőpénztár megvalósítását is. Első elgon
dolása az volt, hogy az ú j intézmény csak nyugdíjpótló lenne s így ki
egészítené a kötelező állami nyugdíjbiztosítás által kifizetésre kerülő 
összegeket, később azonban teljesen az önálló nyugdíjbiztosító intézet 
felállítása mellett döntött, a következő okok alapján:

Az 1928. évi XL. te. 4. és 109. §-ai alapján a Magánalkalmazottak 
Biztosító Intézetének a gyógyszerészalkalmazottak és gyógyszerész
munkaadók is tagjai lettek, úgyhogy kötelesek az alkalmazottak össz- 
javadalmazásának 5%-át járulék gyanánt befizetni. Ez összegnek felét 
az alkalmazottra hárítják. Ezzel szemben a biztosított fél, ha 65-ik élet
évét elérte és a járulékot legalább 400 héten át fizette, öregségi já ra
dékot kap, amely évi 120 pengőből és a befizetett összjárulék 19%-ából 
áll. Ez tehát annyit jelent, hogy ha valaki 25 éves korában lép a bizto
sító intézetbe, úgy 40 éves szolgálat után, 65 éves korában, összesen 
1944 pengő évi járadékot kap, ha havi fizetését 400 pengőre tesszük. 
Ugyanis ez esetben 40 év alatt az összfizetése 192.000 pengő, amely után 
a befizetendő 5% összjárulék 9600 pengő s ennek 19%-a 1824 pengő, 
ami az évi 120 pengő alap já r adókkal együtt emelkedik 1944 pengőre.

Látnivaló, hogy a járadék összege nem valami magas, különösen, 
ha figyelembe vesszük, hogy aránylag kevesen érik el a betöltött 65-ik 
életkort s hogy a számítás egyszerűségének okából itt 400 pengő, tehát 
magas átlagos havi fizetés van alapul véve.

Dr. Gaálnak tehát az volt a terve, hogy mivel erre a törvény mó
dot adott, olyan önálló nyugdíjintézetet létesít, amely körülbelül 3000 
pengő maximális nyugdíjat biztosítana s így a biztosított halála ese
tén az özvegynek és az árváknak is nagyobb járadékot nyújtana. Ter
mészetes, hogy egy ilyen, a miniszter engedélyével létesített nyugdíj- 
intézet működése esetén az állami nyugdíjbiztosításban a gyógyszeré
szeknek nem kellett résztvenniök s így nem állott fenn a kétszeres meg
terhelés lehetősége. Emellett a megoldás mellett foglalt állást Karlovitz 
Adolf pápai gyógy szertártulajdonos is, aki igen értékes tanulmányban 
magyarázta a törvényt és mutatott rá a tennivalókra.

Ily előzmények után a Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület
1928 október 24-én megtartott választmányi ülése az önálló nyugdíj- 
intézet felállítása mellett döntött és sürgősen széjjelküldött a testülettel 
együtt kérdőíveket, amelyeknek kitöltésére kérte fel a tagokat. Ezekben 
feleletet várt arra, hogy ki a gyógyszertár tulajdonosa s kik az alkal
mazottak, akár okleveles, akár nemokleveles gyógyszerészről, gyakor
nokról, vagy kisegítőről van szó. E statisztikára szükség volt annak a 
matematikai számításnak megejtése céljából, aminek elkészítésére nem 
sokkal ezután dr. Frisch Ferenc egyetemi magántanárt, tehát a „Lex 
Yass 11“ kalkulátorát kérle fel az egyesület.

Ugyanekkor pedig körlevelet küldött az egyesület a kerületi el
nökökhöz is, amelyben felszólította őket arra, hogy a kerületükhöz ta r
tozó gyógyszertárakat osszák öt kategóriába a következő elvek alapján:
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1. Gyógyszerészalkalmazott nélkül dolgozó, mostoha viszonyok 
között levők;

2. gyógyszerészalkalmazott nélkül dolgozó, tűrhető viszonyok 
között levők;

3. gyógyszerészalkalmazott nélkül dolgozó, jobb viszonyok kö
zött levők;

4. egy gyógyszerészalkalmazottal és
5. több alkalmazottal dolgozók.

A csoportok szerint az
1. csoport 6 éven keresztül é v i .........................  24 pengőt,
2. csoport 6 éven keresztül évi ..........................  48 pengőt,
3. csoport 6 éven keresztül é v i .........................  72 pengőt,
4. csoport 6 éven keresztül é v i .........................  192 pengőt,

az 5. csoportbeliek pedig segédgyógyszerészenként további évi 72 pengőt 
kell, hogy fizessenek.

A számítások szerint összesen 1,044.000 pengőt kellett mint nyug- 
díjintézeti alapot 6 év alatt összehozni, amely összegben már benn sze
repelt a Budapesti Gyógyszerész Testületnek nyugdíj- és betegsegélyző- 
egyesületének Aggteleki-utca 8. alatti házadománya is.

1929 márciusában készen volt már Frisch tanár matematikai szá
mítása is, amit a szaklapok teljes egészében közöltek és május haváig 
a gyógyszerészek a kitűzött célra már több mint 100.000 pengőt be is 
fizettek. Eszerint a nyugdíjintézet felállítása 1929. év közepén bizto
sítottnak látszik s ehhez e pillanatban a népjóléti miniszter hozzájáru
lása, tehát engedélye szükséges.

A harmadik fontos és ú jra  felszínre kerülő kérdés a kamarának 
évtizedek óta húzódó ügye volt. * •>== —

Az 1929. évi májusi közgyűlés határozata alapján ugyanis még 
ebben a hónapban összeült a kamara-bizottság, melyen dr. Gaál Endre 
történelmi visszapillantást vetett az évtizedes akciókra s ismertette azo
kat az okokat is, amelyek eddig a felállítás útjában voltak. Borbély 
József szegedi gyógyszerésznek és Mihalovits Jenőnek felszólalása után 
foglalkozott a bizottság a kamara-tervezettel, amely szerint gyógysze
részgyakorlatot csak az folytathat, aki a kam ara nyilvántartásában 
szerepel. A fegyelmi tanács azon ülésein, amelyeken alkalmazott gyógy
szerész esetleges ügye kerül elbírálásra, a tulajdonosokból és alkalma
zottakból paritásos alapon választott tagok fognak dönteni. A tervezet 
javaslatba hozta a gyógyszerészkamarai tanácsnak elnevezett legfel
sőbb szerv tagjai sorába egy alkalmazott gyógyszerész kinevezését is.

A részletes kamara-törvénytervezetet az egyesület 1927 júliusá
ban publikálta. Ez megállapítja, hogy kik azolT. akik a gyógyszerész 
cTmétflfásznárhatják; megadja a módot az igazságügymimszternek arra, 
h'ögy <iz országos kamara meghallgatása után az érdekelt társminisz
terekkel együtt rendeleti úton szabályozza azt a kérdést, hogy kik jo
gosultak gyógyszerészi szakkérdésekben a bíróságok előtt szakértői mű
ködésre; hogy gyógyszerészi kam arák Budapest, Budapest-vidék Sze
ged, Debrecen, Miskolc, alsódunántúli Pécs, felsődunántúli pedig Szom
bathely székhellyel. E kam arák hivatása kisebb jelentőségű gazdasági 
és az egész gyógyszerészi kar fegyelmi ügyeinek intézése. A legfelsőbb



erkölcsi és gazdasági ügyekben, a kerületi kam arák véleményeiket egy
séges állásfoglalás végett az országos gyógysz'éreS^tamarához kell, hogy 
felterjesszék. A kamarát^az egészségügyi szolgálat minden gyógysze- 
részvonatkozásu~ugyebén meg" kell hallgatni s az illetékes minisztérium 
megkeresésére köteles az ^orszagos kamara véleményt nyilvánítani. A 
minisztérium jogosult a kamara ülésein magát képviseltetni s a meg
bízottnak joga van bármely tárgyhoz hozzászólni.

Minden kerületi kamara a kerületébe tartozó ügyek elintézésében 
autonóm szerv. Tagjai az önálló gyógyszerészek. A kamara tagja nem 
lehet, aki nem önjogú, aki a törvényben és jogszabályokban meghatá
rozott, vagy nyereségvágyból elkövetett bűntett vagy vétség miatt vizs
gálati fogságban van, vád alatt, vagy ezzel egyenlő erejű bírói határozat 
hatálya alatt áll, vagy aki bűntett vagy vétség miatt jogerősen szabad
ságvesztésre lett ítélve.

A kam ara kiadásainak fedezésére minden tag évi tagdíjat fizet, 
amely közadók módjára, közigazgatási úton hajtható be.

A közgyűlés a kam ara összes tagjaiból áll s határozatképes a ka-, 
marai tagok egyharmadrészének jelenléte esetén. A választmány a ka
marai elnök, alelnök, titkár, pénztárnok és ügyészen kívül a választ
mányi tagokból áll, akiknek száma minden 15 kamarai tag után egy. 
A tisztikarnak és választmánynak mandátuma 3 év és azokat titkos 
szavazattal választják.

A fegyelmi tanácsi határozatok megfellebbezése a legfelső gyógy
szerészkamarai tanács elé tartozik, amely az elnökön és alelnökön kívül
26 tagból áll. A tagok közül a kerületi gyógyszerészi kamarák, kamarai 
tagjaik számaránya szerint, választmányainak kijelölése s a központi 
választmány felterjesztése alapján, 10-et pedig a gyakorló alkalmazott 
gyógyszerészek közül a népjóléti miniszter nevez ki 3 évre. Két tagot 
az egyetemek és a gyógyszerészi szakiskolák jelölése alapján gyógyszer
tanárok sorából, két tagot a kamarai tanácshoz a m. kir: közigazgatási 
bíróság, két tagot pedig a gyógyszerészi ügyeket intéző legfelső ható
ság kebeléből küld ki 3 évre. Az elnököt és alelnököt szintén 3 évre a 
népjóléti miniszter nevezi ki a tanács által felterjesztett öt egyén közül.

Fegyelmi büntetések sorrendje: feddés, pénzbírság, a kamarai 
szavazástól záros határideig való eltiltás, a kamarából bizonytalan 
időre vagy véglegesen való kizárás, ami egyúttal a gyógyszerészi gya
korlat felfüggesztését is jelenti, végül pedig a gyógyszerészi jogosítvány 
elvonása, amit követhet még az oklevélfosztásra szóló javaslat.

A kamarának természetesen békéltető, közvetítő és egyeztető fel
adata is van azonfelül, hogy köteles elkövetni mindent a gyógyszeré
szek erkölcsi és anyagi helyzetének emelésére.

A 71 §-ból álló kiváló munkának ez a rövid kivonata. A felállítás 
mindeddig meg nem történt, de dr. Gaál folytonos, erre irányuló mun
kálkodása és a népjóléti miniszter jóindulata reményt nyújt arra, hogy 
a több évtizedes próbálkozásnak most már eredménye lesz.

Ez elsőrangúan fontos kérdések mellett az egyesület nem hanya
golta el azonban a más tennivalókat sem. Állandóan azon munkálko
dott, hogy ú j és ú j alkotásokkal, eszmékkel erősítse a gyógyszerészi 
kart befelé és kifelé egyaránt.

így 1927-ben a székházban vendégszobákat rendezett be, hogy a 
vidékről feljövő gyógyszerészeknek ne kelljen szállodában megszáll- 
niok s hogy ezzel is erősítse az egyesülethez való tartozandóság érzését.
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E szobák ingyen állottak a tagok rendelkezésére s azok állandóan 
igénybe is voltak véve. Az 1928. esztendőben 8 egyetemi hallgató szá
mára fiúinternátust állított fel a székházban, anélkül, hogy ez az egye
sületnek csak egy fillérjébe is került volna. A nagydroguisták ugyanis 
dr. Gaál és a gyógyszerészi kar iránti tiszteletüknek azzal akartak ki
fejezést adni, hogy az internátus berendezésének költségeit ők vállal
ták. Az internátus kényelmes bútorzatával, remek fürdőjével, egészsé
ges szellőztetésével, kitünően megoldott világításával és fűtőkészüléké
vel általános feltűnést és örömet keltett. A diák-otthonra szóló házi
rend és szabályzat lehetővé tette a komoly tanulást, az erkölcsös életet, 
a puritán elmélyedésre való törekvést, amit legjobban bizonyít az, hogy 
az internátus 8 lakója közül az első évben 7 ért el az egyetemen jeles 
tanulmányi eredményt.

Megjegyzendő, hogy a vendégszobákat is úgy rendezte be dr. 
Gaál, hogy az az Egyesületnek pénzébe nem került. Megtalálta a mód
já t annak, hogy szívesen adakoztak egyesek e célra, annál is inkább, 
mert áldozatkészségükkel a saját kényelmüket is szolgálták.

1929-ben azután a székház földszintjén levő fiúinternátus mellé 
az emeleten leányinternátust is rendezett be, amelynek költségeit a ma
gyar vegyészeti gyárosok vállalták. Milyen nagynak kellett lenni dr. 
Gaál tekintélyének, hogy mindez megtörténhessen. Milyen szuggesztív 
erőt kellett képviselnie, hogy egyszer a gyógyszerészek, máskor a nagy
droguisták, majd a vegyészeti gyárosok áldozzanak tekintélyes összege
ket azért, hogy a székházzal kapcsolatosan valóra váljon a gyógysze
részi kar minden régi álma.

Mit alkotott Gaál. — Az egyesület megíratja a magyar gyógyszerészet 
történetét. — Az adóközösség.

Ez eredményeket akkor lehet a maguk teljességében értékelni, ha 
összevetjük a múlt eseményeivel.

A világháború előtt és a háború első négy évében Bayer volt az 
egyesület elnöke. Egy boldog, jómódú Nagy-Magyarország gyógysze
részi karának volt tehát a vezetője. Az országhatárok a Kárpátok és az 
Adria között voltak és több, mint 2000 gyógyszerész teljesített közegész
ségügyi szolgálatot.

S ebben az időben az egyesületnek a szó szoros értelmében sem
mije sem volt. Sem legalább egy saját szobája, sem külön titkára, sem 
egy fillérje.

Dr. Gaál elnöklése alatt hazánk meg volt csonkítva. Területének 
kétharmadát és ezernél több gyógyszertárat vesztett el. A lelkek mely 
fájdalom súlya alatt össze voltak törve, a megélhetés problematikus 
volt, a munkanélküliek száma rengeteg.

Ilyen körülmények között teremtette meg dr. Gaál az egyesület 
székházát, rendezett be vendégszobákat, állított fel két internátust. Ilyen 
viszonyok mellett létesített négy szobából álló egyesületi irodát óriási 
adminisztrációval, egyesületi igazgatóval, titkárral, könyvelővel, iroda
kisasszonyokkal és szolgákkal. Lázas munka folyik itt, hisz innen ad
minisztrálták az egyesületet, a temetkezési segélypénztárt, az egyesületi 
kiadványokat, a székházzal kapcsolatos ügyeket s innen mentek szét a



körlevelek, felszólítások a korpótlékos fizetőpénztár, a nyugdíjegyesü
let, a kamara stb. ügyében. Itt tárgyalták le a taksaügyeket, az adókö
zösség kérdését s azt a sok mást, ami állandó és lázas ütemű munkát 
adott.

Hallatlan energia és alkotóképesség kellett mindehhez. Hisz köz
ben lakást nyújtott még az igazgatónak, rendeztette s elhelyezte a szék
házban az egyesület egyre növekvő könyvtárát s teremtett olyan tanács
kozási termet is, amely bárkikkel történő tanácskozások alkalmával is 
méltó volt az egyesület egyre növekvő súlyához.

Mindezen felül volt ideje arra, hogy a Munkásbiztosító Pénztáré
hoz hasonló szállítmányi egyezményt kössön 1927 februárjában a m. 
kir. államvasutak betegségi biztosító intézetével, amely természetesen 
újabb terheket vett le a gyógyszerészi kar válláról.

Kinyomatta a gyakornoki könyv III. kötetét, a „Gyógyszerészet" 
címűt is, melynek első részét Spergely Béla, a másodikat dr. Nagy Béla 
írta.

A Testülettel kapcsolatban képes volt dr. Gaál annak elérésére, 
hogy a magánosoknak eddig adott százalékengedményt egyik napról a 
másikra megszünteti és felállított egy fegyelmi bizottságot, amely hi
vatva volt a felmerült panaszokat kivizsgálni s ha kellett, súlyos ítéletet 
is hozni. Erejét m utatja az, hogy a fegyelmi határozatnak érvényt is 
tudott szerezni s hogy ezeknek mindenki alá is vetette magát. A maga 
hatáskörében tudott tehát olyan fegyelmi hatáskört statuálni, amelyre 
senki gondolni sem mert volna a kamara felállítása előtt. Sőt tovább 
ment s a percentadás rögtöni megszüntetése ügyében az Országos Egye
sület tagjaihoz is felhívást intézett és sikerült ott is nagy eredményeket 
elérnie.

Rendkívüli kultúr eredményt jelent a Budapesti Gyógyszerész 
Testület könyvtárának rendezése is. TudvaIevC~högy~H~~könyvtárban 
több ézérKÖtet van, amelyek azonban eddig nagy összevisszaságban 
voltak a könyvtárszekrényekben elhelyezve, úgyhogy a kutatók annak 
hasznát alig vehették. A kommunizmus ideje alatt ez a rendetlenség 
még nagyobb lett, nem is beszélve arról, hogy egyes könyvek el is 
vesztek.

Fűnk József budapesti gyógyszertártulajdonos, a tanügyi bizott
ság elnöke és jeles műfordító vállalkozott 1928-ban arra, hogy rendet 
teremt. E hónapokig tartó munka világított rá azután arra, hogy milyen 
óriási értékek birtokában van a testület. Fűnk hangyaszorgalma, nagy 
hozzáértése elérte azt, hogy ma már a könyvtár hozzáférhető mindazok 
számára, akik közegészségügyi és gyógyszerészi vonatkozású kutatáso
kat akarnak végezni, vagy a természettudományokba, régi történelmi 
érdekű művekben akarnak elmélyedni.

Megjegyzendő, hogy a kommun után az egyesület is mindent el
követett, hogy könyvtárát növelje. Felhívásai alapján igen sok nagy- 
értékű könyvet kapoH a gyógyszerészektől s könyveinek számát vásár
lással is emelte. Ma már az egyesület könyvtára is több, mint ezer kötet
ből áll, ami igen nagy kultúrértéket jelent. Ez a szám s a könyvtár 
amúgy is nagy értéke ez időkben növekedett még a Kazay-könyvtár 
megszerzésével és azzal, hogy idősb Katona Zsigmond könyvtárának 
egy része ajándékozás útján szintén az egyesület birtokába jutott.

Érdekes indítványa volt a könyvtárrendezéssel kapcsolatban 
Piatsek Gyula kaposvári gyógyszertártüIájd5nösnaE7~áki már az egye-
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sülét 1925. évi közgyűlésén indítványozta a könyvtár megszervezését. 
Most indítványát azzal elevenítette fel, hogy az egyesület és testület 
könyvtárát egyesíteni kellene, legalább két nagy, olvasószoEával ellá
tott térenrfjen~kelleöe--^fe«iy;e*«tHS-^zűtán az így rendezett s a modern 
tudományos munkákkal kiegészített könyvtárat Kazay-könyvtárnak 
kellene elnevezni. Piatsek szerint ezzel emelne a gyógyszerészi kar lég^ 
méltóbb emléket Kazay emlékének.

Az eszme nagy tetszésre talált s talán valóra is fog válni. Persze, 
az egyesület és testület alapszabályaira való tekintettel a kérdés meg
oldása nem olyan egyszerű.

Soha el nem múló érdeme dr. Gaálnak az is, hogy az ó' indítvá
nyára határozta el az Országos Egyesület a magyar gyógyszerészet tör
ténetének megírását. Mindeddig ugyanis éljboícsakHömfékek-Táttak 
napvilágot. Baradlai. J ános, Csippék, Ernyey J ózsef, Kazay Endre, Ko
ritsánszky Ottó, Mezibroczky'Tgnác, Scnédy Sándor Felkutattak "es 
meg is írtak ugyan sok gyógyszerésztörténelmi eseményt, ez azonban 
egy csepp volt a tengerben. Demkó, majd a pozsonyi Yámossy írt ugyan 
az orvosi rend történetével kapcsolatban a gyógyszerészet fejlődéséről 
is, ez azonban egyrészt csak érintette a kérdést, másrészt nagyon elfo
gult volt a gyógyszerészek rovására.

Linzbauer nagy m unkája pedig csaknem teljes egészében tör
vény- és rendeletgyüjtemény, az oknyomozó történetírás minden jele 
nélkül.

Dr^Gaál teljes mértékben értékelte egy ilyen munkának a jelen
tőségét s mivel- a múlt tapasztalatai alapján azt is tudnia kellett, hogy 
ha a tekintélyes anyagi áldozatot^ követelő történelmi munkát_ő meg 
nem iratja7az talán soha megírva nem lesz; felhatalmazást kért és ka-

{>ott "az egyesület közgyűléséiül arra" Tiogy a ríiunka megírása céljából 
egjobb meggyőződése szerint tegye meg a szükséges lépéseket.

Dr. Gaál most már sürgős megbeszélést folytatott dr. Baradlai 
Jánossal, akinek hátamögött igen érdemes gyógyszerésztörténetírói 
múlt állott, Ernyey József múzeumi igazgatóval, aki a gyógyszerész
történelemnek talán legjobb ismerője hazánkban, Bársony Elemérrel, 
aki az ellenforradalmi kormány népjóléti minisztere és lapszerkesztő 
.YoltTT^rv^s^FéreiuTgaz7tasu^n~főtanácsössál. a~ gyakornoki tanfolyam 
volt vezetője vei, alá kitűnő ismerője úgy a kiképzésnek, mint a gyógy
növényügy fejlődésének és Mezibrodczkv I gnác jászalsószentgyörgyi 
gyógyszerésszel, aki főleg a XVI—XVII. század gyógyszerészeseményei- 
nek volt kiváló ismerője. Megjegyzendő, hogy mind az öt meghívott 
férfiú gyógyszerész volt.

Sajnos, Ernyey a IV. kiadású magyar gyógyszerkönyv latin szö
vegének elkészítésével s egy nagy monográfiával volt elfoglalva s így 
a munka megírásában részt nem vehetett, ami mindenesetre veszteség. 
Különböző okok miatt Darvas és Mezibrodczky sem vállalhatták a meg
bízást, végül dr. Gaál Baradlait és Bársonyt kérte fel a magyar gyógy
szerészet történetének megírására. Amikor ők a gyönyörű feladat el
vállalására hajlandóságot mutattak, akkor az egyesület 1928 áprilisá
ban szerződést kötött velük olyan értelemben, hogy Baradlai főleg a 
régi kort, Bársony pedig az 1800 óta felmerült eseményeket fogja meg
írni.

így született meg másfélévi szakadatlan munka után ez a könyv, 
amely felöleli a legfontosabb és az olyan eseményeket, amelyek karak-
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terizálják a kort és magát a gyógyszerészi hivatást, megvilágítják a dol
gok keletkezésének és fejlődésének történetét, megállapítják gyógysze
részi hivatás jelentőségét, ismertetik a kar kiváló férfiainak életét és 
munkásságát s ezenfelül a szerzők nemcsak regisztrálják az eseménye
ket, hanem kritikát is gyakorolnak és következtetést is levonnak. A 
gyógyszerészet történeti fejlődésén kívül világos képet nyújt a gyógy
szerészkorporációk, főleg az Országos Egyesület működéséről is s így 
a Gyógyszerész-Egyesület története könyvének is tekinthető.

Meg kell állapítani, hogy e nagy munka megjelenése egyesegye- 
dül dr. Gaál Endre érdeme s nagy alkotásai között a legelső helyek 
egyikét foglalja el.

Igen jelentős eseménye az 1928-as esztendőnek az adóközösség 
megteremtése is, ami a forgalmi adó rengeteg adminisztratív m unkáját 
és az ellenőrzéssel járó sok kellemetlenséget akarta megszüntetni.

Ez időben ugyanis a pénzügyigazgatók megbízásából valóságos 
bizottságok járták  a gyógyszertárakat a forgalmi adó ellenőrzése céljá
ból. ö t-hat évre visszamenőleg vizsgálták meg a pénztári és hitelnyil
vántartási naplót, a napi bevételi lapokat, a számlákat, a laboratóriumi 
munkakönyvét, stb. Ez természetesen rengeteg kellemetlenségnek volt 
a kútforrása, mert 2—3 pengős tételekre kértek évekre visszamenőleg 
felvilágosítást, amit a gyógyszerész ily hosszú idő elteltével megadni 
természetesen nem tudott, néha 2—3 napon át vizsgálták a gyógyszer
tár forgalmát s ha ekkor ugyancsak 2—3 pengővel nagyobb volt a for
galom, mint az azelőtti napokban, ezt már gyanúsnak tartották, jegyző
könyveket. vettek fel s igen tekintélyes bírságokat róttak ki, dacára, 
hogy a gyógyszerész — legjobb meggyőződése szerint -— semmi delik - 
tumot vagy mulasztást el nem követett.

Éppen ezért Róth Manó, az egyesület pénztárosa, felvetette az 
adóközösség gondolatát. Ez lényegileg azt jelentette, hogy egyes érde
keltségeknek egy-egy csoportja garantálja a megállapított adóösszeg
nek egy összegben történő befizetését, viszont az érdekeltségeknek meg 
van az a joguk, hogy ez összeget megfelelő arányban tagjaikra kivessék 
és a fennálló törvényes eszközökkel be is hajtsák. E rendszernek előnye 
az, hogy szükségtelenné teszi a kellemetlen ellenőrzést és a nyilvántar
tási kötelezettséget s ez volt az oka, hogy a fővárosban ekkor már a 
következő érdekeltségek fizették forgalmi adójukat adóközösségben: 
az ügyvédek, orvosok, ékszerészek, szőnyeg- és régiségkereskedők, ká
vésok és vendéglősök.

A felvetett gondolatot a testület magáévá is tette és 1928 szep
temberében tartott rendkívüli közgyűlésén le is tárgyalta. Mivel dr. 
Gaál, Tauffer és Róth Manó közben beszerzett információja úgy szólt, 
hogy a gyógyszerészek adóközösségének megvalósítása elvi akadályba 
nem ütközik, a közgyűlés azt egyhangúlag el is határozta s megbízta 
a vezetőséget a szükséges munkálatok elvégzésével.

Az engedély kinyerése ugyanis attól volt függővé téve, hogy a 
testületi tagok 80%-a hajlandó-e az adóközösségben résztvenni. Ennek 
tisztázása után meg kellett állapítani, hogy a testület minden tagja 
évente mennyi fényűzési és forgalmi adót fizetett, mert ez képezte az 
adóközösségben a kivetés alapját, majd a pénzügyigazgatóság egy szak
emberének elnöklése alatt adókivető és felszólamlási bizottságot kellett 
alakítani.

December hó elsején a budapesti gyógyszerészek számára az adó



közösség ügye már tető alá is került. Megszabadultak tehát attól, hogy 
a forgalmi adókönyvbe naponta beragasszák a készpénzforgalom 2%- 
ának megfelelő bélyegeket, hogy kimutassák a fényűzési adót és megsza
badultak az adóközegeknek sokszor kellemetlen, zaklatásszerű ellenőr
zésétől. Sőt még az adójuk is kevesebb lett valamivel, mert tekintettel 
arra, hogy a kincstár is megszabadult így az ellenőrzéssel járó költsé
gektől, hajlandó volt bizonyos engedmény adására is.

Az egészséges gondolatot az Országos Egyesület is magáévá tette 
s a Budapest-vidéki kerület volt az első, aki az adatgyűjtés megindít- 
hatása céljából körlevélben hívta fel tagjait arra, hogy tudassák, hogy 
az elmúlt 192?-es évben mennyit fizettek fényűzési forgalmi adó fejé
ben s hogy hajlandók-e belépni az adóközösségbe. Ezután október hó 
3t-én ez ügyben rendkívüli közgyűlést is tartott, amelyen Müller Vil
mos ismertette behatóan a kérdést, amely után a kerület magáévá tette 
a felvetett gondolatot és Beretvás Tamás, Müller Vilmos és Mezei Elek 
személyében bizottságot küldött ki a szükséges munkálatok elvégzésére.

Amint látjuk tehát, a Róth által elvetett mag kezdte országosan 
meghozni a maga gyümölcsét, amiért Róthot igaz elismerés illeti.

Nincs olyan ága a gyógyszerészi életnek, amelyre ez időben a 
vezetők figyelme ki nem terjed. 1927 márciusában programmjába veszi 
a gyógyszerészek tömegbiztosítását, ama szomorú tapasztalata alapján, 
hogy egymásután több olyan eset jutott tudomására, hogy a leégett 
gyógyszertár nem volt biztosítva, vagy pedig, hogy a gyógyszerész hir
telen halála után az özvegy a legrettenetesebb anyagi viszonyok között 
maradt hátra.

Franki Antalnak, Róth Manónak és másoknak cikkei és Franki 
Antalnak indítványa alapján elhatározta az egyesület, hogy egy, a 
gyógyszerészhirdetéseket ellenőrző bizottságot alakít, azzal a megbíza
tással, hogy a szabályrendeletbe ütköző hirdetéseket ellenőrizze és azok
ról a megfelelő adatok beszolgáltatása mellett az elnökségnek tegyen 
jelentést. Egyúttal á tírt a népjóléti miniszterhez s kérte az ily bizottság 
hivatalos megalakítását.

Élénk figyelemmel kísérte az Internationale Union Angestellter 
Apotheker 1927 novemberében Budapesten tartott kongresszusát, s min
dent elkövetett, hogy az méltó keretek között folyhasson le. Dr. Gaál 
Endre, aki mindenben a lényeget szokta nézni, itt is csak azt tartotta 
szem előtt, hogy külföldi gyógyszerészek jönnek hozzánk s így fontos, 
hogy olyan emlékekkel távozzanak innen, amelyek hasznára válhatnak 
szegény, megcsonkított hazánknak. Szívvel-lélekkel támogatta tehát a 
segédi kart a kongresszussal kapcsolatos minden kérdésben.

A kongresszuson 13 nemzet gyógyszerész alkalmazott egyesü
letének tagjai jelentek meg s a kongresszuson megnyugtató módon dom
borodott ki, hogy az Unió az alkalmazotti kar érdekei mellett igen 
nagy figyelemmel van a gyógyszerészet általános érdekeire is.

A kongresszust követő banketten résztvett dr. Gaál Endre, az 
Országos Egyesület elnöke is Koritsánszky Ottó kíséretében. Dr. Gaál 
mélyen szántó felszólalása és dr. Grailer osztrák nemzetgyűlési kép
viselőnek erre adott érdekes válasza alkalmas volt nemcsak arra, hogy 
a magyar gyógyszerészi kar jelentősége a külföldiek előtt kidombo
rodjon, hanem arra is, hogy erősítse azt az összhangot, amely az utóbbi 
időkben a magyar tulajdonosi és alkalmazotti kar tagjai között örven
detes módon kialakult.
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Az 1927. évi egyesületi közgyűlés elhatározta a hősi halált halt 
gyógyszerészek emlékének megörökítését. Ennek alapján május 16-án 
megjelent az egyesület felhívása, melyben felkér mindenkit, hogy a 
hősi halottakra vonatkozó lehetőleg pontos adatokat haladéktalanul 
juttassa el az ügyviteli irodába.

Az egyesület akciójával párhuzamosan az Okleveles Gyógyszeré
szek Egyesülete is sorompóba lépett a cél érdekében. O tt Cserhalmi 
Antal, míg a budapesti egyetemi ifjúságnál ifj. Kelecsényi Ferenc dol
goztak dícséretreméltó buzgalommal. De folyt az adat és az emlék fel
állításához szükséges pénzgyüjtés a székesfőváros kórházaiban dolgozó 
gyógyszerészek és a katonai gyógyszerészek között is és nagy volt a 
buzgólkodás az Országos Munkásbiztosító Intézetnél s a Budapesti 
Kereskedelmi Betegségi Biztosító Intézetnél is.

Az elgondolás az volt, hogy az emlékművön kívül a gyógysze
részi kar egy „aranykönyvet" is teremt, amelyben megörökíti majd a 
hősi halált haHak élcfrirrzaí, lcözli a hősi halál körülményeit és a hősi 
halott arcképét is.

Az emlékművet, a legnagyobb magyar szobrászművészek egyike 
Kisfaludi-StrobLZsigmond készítette el. Az emlékmű nemes vonalai, a 
mély TajdalmaFvTsszatükrözo'TIygiea, a legjobb ilyen alkotások közé 
sorozzák az emlékművet, amelynek elkészítésénél a művész nagy 
anyagi önzetlenséget is tanúsított. Hála já r ezért neki és elismerés a 
gyógyszerészi kar összességének, amelynek áldozatkészsége megadta a 
lehetőséget a hősök emlékével szemben e fájdalmas tartozás lerová
sára.

Az összegyűjtött adatok szerint 54 gyógyszerész halt hősi halált. 
Ez a szám azonban egész biztosan nem teljes, mert hazánk kétharma
dának elvesztése megakadályozta azt, hogy a megszállott területeken 
megfelelő kutatásokat lehessen végezni.

Ezzel az emlékművel kapcsolatban említjük fel, hogy 1927-ben 
hazánk érdekében igen nagy akciót indított a világsajtóban a kiváló 
angol politikus, Lord Rothermere, aki belátta a velünk történt nagy 
igazságtalanságot s akit meghatott a magyarság hősi küzdelme és tra 
gikus bukása. Hozzá fordultak tehát a magyar szakírók is azzal a pa
naszukkal, hogy a kisententehoz tartozó hatalmak még a magyar szak
lapokat sem engedik be országaikba. E panasz alapján a Lord levelet 
írt dr. Gaálnak, mint a Magyar Szaklapok Országos Egyesülete elnö
kének, s ebben rámutatott arra, hogy a civilizált országok mindig úgy 
tekintették a szaktudást, mint amely nem ismer országhatárokat. Ha 
tehát most még a szakirodalom elé is gátat emel a kisentente, ez a 
legjobban megvilágítja az államok kormányainak bűntudatát. A nemes 
Lord itt nyíltan céloz arra, hogy Magyarország területében egyszerűen 
és igazságtalanul meglett rabolva.

íme, csak egy hirtelen összeállított kis bokréta az egyesület 
megállás nélküli munkájából, De nyugodtan ismertethetnők niég azt 
a vacsorát, amit a nemzetközi gyógyszerész kongresszus tagjai szá
mára adott az Országos Kaszinóban; a taksára vonatkozó ankétet, 
amely dr. Gaál közbenjárására lett megtartva a minisz'.áruimban; az 
állategészségügyi törvényjavaslatnak a gyógyszerészi kar érdekeit sértő 
rendelkezése elleni felfogást, amelyben tiltakozik az ellen, hogy az ál
latorvosok is kaphassanak kézigyógyszertárat. De ha már biztosítani 
akarja számukra ezt a törvény, akkor a szövegezés módosítását a  kö



vetkezőkben kéri az egyesület: „Kézi gyógyszertár csak ott engedé
lyezhető, ahol 10 kilométernyi körzeten belül nyilvános jellegű gyógy
szertár nincs.“ A kézi gyógyszertár gyógyszerkiszolgáltatására nézve 
ugyancsak ez elv kimondását kérte az egyesület.

Természetes, hogy minden akciónak sikere nem lehetett.Ez min
den összeköttetés és minden céltudatos munka mellett is, minden pályán 
így van. Hisz még a miniszter sem csinálhatja meg igen sokszor azt, 
amit megcsinálni szeretne, mert külpolitikai szempontok, pártpolitikai 
kívánságok, a közvélemény nyomása és más minden ok előtt kénytelen 
deferálni és kedvenc tervét is elejteni. Mennyivel inkább áll tehát 
mindez egy egyesületnél, amely mégis csak egyetlen társadalmi osz
tály érdekeit képviseli, amely érdek sokszor teljesen ellentétes más tá r
sadalmi osztályok érdekével és a hivatalos felfogással.

Minél jobban kidomborodnak tehát előttünk a nehézségek, an
nál nagyobb érdeme az egyesületnek, hogy évek óta programmjának 
legnagyobb részét megvalósította s az élet által szinte napról-napra 
felvetett problémákkal szemben is igen nagy eredménnyel képviselte a 
gyógyszerészi kar érdekeit.

És bárhogy nézzük is, mindez alapjában véve dr. Gaál érdeme, 
akinek elnöksége idejére esik még az ú j gyakornoki tankönyv meg- 
iratása és kiadása, a gyakornokok és egyetemi hallgatók munkakedvé
nek fokozása és a nemes verseny megteremtése céljából a Than- és 
Rozsnyay-féle jutalom díjak felújítása, a gyógyszerészi szakkönyvtár 
céljai számára egy kiváló magyar gyógyszerész által művészi ex-libris 
készítése, a „Hírneves gyógyszerészek*1 című könyv megjelenésének 
anyagi támogatással történő elősegítése.

1919 után a magyar gyógyszerészipar is a gazdasági összeomlás 
előtt állott. Az egyesület ekkor szinte hihetetlen erőfeszítéssel biztosí
tani tudta azt, hogy a pénz állandó romlására való tekintettel a gyógy
szerárszabások rövidebb időközökben jelenjenek meg. Keresztülvitték 
a gyógyszerárszabás munkadíjtételeinek szabályozását; kieszközölték, 
hogy az éjjeli gyógyszer kiszolgálásra pótdíjat lehessen alkalmazni; 
hogy az illetékes minisztérium rendeletet hozzon ki a tartozások valori
zálására s hogy a hitelbe adott gyógyszerszámlákra kötelező legyen a 
gyógyszerészeknek adandó előlegnyujtás és szabályozták a gyógyszer
különlegességek ármeghatározásának haszonkulcsát.

Ezek azok a gyakorlati eredmények, amikre az egyesület vezető
sége rövid pár esztendő alatti működése után rám utathat. Természetes 
azonban, hogy van sok olyan fontos kérdés is, amely még nem kerül
hetett tető alá, de teljesen elő van készítve a siker számára. Folyamat
ban van ugyanis a gyógyszerárusítás és a különlegességek készítésé
nek és árusításának szabályozása.

A kisdroguisták törvényellenes működésének megszűntetése olyan 
törvényhozási intézkedésekkel, amelyek éles határt fognak vonni a 
nagy- és kisdroguisták közé és meg fogják akadályozni azt, hogy a 
kisdroguisták olyan gyógyszereket és különlegességeket tarthassanak 
raktáron, amelyeket az 1876-os törvény és a különlegességi szabály- 
rendelet értelmében árusítaniuk úgy sem szabad.

E kérdéssel kapcsolatban szükségesnek látszott az is, hogy el le
hessen járni azok ellen a gyógyszerészek ellen is, akik akár törvény, 
akár etika-ellenes cselekedeteket követnek el. Éppen ezért az egyesület 
fegyelmi bizottságot is alakított, amely teljes szigorral lép fel a meg
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tévedt gyógyszerészek ellen is. Dacára tehát annak, hogy ma még 
nincs fegyelmi hatáskörrel rendelkező gyógyszerészi kamara, az orszá
gos egyesület a maga, hatóságok előtti nagy tekintélyével is el tudta érni 
azt, hogy módja van szükség esetén arra, hogy fegyelmi úton való meg
torlással is éljen.

Természetes, hogy az egyesület vezetőségét az itt jelzett fontos 
szempontok miatt állandóan foglalkoztatja a gyógyszerészi kam arák 
felállításának kérdése is, aminek érdekében nagyszabású tervezetet dol
gozott ki és terjesztett fel az illetékes minisztériumhoz. Ugyancsak el
készítette a kiképzésre vonatkozó rendelet tervezetét is, amelynek szük
ségességéről sikerült meggyőznie úgy a kormányhatóságot, mint az 
egyetem illetékes köreit.

Vizsgálva az eredményeket, meg kell állapítani, hogy azok első
sorban az Országos Egyesület elnökének, dr. Gaál Endrének nevéhez 
fűződnek. Az ő osztatlan tekintélye, iniciáló ereje, szinte rendkívüli 
energiája, éleslátása és gyakorlati érzéke volt az, amely nemcsak az 
Országos Egyesületet emelte ki a maga tespedéséből, hanem a magyar 
gyógyszerészipart is átsegítette azokon a nehéz időkön, amely azt már- 
már az elpusztulással fenyegette. Az ő múlhatatlan érdeme, hogy meg
megcsillanhat a gyógyszerészipar előtt az a jobb jövő, amelyre érdemes 
nemcsak hivatásánál fogva, hanem azért a minden elismerésre méltó, 
feddhetlen munkásságáért, amit évszázadok óta fejt ki a magyar köz- 
egészségügy érdekében.

De ha meg is állapítjuk, hogy dr. Gaál Endre nélkül az eredmé
nyeket elérni sohasem lehetett volna, igazságtalanság lenne le nem szö-

f;ezni, hogy ő is csak azért tekinthet vissza a sikerekre, mert egy önzet- 
en és kiváló tehetségű gárda segítette őt nehéz munkájában.

Ha Mihalovits Jenő, Tauffer Gábor, a korán elköltözött nagy
tehetségű dr. Szabó Béla és a széleslátókörű, nagy adminisztratív tehet
ség: Koritsánszky Ottó nem állnak mellette, úgy egyedül nem lehetett 
volna kiverekedni az eredményeket.

Nagy tapasztalatah'al, higgadt megfontoltságával itt van Zoltán 
Béla is, aki régi elnöksége idejében, de még inkább a vörös rombolók 
korában tanúsított bátor és önérzetes magaviseletével arany betűkkel 
írta be nevét a modern magyar gyógyszerészet történetébe.

De nem lehet szó nélkül elmenni a magyar gyógyszerészi kar ama 
nagy önzetlensége és áldozatkészsége mellett sem, amit e nehéz időkben 
tanúsított. Most m utatta meg a legfényesebben azt, hogy mindaz a gán- 
csoskodás és lekicsinylés, ami őt a múltban is oly sokszor érte, mennyire 
igazságtalan. Most m utatta meg, hogy a legnehezebb idők közepette, a 
napi kenyérért való küzdelmes harcaiban is mennyire alá tudta ren
delni a maga érdekeit azoknak a nagy szempontoknak, amelyekei a 
közegészségügy országos érdekei írnak elő.

A legnagyobb nélkülözések között is hű maradt gyógyszerészi es
küjéhez s a sötét magyar éjszakában világosan állott előtte az út, ame
lyen haladnia kell. Hűséges hazafi volt és hű őre azoknak a nagy nem
zeti szempontoknak, amelyek a. magyar nép egészségügyéhez fűződtek. 
És dolgozva reggeltől estig, sőt igen sokszor az éjszakákon át is, egy 
kissé éhezve, egy kissé lerongyolódva, mindig áldozatrakész volt akkor, 
amikor ezt tőle a gyógyszerészet naggyátételéért, vagy annak jövőjéért 
követelték. K itárta a szívét, amikor mások fájdalm át látta és kinyitotta 
az erszényét, amikor könnyeket kellett letörölni, vagy alkotásokkal kel



lett segítségére sietni az összesség nagy céljainak. O tt volt, amikor az 
alkalmazotti kar érdekében áldozatokat kellett hozni a korpótlékért; 
beküldte a maga obulusait, hogy meg lehessen venni azt a székházat, 
amely több százezer pengő értéket reprezentál; postára tette azokat a 
pénzeket, amelyek a nyugdíjintézet megteremtése céljából voltak szük
ségesek és kiemelte könyvtárából azokat a tudományos munkákat, ame
lyekkel az egyesület nagy szakkönyvtárát gondolta gyarapíthatni.

A krónikás megállapítja, hogy az a kilenc év, ami a reorganizálás 
után eltelt, az egyesület történetének aranylapjaira kívánkozik. Soha 
még nem volt, hogy elnök, vezetőség és az egész gyógyszerész társadalom 
annyira összeforrott volna nagy célok érdekében, mint ezt ezekben az 
esztendőkben láttuk. És anélkül, hogy a múlt idők vezetőit kisebbíteni 
akarnók, meg kell állapítani, hogy soha vezetőség olyan nagy eredmé
nyeket nem tudott elérni, mint az, amely most dr. Gaál Endre elnöklése 
alatt működik.

*  *

*

E történelmi munka hivatása az volt, hogy összegyűjtse azokat 
a  fontos eseményeket, amelyek a magyar gyógyszerészet keletkezését, 
kifejlődését és mai helyzetét m utatják. Természetes, hogy ezzel kapcso
latban nagy súlyt kellett helyezni arra is, hogy a Magyarországi 
Gyógyszerész-Egyesület működése és jelentősége kellő világításba le
gyen helyezve. Fontos volt ez azért, mert 1872, tehát az egyesület meg
alakulása óta ennek döntő jelentőségű szerepe volt mindazoknak a 
kérdéseknek kialakulásában, amelyek akár a gyógyszerészi törvények 
rendezésére, akár annak gazdasági kérdéseire, akár a jövő megalapo
zására vonatkoztak.

Természetes, hogy e munka nem terjedhetett ki minden nüansz- 
kérdésre. Ennek akadálya volt egyrészt a mű megírására rendelkezésre 
álló aránylag rövid idő, de akadálya volt a gazdasági helyzet is. Az 
Országos Egyesület úgyis nagy anyagi terhet vállalt magára, amikor e 
nagy munka megíratását s annak kiadását vállalta. Bár érdekes, de 
a lényeget nem érintő kérdések feldolgozásától el kellett tehát tekin
teni s csak azok a kérdések kerültek tárgyalásra, amelyek a magyar 
gyógyszerészet történelmi fejlődése szempontjából igazán nagyobb je
lentőségűek voltak.

Az itt feldolgozott adatok és események ismeretében most már 
meg lehet világosan állapítani azt, hogy mi volt és mi a szerepe ma is 
a  gyógyszerészetnek a magyar közegészségüggyel kapcsolatban.

Először is kétségtelen az, hogy a természettudományok műve
lése és fejlesztése terén a gyógyszerészi karnak elévülhetetlen érdemei 
vannak. Hosszú időkön, mondhatni évszázadokon keresztül a termé
szettudományi kutatások terén nagyobb eredményeket senki sem ért 
el, mint a gyógyszerészi kar. Azok a munkálatok, amelyek az egyes 
gyógyszertárak laboratóriumaiban zajlottak le, szinte rohamlépésben 
vitték előre a botanikai, fizikai és kémiai tudományt és járultak hozzá 
a gyógyászat racionális alapon való kifejlődésére.

S mivel a gyógyvegyészeti gyárak alakulása előtt a gyógyszer
kémia munkássága szintén a gyógyszerészek laboratóriumaiban össz
pontosult, az, hogy az orvosok számára megbízható kvalitású gyógysze
rek állottak rendelkezésre, szintén a gyógyszerészi karnak az érdeme
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De ők voltak azok is, akik lankadatlan energiával munkálkodtak azon, 
hogy rendeződjék valahogy az a káosz, ami az egészségügyi kérdések 
terén minden vonalon mutatkozott. Ha megalkották az 1876. évi 14. tc.-et 
s ezzel kapcsolatban a gyógyszerészi ügy rendezését is, ez nagymér
tékben a gyógyszerészek érdeme. Egyesek, gyógyszerészcsoportok, a 
Budapesti Gyógyszerész Testület, m ajd a Magyarországi Gyógyszerész- 
Egyesület szinte évtizedekig dolgoztak azért, hogy a közegészségügy je
lentőségének megfelelő közegészségi törvénytervezet kerüljön a parla
ment elé. Beadványokban, ülések keretében, a napi és a szaksajtóban 
állandóan felszínen tartották ezt a rendkívüli jelentőségű kérdést, 
amelynek érdekében interveniáltak a közegészségügyi tanácsnál, az 
országgyűlési képviselőknél, a minisztérium közegészségügyi osztályá
nál és magánál a mindenkori miniszternél is. Országszerte alakítottak 
orvos-gyógyszerész egyleteket azzal a céllal, hogy a két rokonpálya 
tagjai között lehetővé tegyék a közvetlen testületi érintkezést és hogy 
így az orvosi karral együtt követelhessék a közegészségügy feltétlen és 
mielőbbi rendezését.

A gyógyszerészi kar közel egy évszázadon keresztül harcolt 
azért, hogy helyesebb kiképzési rendszer kapcsán a maga tudományos 
nívóját emelje. Példát adott tehát arra, hogy miképpen kell gondolkoz- 
niok és cselekedniük azoknak, akik a haladást akarják szolgálni. E 
küzdelmében nem állott meg a gyógyszerészi kar ott, hogy az illetékes 
hatóságokat beadványokkal ostromolja, hanem a maga erejéből s a 
maga áldozatkészségével adott példát a felettes hatóságoknak. íratott 
kitűnő tankönyveket, megalkotta a gyógyszerészgyakornoki kurzuso
kat, a tudomány kiváló reprezentánsaival tartatott felolvasásokat és 
támogatott minden olyan megmozdulást, amely a gyógyszertudomány 
fejlesztésére irányul.

A vidéken valóságos missziós munkát végzett. Ő volt az, aki se
gített a népet megszabadítani a kuruzslóktól s aki felvilágosította a 
lakosságot arról, hogy milyen jelentősége van a tisztaságnak, a rendes 
lakásnak és a jó ivóvíznek. Nagy tekintélyével és tudásával rendkívüli 
módon járu lt tehát ahhoz, hogy a népesség fogékonyabbá lett a maga 
egészsége és a közegészségügy általános nagy szempontjai iránt is. De 
ugyanakkor ő volt az, aki propagálta a gyógynövénytermelést, rámu
tatott annak nagy gyógyászati és közgazdasági jelentőségére és — ki
oktatván a népet — azt sok helyen ú j jövedelmi forráshoz juttatta. Ezen
felül a gyógyszerészi kar működéséhez fűződik igen sok forrásvíznek 
a felfedezése, elemzése és a gyógyászat szolgálatába való állítása is.

A jótékonyság terén is a legelső sorban állott a gyógyszerészi kar. 
Már a legfiatalabb generációban is benne élt az a törekvés, hogy az ön
képzéssel kapcsolatban olyan alakulatokat teremtsen, amely a szegé
nyebb sorsú ifjúságnak megadja a tanulás lehetőségét és segélyezze 
azokat, akiket körülviharzott az élet megpróbáltatása. így alakult meg 
közel 70 éve már a budapesti és kolozsvári egyetemi hallgatók segélyző 
és önképző egyesülete. Megalakult tehát olyan időben, amikor hasonló 
megmozdulásról csak elvétve lehetett hallani s amikor az elnyomatás 
korszakában amúgy is emberfeletti nehézségekkel kellett megküzdenie 
minden m agyar megmozdulásnak. De a Budapesti Gyógyszerész Tes
tület, a Debrecen-Biharmegyei Gyógyszerész Testület, a később megala
kult Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület, sőt a budapesti segéd
gyógyszerészek is gondoskodtak arról, hogy a maguk nyomorba jutott
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tagjait, sőt azok özvegyeit és árváit is segítsék. Az egri, a miskolci, de 
legfőképpen a szegedi nagy árvíz alkalmával is megható tanujelét adta 
kartársi összetartásának és emberszeretetének a gyógyszerésztársada
lom, amely nemcsak a maga adományaival sietett segítségére a nagy 
csapás által sújtott gyógyszerészeknek, hanem érdekükben megmozdí
totta az ausztriai, németországi, angliai, franciaországi és belgiumi 
gyógyszerészeket is. O tt találjuk ezenkívül a gyógyszerésztársadalmat 
akkor is, amidőn más közérdekű eseményekkel kapcsolatban kellett ál
dozatkészséget mutatni. Liebig szobrának felállításához a gyógyszerészi 
kar is hozzájárult. Pártolta az irodalmat és a színművészetet, amelyek
kel amúgy is különböző kapcsolatai voltak. A nagy magyar színésznő, 
Déryné Széppataky Róza, gyógyszerésznek leánya. Herczeg Ferencnek 
édesapja verseci gyógyszerész volt, míg viszont Bársony Elemérnek a 
nagy magyar természetleíró, Bársony István az édesapja. De gyógy
szerész volt a kiváló magyar író, Tömörkény István és a nagy magyar 
festő, Rippl-Rónai is.

A tudományok fejlesztése terén nemcsak általánosságban van
nak a karnak nagy érdemei, hanem a kiváló férfiak egész sora került 
ki a gyógyszerészi laboratóriumokból. Itt van Láng Ferenc, a Magyar 
Tudományos Akadémia levelezőtagja, akit rendkívül sok külföldi tudo
mányos társulat is megválasztott tiszteletbeli tagul, s akinek világhírű 
növénygyűjteménye circa 50.000 darabból állott. Itt van Kátay Gábor, 
aki korának egyik legfényesebb elméje s aki fiatalon, közvetlenül az 
előtt halt el, amikor a Tudományos Akadémia komolyan foglalkozott be
választásának gondolatával. Európai nevet vívott ki magának Felletár 
Emil, aki Magyarország törvényszéki fővegyésze lett s akinek különö
sen a vér kimutatásáról szóló tudományos értekezései az egész világon 
feltűnést keltettek. O tt van Fauser Antal, akinek arany ásvány gyűjte
ménye széles e világon ismert és irigyelt volt. Gyógyszerészi sorból 
emelkedett a magasba Than Károly egyetemi tanár is, az akadémia el
nöke, Ilosvay Lajos egyetemi tanár és államtitkár, a kiváló vegyész, 
dr. Winkler Lajos egyetemi tanár, akinek kémiai kutatásaira és vizsgá
lati eredményeire az egész tudományos világ felfigyelt, Zipernovszky 
Károly, akiből műegyetemi tanár lett és Matolcsy Miklós egyetemi ta
nár, a budapesti egyetemi gyógyszertár vezetője, akinek a nevét meg
örökíti az a könyve is, amely 1910-ben jelent meg és amely az 1578 és 
1909 között megjelent gyógyszerészi m unkáknak szerzőit és jegyzékét 
gyűjtötte össze.

A Chininum Tannicum feltalálásával az emberiség egyik nagy 
jótevője lett Rozsnyay Mátyás, akinek e készítménye a világ minden 
művelt nemzetének gyógyszerkönyvébe belekerült. Itt van férfikorának 
teljében Kabay János, akinek az az ú j eljárása, amely szerint a mákból 
a morfiumot nyeri az utóbbi két-három évtizedben a legnagyobb feltű
nést keltette az egész világon. És itt van a kis Yértesacsa, szinte legen
dás nagyságú, korán elhunyt gyógyszerésze, Kazay Endre, akinek ké
miai, botanikai, etimológiai és bölcseleti munkái egyaránt a zsenialitás 
bélyegét viselik magukon, s akit Ilosvay Lajos s a legnagyobbak közé 
sorol. Milyen gyönyörű bokrétája ez a nagy magyar elméknek s milyen 
büszkesége a gyógyszerészi karnak, hogy mindezek az ő soraiból kerül
tek ki.

De mindezzel nem merült ki a kiváló magyar gyógyszerésztudó
sok sora. Itt van Richter Gedeon, aki egyike volt az elsőknek Európában,
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aki az organotherapiának jelentőségét felismerte s aki a maga nagyra- 
nőtt gyárában olyan gyógyszerkincsekkel ajándékozta meg az emberi
séget, amelyek ma már az egész világon közkinccsé váltak. Méltóan 
illeszkedik e sorba Yeszelszky Gyula egyetemi magántanár, aki a rá 
diummal kapcsolatos tudományoknak egyik legkitűnőbb reprezentánsa; 
Augusztin Béla egyetemi tanár és Darvas Ferenc kormányfőtanácsos, 
akik a gyógynövénytermelésnek általában véve a gyógynövényügynek 
legkiválóbb munkásai, mondhatnék apostolai; itt van Prodám Guidó bu
dapesti gyógyszertártulajdonos, a világháború egyedüli magyar repülő
tisztje, aki egyben gyógyszerész is volt s akinek apósa Mayering Ká
roly néhai zichyfalvai gyógyszerész, aki a folyékony lenes feltalásával 
örökre beírta nevét az alkotó tudósok sorába. És ott vannak a többiek is, 
akiket mind felsorolni nehéz, de akik hangyaszorgalommal, erős felké
szültségükkel és az alkotás szent hevével vitték előre a tudomány nagy 
ügyét.

Ha eddig az elfogultság vagy ez adatok nem ismerése tagadásba 
vette a gyógyszerészek tudományos munkálkodásának nagy eredmé
nyeit, az itt felsoroltak alkalmasak arra, hogy a valóságot kellő világí
tásba helyezzék. S ha mindehhez hozzávesszük világhírű tudósoknak, 
Momsennek, Liebignek és a történetíró A. Philippnek a gyógyszerészi 
karról és a természettudományok területein folytatott kutatásaikról 
szóló véleményeit, akkor büszke öntudattal lehet megállapítani azt, 
hogy a gyógyszerészeknek sohasem kellett azt érezniök, hogy ők a tudo
mányért, a felvilágosodásért és a haladásért harcolók között a második 
sorba tartoznak.

De a közélet minden területén is találunk olyanokat, akik kivál
tak  a sorból és koruk vezetőférfiai közé tartoztak. A régmúlt időkben 
városbírák, tanácstagok, polgármesterek kerültek ki soraikból. Az újabb 
korban országgyűlési képviselők, vármegyei és városi törvényhatósági 
bizottsági tagok, neves pénzintézetek és társadalmi egyesületek elnökei, 
iskolaszéki és adófelszólamlási bizottsági elnökök lettek a gyógyszeré
szek. Bernády György Marosvásárhely polgármestere lett s mint ilyen 
hervadhatatlan érdemeket szerzett a város fellendítése körül. Ő építette 
meg az ottani kultúrpalotát, amely hazánkban egyike volt az első ily- 
nemű alkotásnak a provincián. Múzsa Gyula nevéhez fűződik a magyar 
sport hatalmas megizmosodása s azoknak a nemzetközi kapcsolatoknak 
kiépítése, amelyek most hazánk feldarabolása idején igen sokszor töb
bet használtak az országnak, mint a hivatalos diplomácia. Megérdemel
ten futotta be tehát azt a pályát, amelynek egyes állomásai a képviselő
ség, még a IV. Károly király által számára adományozott udvari taná
csosság és felsőházi tagság, ötven év tisztes gyógyszerészi működésének 
elismerése Bayer Antalnak, az Országos Egyesület egykori elnökének 
és dr. Deér Endrének, a Budapesti Gyógyszerész Testület volt elnökének 
kormány főtanácsossága. Nagy karriert futott be Bársony Elemér, aki 
először szakirodalmi munkásságával és szervezőképességével szerzett 
magának nevet, hogy azután mély hazaszeretete a politika ú tjára so
dorja, ahol a legnehezebb időkben minisztere lett az ellenforradalmi 
kormánynak. És végül itt van Gaál Endre, akinek hátamögött a legcso
dálatosabb karrier áll. Mint segédgyógyszerész már megyebizottsági 
tag, később gyógyszertártulajdonos, lapszerkesztő és a kommunizmus 
bukása után és azóta egyfolytában országgyűlési képviselő. Kiváló ké
pességeinek elismerése nagy közjogi méltósága, államtitkári rangja.



A magyar élet különböző helyeiről fordul feléje a figyelem. Elnökévé 
választja őt a Magyar Szakírók Országos Egyesülete, a hontalanná vált 
Szatmár vármegyeiek Budapesten működő egyesülete, tanácsbírájává 
választja őt a református egyház, hogy ezután rövidesen a legnagyobb 
polgári egyházi méltóságba, az egyházmegyei gondnoki állásba iktassa. 
Egy állandóan felfelé ívelő pályát já rt meg tehát és soha el nem her
vadható érdeme az, hogy agilitásának, alkotóképességének, tudásának 
és tekintélyének csaknem egész súlyát a gyógyszerészi kar érdekében 
használta fel.

Ez a munka világosan m utatja a gyógyszerészet és a gyógysze
részi kar működésének jelentőségét a múltban és a jelenben és az itt 
tárgyalt eseményekből következtetni lehet arra is, hogy minek kell a 
jövőben a szerepének lennie.

Kétségtelen, hogy a tudományok specializálódása következtében 
a természettudományok fejlődése terén a gyógyszerészetnek nem lesz 
és nem is lehet az a nagy szerepe, amit a múltban volt. Legfőbb munka
köre tehát mindjobban és kizárólagosan a gyógyszertári működésre re
dukálódik. Legfőbb gondjának tehát az kell hogy legyen, hogy ez a 
gyógyszertári működés kielégítse a legnugyobbfokú közegészségügyi 
kívánalmakat is, s így mindent el kell követnie arra nézve, hogy mind
azok a gyógyszerek, amelyek a gyógyszertári laboratóriumokban elké
szíthetők, ott is készüljenek el. A laboratóriumot kell tenni a gyógysze
részi működés gerincévé. Nem szabad tehát kényelemszeretetből 
igénybe venni sem a gyárakat, sem a nagydroguistákat. A lepárlóké
szüléket, a perkoláció eszközeit, a kenőcsös mozsarat és pistillumot 
vissza kell helyezni abba a rangba, amelyet a múlt század közepe táján 
még elfoglalt. Az analitikai mérleg, a mikroskóp nem szabad, hogy csak 
leltári érték legyen, hanem be kell azokat állítani a napi munkába. 
A qualitativ és quantitativ vizsgálatok, a tisztasági próbák, a gyógysze
részi működés egyik alapját kell hogy képezzék. Ez az egyetlen mód, 
hogy a nagyközönség és a hivatalos fórumok előtt megmaradhasson a 
gyógyszerészetnek az a tekintélye, amit az egyre jobban elterjedő kü
lönlegességek ma már katasztrofális módon próbálnak megtámadni.

A közegészségügy napról-napra növekvő jelentősége és a haladás 
szelleme megkövetelik, hogy a közegészségügyi kérdések egész szel
leme és rendszere ezekhez igazodjék. Az 1876. évi XIY. te. és a gyógy
szerészeire vonatkozó ehhez fűzött szabályrendelet ma már elavult. Két
ségtelen, hogy ennek megreformálása csak idő kérdése és erre a reform
munkára a gyógyszerészi karnak már ma készülnie kell. Mint ahogy az 
1876-os törvény megalkotása előtti időkben a gyógyszerészi kar szinte 
előharcosa volt a közegészségügy rendezésének, úgy ezt a szerepet most 
sem szabad kiengednie a kezéből. Nemcsak hivatása kötelezi őt erre, ha
nem azok a gazdasági szempontok is, amelyek az életet azóta átfor
málták.

A gyógyszerészi karnak arra kell törekednie, hogy a közegészség- 
ügyi kérdések intézésénél a jövőben nagyobb szerepe legyen. Mindent 
el kell követnie tehát, hogy fel legyen állítva az illetékes minisztérium
ban az a közegészségügyi osztály, amelyet gyógyszerészek vezetnek s 
hogy hivatalosan is szerep jusson számukra mindazokban a kérdések
ben, amelyek a nép széles rétegeivel kapcsolatosak. Biztosítaniok kell 
tehát azt, hogy az ő kezükbe kerüljön a tápszervizsgálat, szerepük 
legyen a községek és falvak ivóvizének megvizsgálásánál, a lakások ra
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cionális építésénél, a tisztaság ellenőrzésénél és a nép közegészségügyi 
oktatásánál. Szükség van minderre tekintélyének növelése és megélheté
sének szempontjából is.

Természetes, hogy mindezt csak akkor tudja elérni, ha eddigi ki
képzését is magasabb nívóra emeli. Tanulmányai közé be kell sorozni 
tehát a tápszer-, víz- és vizeletvizsgálatot, sőt, ha lehet, a bakteriológiai 
vizsgálatokat is. A közegészségügy magasabb szempontja is megköve
teli ezt, mert a vegyvizsgáló intézetek igénybevétele komplikált és hosz- 
szadalmas, az orvosok hivatása pedig más s ezt a munkakört betölteni 
éppen ezért nincs is módjukban. Az ő tehermentesítésük egyúttal azt is 
jelenti, hogy több idejük marad a betegekkel való foglalkozásra és en
nek kapcsán a népegészség jobbátételére.

Programja kell, hogy legyen a gyógyszerészi karnak ezenkívül 
az, hogy minél jobban fejlessze a maga szociális jelentőségű intézmé
nyeit A biztos jelen mellett biztosítani kell a jövőt, a nyugodt öregkort 
és védekezni a megrokkanás szomorú lehetőségével szemben. Igazán erős 
csak akkor lehet egy társadalmi osztály, ha tagjainak nem kell rettegni 
attól, hogy mit hoz a holnap. A biztonság érzése jelenti a pályához való 
ragaszkodást és a napi munkán felül az alkotó kedvet is.

Ezt elérni azonban csak minden erő összefogásával lehet. Köze
lebb kell tehát egymáshoz hozni azokat a határokat, amelyek a tu la j
donosi és alkalmazotti kart egymástól elválasztják. Ki kell fejleszteni 
azt az érzést, hogy ugyanazon pályának egyforma értékű, egyforma 
jogú és kötelességű tagjai vagyunk. Fokozott figyelemmel kell tehát 
lenni az alkalmazotti kar szociális igényeinek kielégítésére, mert csak 
megelégedett alkalmazottak szolgálhatják jól a tulajdonosi kar érdekeit 
is. Azon az utón kell tehát tovább haladni, amire az Országos Egyesület 
rekonstruálása óta lépett s amelynek egyik legfontosabb látható célja 
a nyugdíjintézet szilárd megalapozása.

E gyógyszerésztörténelmi munka évszázadok letűnt idejéből 
szedte össze azokat az adatokat, amelyek a magyar gyógyszerészet ki
alakulását m utatják. Megíródott azért, hogy a mai küzdelmes időkben 
reményt meríthessünk a múlt eseményéből s hogy megmentsük az el- 
kallódástól azokat az adatokat, amelyek a magyar gy ógyszemészetnek 
igaz értékei.

De megíródott e történelmi munka azért is, hogy kútforrásul szol
gálhasson eljövendő idők generációinak s egyúttal számadás a jövő szá
mára arról, hogy mennyit küzdöttek, szenvedtek, dolgoztak és alkottak 
elmúlt idők gyógyszerészei azért, hogy a gyógyszerészet mai nívójára 
emelkedjék.

Bizonyos, hogy mint minden emberi cselekedetben, itt is lehet 
hibákat találni. De a tudásnak és a tehetségnek is vannak határai. Az 
emberi teljesítőképesség nem végtelen. A lelkiismeretnek azonban meg
nyugvásul szolgálhat az, ha valaki legjobb tudása szerint megteszi azt, 
ami tőle telik.

A gyógyszerészi kar éppen azért nézhet megnyugvással eljövendő 
korok kritikái elé, mert tudja, hogy a gyógyszerészi hivatást a maga 
kezdetlegességéből mai nagyszerű magaslatára emelte. Értékes örökség 
tehát az, amit az utókornak átad. Annak az utókornak, amely a régiek 
nyomdokain haladva, bizonyára folytatni fogja azt a nagyszerű mun
kát, amelynek eredményei le vannak itt fektetve s amelynek lángoló 
akarása e munka lapjairól világít be eljövendő korok újabb küzdel
meibe.
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Testületi és egyesületi székház. — Kibékülés a disszidensekkel. — A 
Budapesti Gyógyszerész Kaszinó.

Irta: Baradlai János dr.

Testületi székház.

Részben, mert a kötetben csak futólag említ vek, részben, mert 
a legújabb idők eseményei, meg kell itt emlékeznünk még egyszer a tes
tületi és az egyesületi székház megszerzéséről, a disszidensekkel való 
kibékülésről és végül a Budapesti Gyógyszerészek Kaszinójáról, ame
lyet az 1930. év hozott tető alá.

Az Aggteleki-utca 8. alatti impozáns bérház ma a Budapesti 
Gyógyszerész Testület székháza. Hivatalos helyiségei az egész földszin
tet és az első emeletet elfoglalják. A földszinten van a testület nagy ta
nácskozóterme, a könyvtár, az irodai helyiségek, a gyakornoki tan
folyam tanterme, a gyógyszerismereti gyűjtemény és a gyógyszerraktár. 
Az első emeleten az újonnan megteremtett Kaszinó díszes helyiségei.

Az épület 1924 előtt a testületi nyugdíj- és segélyegylet tulajdona 
volt, azonban jelzálogkölcsönnel túl volt terhelve.

Bizonyos taktikai okok és az O. T. 1. készülőben lévő megszerve
zése szükségessé tették, hogy a terhek sürgősen kifizettessenek s a ház 
a testület tulajdonába kerüljön.

Dr. Gaál Endre elnök szokott erélyességével és a budapesti gyógy 
szertártulajdonosok áldozatkészségével ez 1925-ben meg is történt, az
óta a bérház tehermentesen a testület tulajdonát képezi.

Ennek a nevezetes eseménynek emlékére a székház titkári irodá
jában emléksorok olvashatók. A művésziesen megrajzolt keret Kovács 
Kálmán mezőkövesdi kartársunk munkája, akinek tehetségéről má« 
remekek is tanúskodnak.

Az emléksorok a következő szöveggel emlékeztetnek arra a neve
zetes aktusra, mikor a Budapesti Gyógyszerész Testület vagyona ilyen 
tekintélyesen megnövekedett:

Budapesti Gyógyszerész Testület.

Emlékezetül.

1809—1925.

A Budapesti Gyógyszerész Testületnek 1924. évi április hó 30-án 
megtartott rendkívüli közgyűlése a testület választmányának dr. Gaál 
Endre elnök indítványára tett javaslata alapján egyhangúlag úgy hatá
rozott, hogy a testületi nyugdíj- és segélyegylet bérházát terhelő jelzá
logkölcsönnek még kifizetetlen részét a Wiener Bodenkredit Anstaltnak 
egy összegben visszafizeti s egyidejűleg a bérháznak szükségessé vált 
tatarozását is elvégezteti.

Az ezen célra szükséges pénzösszeg a közgyűlési határozatnak 
megfelelően, a testület tagjainak önkéntes adományaiból gyüjtetett 
össze, amelyeknek beszedése, valamint a munkálatok és számadások el
lenőrzésére és felülvizsgálására a közgyűlés dr. Gaál Endre elnöklete 
alatt Czukor László, Kerpel Vilmos, Löcherer Tamás. Lőrincze Jenő,
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Szüts Pál és Wittmann Elemér testületi tagokból álló bizottságot 
küldte ki.

A jelzálogkölcsönnek a pénzintézettel létesített megállapodás tör
tént kifizetése és az összes munkálatoknak elvégzése után a bizottság 
a számadásokat az 1924. évi december hó 17-én tartott ülésén felülvizs
gálva, azokat rendbenlevőknek találta s az erről szóló jelentést a testü
letnek 1925. évi január hó 20-án megtartott közgyűlése is jóváhagyta. 
A kari és testületi érdekek szolgálatára kész önzetlen áldozatkészségről 
nagylelkű adományaikkal tanúságot tevő tagok névsora a következő: 
(Az összes 1925. évi budapesti gyógyszertártulajdonosok névsora követ
kezik.) “

Bizonyos okokból fontos szerepet játszott itt 40 milliónak rögtöni 
kifizetése. Ezt az összeget dr. Gaál elnök a magáéból előlegezte.

Egyesületi székház.

A Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület székházáról és annak 
1927-ben történt megszerzéséről már másutt volt szó.

A VI., Hegedűs Sándor-utca 17. alatti szép bérház első emeletén 
vannak az irodahelyiségek, egyesületi könyvtárszoba és az igazgatói 
lakás. A hátulsó traktusban a vendégszobák és a leányinternátus. A 
földszinten a fiúinternátus. A vendégszobák a vidéki kartársak megszál
lásának kérdését oldották meg a fővárosban. A magyar gyógyszerészek 
fiainak és leányainak, akik felsőbb tanulmányokat folytatnak a fővá
rosban, nagy könnyebbséget biztosítanak az internátusi termek.

Úgy a vendégszobákról, mint az internátusok termeiről, a könyv
tárról és az irodákról a helyszínen felvett szép fényképek számolnak 
be a jelen munkában.

Mindez természetesen a magyar gyógyszerészek áldozatkészségén 
múlott, de talán elsősorban dr. Gaál Endre teremtő erejének alkotásai.

Kibékülés a disszidensekkel.

Ólomsúlyként feküdt minden pályáját igazán szerető magyar 
gyógyszerész lelkén az a körülmény, hogy bizonyos és mindkét oldalon 
tapasztalt félreértések és talán egyéni túlérzékenység folytán az úgy
nevezett disszidensek és az Országos Egyesület jelenlegi vezetősége kö
zött egy időre felborult a megértés.

Annál is inkább sajnálandó volt ez. mert a disszidensek között ki
váló és tudós kartársak voltak, akik a központi vezetőség munkájából 
így évekre kikapcsolódtak.

A múlt 1929. év ősze, hál’ Isten, megszüntette ezt az áldatlan álla
potot.

Erről az örvendetes eseményről számol be néhány sorban Kar- 
lovszy Geyza a Gyógyszerészi Közlöny 1929 december 1-i számában. 
Sorait itt szóról-szóra idézzük:

„Személyes ügynek szenteljük ez alkalommal lapunk e rovatának 
első helyét. De olyan személyes ügynek, mely őszinte örömmel tölt el 
minden jóérzésű magyar gyógyszerészt és amely kiszámíthatatlan üd
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vös hatással lehet az egyetemes magyar gyógyszerészet sorsának jö
vendő alakulására.

Dr. Gaál Endre, két kari korporációnk elnöke egyrészt, másrészt 
dr. Deér Endre és Bayer Antal, a kari közügyek intézésétől pár év előtt 
visszavonult úgynevezett disszidenscsoport két vezetőférfia, e hó 26-án 
a közöttük eddig fennállott személyi és tárgyi ellentéteket egymás kö
zött kiegyenlítették. Baráti összejövetelen találkoztak dr. Mozsonyi Sán
dor miniszteri osztálytanácsos lakásán és feledve a múltban felmerült 
ellentéteket, békejobbot nyújtottak egymásnak. A békiilés őszinte volt 
és mindkét részről a mögöttük állók nevében is történt, aminek azután 
az lesz a várható következménye, hogy a disszidenseknek nevezett kar- 
társak ezután szintén aktív részt vesznek majd a kari köziigyek intézé
sében.

Nem szeretünk superlativusokban beszélni, de e rendkívül nagy- 
jelentőségű esemény alkalmából nem állhatjuk meg, hogy mindkét fél
nek legmélyebben átérzett hálás köszönetünket ne nyilvánítsuk. És bizo
nyára nem lépjük túl hatáskörünket, ha ezt az egész magyar gyógy
szerészi kar nevében tesszük. De nem kisebb hála illeti meg dr. Mozsonyi 
Sándort, akinek finom tapintattal sikerült megteremtenie azt a Treuga 
Dei-t, amelynek elérésén egynéhányan évek óta kitartóan fáradoztunk, 
de amelyet dűlőre vinnünk nem sikerült.

„Debuisset pridem“ — kívánkozik ki belőlünk a felkiáltás. De 
nagyon jól van ez így is. Adja Isten, hogy áldás fakadjon a régen várt 
és nehezen elért kari béke nyomán!“

A  Budapesti Gyógyszerész Kaszinó.

Régi vágyuk ment teljesedésbe a budapesti gyógyszerészeknek a 
Kaszinó megalapításával, amelyik 1930-ban ment teljesedésbe.

Saját házakban, saját helyiségükben gyűlhetnek össze egy kis 
szórakozásra, eszmecserére, társasvacsorákra, vagy, ha úgy tetszik, egy 
kis bibliaforgatásra, a 32 levelűt értve.

A Kaszinó az Aggteleki-utcai székházban van, az első emeleten.
Úri, szinte az angolok klubjaira emlékeztető, kényelmes termei

ről ennek a kötetnek fényképfelvételei számolnak be. Van itt nagy ét
kezőterem, olvasóterem, kis társalgó s két játszóterem. Süppedő zsöllyéi 
kívánatos pihenők lesznek a napi m unkájukban kifáradt kartársaknak.

A Kaszinónak saját vendéglőse van s a világos, modernül felsze
relt konyhában ízes produktumai fognak készülni a kulináris művé
szetnek.

A gyönyörű bútorzat és szép berendezés dr. Gaál Endre érdeme, 
aki közismert ízlésével és ügyességével szinte a testület pénztárának a 
megterhelése nélkül teremtette meg a fáradt patikusidegeknek ezt a pa
radicsomát.

A cinikusok bornírt megjegyzései, „Nyomorban kaszinó“ s efféle 
frázisok, szinte nevetségessé válnak, ha meggondoljuk, hogy ma már 
minden alföldi kisvárosban vannak iparos-, sőt kisgazda-kaszinók. Ta
lán egyedül a fővárosi gyógyszerészek részéről luxus ez?

A Kaszinó alakuló közgyűléséről Karlovszky Geyza a Gyógy
szerészi Közlöny 1930 július 20-iki számában így referál:



A dr. Gaál Endre által, testületi határozat alapján, nagy energiá
val és sok fáradozással megteremtett Budapesti Gyógyszerész Kaszinó 
e hó 10-én tartotta meg alakuló közgyűlését dr. Gaál Endre elnöklésével. 
A tárgysorozatra az ideiglenes tisztikar megválasztása és az alapszabá
lyok tárgyalása volt felvéve. Megejtvén a választásokat, az ideiglenes 
tisztikar a következőképpen alakult meg: elnök lett dr. Gaál Endre volt 
államtitkár, országgyűlési képviselő, alelnök Karlovszky Geyza gyógy
szertártulajdonos és szaklap-szerkesztő, háznagyok Koritsánszky Ottó, 
Löcherer Tamás és Matolcsy Károly gyógyszertártulajdonosok. Választ
mányi tagok lettek: Elek Mihály, Gruber Árpád, Kerpel Vilmos, Ko
rányi Lajos, Lőrincze Jenő, Majorossy Béla, dr. Mann Géza, Neményi 
Nándor, Rácz Jenő, Róth Manó, Schubert Arnold, Szilvássy László, dr. 
Tauffer Gábor, dr. Ternajgó József, W ittmann Elemér és Zoltán Béla, 
valamennyien gyógyszertártulajdonosok. Titkár: Kovács Ödön egyesü
leti titkár; pénztárnok Strausz Ármin; ellenőr Neményi Nándor. Fel
ügyelőbizottsági tagok: Biró István, Kerpel Pál, dr. Molnár Alfréd és 
Vajna József; póttagok Kalmár István és Riesz Ármin. — Ezután letár
gyalták az alapszabálytervezetet, amelyet a közgyűlés változtatás nél
kül elfogadott. Az alapszabálytervezet értelmében a Kaszinónak tiszte
letbeli, alapító, rendes, vidéki s kültagjai, valamint rendkívüli tagjai 
lesznek. Tagja a Kaszinónak mindenki csak meghívás útján lehet. A 
tagsági d íj budapesti tagoknak havi 5 pengőben, vidéki tagoknak havi 
2.50 pengőben van megszabva. A vezetőség súlyt helyez arra, hogy vi
déki kartársainkat is mentői nagyobb számban üdvözölhesse tagjai kö
zött s ezért szabta meg a vidéki tagdíjat alacsonyan. Elsősorban termé
szetesen azokra a kartársakra számíthatni, akik a főváros közvetlen kö
zelében laknak, tehát könnyen és gyakran bejöhetnek a fővárosba. A 
Kaszinó ünnepélyes megnyitása valószínűleg az alapszabályok jóvá
hagyása után, az őszi hónapok elején fog megtartatni.44

„A Budapesti G yógyszerész Kaszinó alakuló közgyűlése.



ERNYEY JÓZSEF.

Irta: dr. Baradlai János.

Nemcsak Csonka-Magyarországnak, hanem a régi Nagy-Magyar- 
országnak is legnagyobb gyógyszerészhisztórikusa, aki szintén gyógy
szerész és jelenleg a Nemzeti Múzeum éremtárának az igazgatója. 
Ebbeli minőségében való előlépése alkalmából, bár ez már néhány hó
nappal ezelőtt megtörtént, foglalkoznunk kell Ernyey  József szemé
lyével, mint aki ma a magyar gyógyszerészet egyik legnagyobb büsz
kesége.

Szerénységénél csak a tudása nagyobb. Úgy fényképét, mint élet
rajzát kereken letiltotta a gyógyszerésztörténelmi munkából, de ezt már 
nem volt módomban teljesíteni, mert az ifjabb gyógyszerésznemzedék 
előtt ezért a hiányért a felelősséget nem vállalhatom.

Ernyey  József 1874 szeptember 21-én született a  nyitramegyei 
Bélaudvarnokon s gimnáziumi tanulmányai u tán a gyógyszerészi pá
lyára lépett.

Már igen fiatalon érdeklődni kezdett a história és az irodalom 
iránt s egyetemi hallgató korában munkatársa lett a Gyógyszerészi 
Hetilapnak, majd az Értesítőnek. 1895-től kezdve sűrű egymásután
ban jelennek meg cikkei különböző szaklapokban. Eleinte leginkább 
a gyógyszerésztörténelemmel foglalkozott s egyes felvidéki városok le
véltáraiban nagybecsű kutatásokat végzett. így különösen a lőcsei levél
tárban 3—400 éves érdekes gyógyszerésztörténelmi adatokra bukkant, 
mint Sophus Frigyes és Voith Illés ottani, XYI. századbeli gyógyszeré
szek viszontagságos élettörténetére. Gyógyszerésztörténelmi cikkeinek 
a száma egész légió. A most megjelenő munka (A Magyar Gyógyszeré
szet Története) I. kötetében nagyon sűrűn találkozunk nevével és cik
keivel. Úgy a Maíolcsy-iéle index, mint a „Magyar írók élete és munkái“ 
sok közleményét felsorolják, de korántse mindet.

1908-ban már neves szakbúvár volt. Akkor vált meg a Gyógy
szerészi Értesítőtől és a Nemzeti Múzeum tisztviselője lett. I tt hatalmas 
tudása teljes erővel kibontakozott és produktivitása meghatványo
zódott.

Ernyey  József olyan sokoldalú polihisztor, hogy szinte lehetet
len meghatározni, melyik szakon a legnagyobb. Hogy elsőrangú etno
gráfus, azt elárulják a Néprajzi Értesítőben megjelent jeles közlemé
nyei. Klasszikafilológiai tudása valósággal meseszerű. A holt latin nyel
vet szinte cicerói készültséggel kezeli. A III. kiadású Magyar Gyógy
szerkönyv latin szövegét a belügyminiszter felszólítására Ernyey  készí
tette és ugyancsak ő fordítja a most készülő IV. kiadású Gyógyszer- 
könyv magyar szövegét is latinra. Egy pillantás a régi kiadások szöve
gébe és az övéibe, bárkit meggyőzhet klasszikus tudásáról.

A latin és görög nyelven kívül Ernyey  a szláv nyelveket is any- 
nyira ismeri, hogy például a Stúdió rádióközvetítette szlovák nyelv
kurzusát is ő adja elő. Számos közleményét cseh és szlovák nyelven is 
megjelentette.

Mindez azonban csak a háttere az ő mindent átfogó, hatalmas 
históriai munkásságának.

Több magyar főnemesi család monográfiáját írta meg a família 
levéltárából.



A magyarországi várak történetét alapos kutatások után teljesen 
kidolgozta. Ez a munkája azonban eddig, sajnos, nyomtatásban még 
nem jelent meg.

Számos cikke jelent meg a Századok hasábjain is. További cikkei 
gyakran a genealógia, archeológia és a numizmatika terén mozognak. 
Botanikatörténeti és vegytantörténeti cikkei külföldi tudományos folyó
iratok hasábjain is megjelennek, különféle nvelveken.

Egyik régibb munkája, az „Elenchus medicaminum“, a gyógy
szerkönyvek történelmével foglalkozik.

A Révay-féle nagv lexikonnak is munkatársa volt.
Aki azonban történetírói munkásságát figyelemmel kíséri, saj

nálattal állapítja meg, hogy gyógyszerésztörténelmi cikkei már néhány 
év óta szünetelnek. Ez a mi szakirodalmunkra nagy veszteség, mert 
Ernyey  tudása valóságos tárháza a farmakohistóriának. Sokirányú nagy 
elfoglaltságára hivatkozva, elhárította magától a gyógyszerésztörté
nelmi munkában való közreműködést is.

Általában véve meg kell állapítanom, hogy mi, magyar gyógy
szerészek, még mindig nem látjuk Ernyey  Józsefet az 6 teljes nagysá
gában és hogy őt egyéb tudományos körökben sokkal jobban méltá
nyolják.

A Magyar Nemzeti Múzeum éremtárának érdemes direktora 
bocsásson meg nekem, hogy itt akarata ellenére képben és betűben 
mégis kiszerkesztettem. És ha túlzott szerénysége mellett észre nem vette 
volna, úgy felhívom a figyelmét arra, hogy a Rádió Élet már kétszer is 
közölte fényképét. Egyszer 1929-ben, az októberi számban és egyszer 
az 1930. évi júniusi számban. Nos, mi, magyar gyógyszerészek, ezerszer 
többet köszönhetünk Ernyey  Józsefnek, mint a Stúdió. Hadd írhassunk 
egyszer már mi is róla. Hiszen ami az élettörténetét illeti, ott az indisz
kréciót már a Nagylekszikon előttem elkövette, pontosan közölvén a 
fontosabb adatokat.

Ernyey  József ízig-vérig hisztérikus. Élénken emlékszem még, 
mikor 28 évvel ezelőtt monográfiám az 1848—49-iki szabadságharcban 
résztvett magyar gyógyszerészekről, sorozatos folytatásokban a Gyógy
szerészi Közlönyben megjelent, Ernyey  levelet írt nekem, amelyben 
fenti munkámra célozva, ezt írja: „Jól írtad meg, de máskor hasonló 
munkádba kevesebb poézist és több históriát tegyél."

Bibliográfiái ismerete szinte határtalan s én azt hiszem, Ernyey 
József minden jelentősebb munkát ismer, amelyik 1700 előtt megjelent 
a világirodalomban, akár históriai, akár egyéb tartalommal, amiért én 
„esztergomi káptalan'-nak  szoktam őt tréfásan nevezni.

Megtörtént velem ismételten, hogy valami régi tárgykörre vonat
kozóan sehol sem találtam kútforrást és anyagot, akármennyi szakmun
kát is átlapoztam. Végre a könyvtárkatalógusok előtt Ernyeyhez  for
dultam. Pár pillanatnyi gondolkodás után 3—4 régi munkát sorolt fel: 
„Nézd meg ezeket, itt találni fogsz egyetmást a d o lo g r ó lÉs úgy volt.

Elképzelhető, hogy egy tudós, aki 8—10 tudományszakon az el
sők között búvárkodik, ugyancsak el van foglalva. Ha valami téma kü
lönösebben érdekli, az éjszakáját is feláldozza. Olyan tisztviselő ő, aki 
otthon talán még többet dolgozik, mint a hivatalában. Itt ugyanis sokan 
zavarják. Felkeresik historikusok, hírlapírók, műgyűjtők és művészek. 
Elég gyakran egyetemi professzorok és mágnások is. Mindenki felvilá
gosítást kér és talál nála történeti téren.

Az a szép tárlat, amelyiket „Tíz év szerzeményei“ címen tavaly



láthattunk a Nemzeti Múzeum termeiben, javarészben az Ernyey tudá
sát és kezét dicséri. Volt itt ennek a keretében, egy szerény kis szeglet
ben, egy kis gyógyszerészi múzeum is kiállítva, ahol sok érdekes dolgot 
láthatott az, akit szakunk története érdekel. Patinásan régi céhes ok
levelek, régi patikaedények. Egyik-másik edényen még alkémista szig- 
numok is díszelegtek, ami azt jelenti, hogy a XVIII. század közepénél 
is régibbek. Tudományos műszerek, még a fizika csecsemőkorából.

A tavaly megrendezett orvostörténelmi kiállítást az Iparművé
szeti Múzeumban, a külföldi orvostörténészek budapesti kongresszusa 
alkalmából, ugyancsak Ernyey  József állította össze. A sok régi orvosi 
és természettudományi szakkönyv közt értékes régi unikumok is akad
tak. A hat eredeti Korvin-kódex egyikére, egy gyönyörű kézifestésű 
tómusra csak annyit jegyzett meg Ernyey, hogy „az értékéből meg le
hetne venni a legdrágább budapesti reáljogú patikát, sőt még maradna 
is valami!“

Tekintettel arra, hogy az orvosi és gyógyszerészi hivatás 3—400 év 
előtt még teljesen egybe volt olvadva, Ernyey  ezt a kiállítást úgy ter
vezte eredetileg, hogy az orvostörténelmi kiállítás keretében speciális 
gyógyszerésztörténelmi osztályt is bemutatott volna. Anyag is akadt 
volna elég a Nemzeti Múzeum tárgyaiból. Ám megint csak a mi nem
törődömségünk volt az oka, hogy ez a terve Ernyeynek pium desiderium 
maradt.

A Magyar Gyógyszerészi Múzeum, mint a Nemzeti Múzeum 
szakosztálya, még nincsen intézményesen felállítva, de ha meglesz, ez 
ab ovo Ernyey  érdeme lesz, mert minden darabja úgyszólván az ő nevé
hez fűződik.

Ne m aradjunk itt hátrább a többi kultúrnemzetek mögött, ahol 
gyógyszerészi múzeumok már régen állanak. Hiszen már Romániának 
is van. Bár az is magyar tudós (Orient professzor) szorgalmából. Hasz
náljuk fel az időt, Ernyey munkásságának delelőjét. Hordjuk össze az 
anyagot magántulajdonból és akár letétképpen is, hogy ne kelljen szom
szédaink előtt szégyenkeznünk. Majdnem minden régi patikában akad
1—2 darab, amelyiknek szakmúzeumban van a helye, s nem a padlás 
porlepte lomja között.

Ernyey Józsefben megvan a tudás, a jóakarat s most már a po
zíció is arra, hogy ezt a hozzá kerülő anyagot a legszembetűnőbb mó
don csoportosítsa és elhelyezze.

Sokoldalú elfoglaltsága ellenére, jelenleg is patikai dolgokkal 
foglalkozik. Messze a határon túlról érkezett régi gyógyszertári edénye
ket rendezget. Több erősen megsérült szállítás közben s edény helyett 
csak cserepek érkeztek. De azért az éremtár igazgatója nem jön za
varba. Ő annyira sokoldalú, hogy még a fazekassághoz és a drótozás
hoz is ért — ha muszáj.

És mikor most Ernyey József gyógyszerészt, ezúttal mint az 
éremtár igazgatóját, a magyar gyógyszerészi kar nevében szívből üd
vözöljük, arra kérjük, hogy bokros elfoglaltsága közepette jövőben ne 
hagyja gyógyszerészhisztorikusi tollát se berozsdásodni.

Mert „a tudás kötelez".
Ernyeynek sok százra menő, különböző lapokban és nyelveken 

megjelent közleményeit itt nem sorolhatjuk fel, de elszámláljuk lénye
gesebb gyógyszerésztörténelmi cikkeit:

Egy régi botanika 1562-ből. GyHetilap 1896, 802; A Calcatrippa 
etimológiája. GyHetilap 1897, 306; Gyógyszerészi memorandum 1563-
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ból. GyHetilap 1897, 578, 594; A szerzetesrendek gyógyszertárai hazánk
ban. Gy Értesítő 1898, 243; Voith Illés gyógyszerész levelei 1588—1590. 
GyHetilap 1897, 626; Tábori gyógyszertár szervezése a XVI. században. 
GyHetilap 1897, 690; GyKözlöny 1898, 259, 275; Reflexiók a „Gyógy
szerészet múltja és fejlődéséről44. GyHetilap 1897, 786—834; Rulandus 
pharmacopoeája, 1644. GyHetilap 1898, 98—146; Adatok a magyar or
vosi és gyógyszerészi rend történetéhez. GyHetilap 1898, 258; Gyógyá
szat 1898, 450; A kassai pharmacopoea, 1732. Gy Értesítő 1898, 322; 
Magyar gyógyszerárszabvány 1799-ből. GyÉrtesítő 1898, 843, 863; Múlt 
századbeli „felsőbb44 intézkedések ásványvizeink érdekében. GyÉrtesítő 
1899, 257; Lac virginis pharmaceuticum atque chymicum. GyÉrtesítő 
1899, 273; Az elemek nevei, Freudenberger után. GyÉrtesítő 1899, 241, 
260. Taxa pharmaceutica Posoniensis, 1745. GyÉrtesítő 1899, 385—449; 
Érdekes magyar gyógyszertárak. A budapesti „Szent Háromsághoz44 
címzett városi patika története. GyHetilap 1899, 314—364; A Secale cor- 
nutum történetéből. GyÉrtesítő 1900, 757, 789; Weber János eperjesi fő
bíró, gyógyszerész (1612—1683). GyHetilap 1899. 894; GyÉrtesítő 1900,
2—65; Aesculap-emlékek Dáciában és Pannóniában. GyÉrtesítő 1901, 
383; Rés Posonienses. GyÉrtesítő 1901, 527; Vita a gyógyszerészek elő
jogairól. Gyógysz. 1901, 599—631; Cosmas és Damianus. GyÉrtesítő 
1901. 601; Adatok a gyógyászat történetéhez Pozsonyban, Vámossy Ist
vántól. Ismertetés. GyÉrtesítő 1901, 448; Magyar gyógyszerészet a XIX. 
században. Gyógysz. 1902, 17; Aqua Tofana. Gyógysz. 1902, 237; A 
nagyszebeni gyógyszertár felszerelése 1531-ből. Gyógysz. 1902, 270—319; 
A növénytani bibliografiának szláv adatai. 1903, 528; Elenchus medi- 
caminum (1774—1904). Budapest, 1905. Kísérletek országos gyógysze
rész-egyesület alapítására, 1816—1837. GyHetilap 1905, 51; GyKözlöny 
1905, 55; Gyógysz. 1905, 23; GyÉrtesítő 1905, 21, 37; GyKözlöny 1906, 
503—581; Szikszai Fabricius nomenclaturája 1590-ből. Term. Tud. Társ. 
Közi. 1905, 304; A bányavárosok orvosai a XYI—XVII. században. Gyó
gyászat 1905, 774, 789; Körmöcbánya gyógyszertárainak történetéből. 
T. T. Közi. 1908, 60; A Balsamum Hungaricum és az Oleum Carpaticum 
történetéből. GyKözlöny 1905, 410; GyKözlöny 1909, 601—712; T. T. 
Közlöny 1904. 551.*

*  *

*

Az első kötet írójának, Baradlai János dr.-nak életrajza a szerző 
kívánságára a saját kötetéből kimaradt.

A második kötet írójának, Bársony Elemérnek életrajza, saját tol
lából, benne van a kötetében.

Részben ezért, részben pedig, mert „Tempóra mutantur, tacitisque 
senescimus annis“ és a ma írója talán már a holnap halottja lehet, dr. 
Gaál Endre elnök kívánságára én is ideillesztem a magam sorsának sze
rény odisszeáját. Talán vigasztalásul fog egyszer szolgálni a sorssal 
küzdő fiatal pályatársaimnak.
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ÖNÉLETRAJZ.

Irta: Baradlai János dr.

Szürke kis események láncolata. Egy árva kis diák állandó em
berfeletti küzdelme a sorssal és nyomorral. De talán éppen ezért nem 
egészen tanulság nélkül való.

Születtem 1873 november 16-án Felső-Olcsvárott, Kassa melleit. 
Apám, Breit Ferenc, gobelsburgi, osztrák-német származású cs. k. vér- 
tesezredbeli (kürasszier) számvivő volt, akit a lóidomítás terén való 
nagy jártassága miatt, mikor a katonaságtól megvált, Andrássy Dénes 
gróf monok-kaptáraljai méntelepén lovászmesternek (Bereiter) alkal
mazott. A nagynevű mágnásnak ebből az időből több apámhoz intézett 
kedveshangú levelét őrzöm. Apám tanította be azt a Minka nevű anya
kancát is, amelyik később Erzsébet királyné személyes szolgálatába 
került. A kezes állat, ha gazdája a lovaglókorbáccsal térdét érintette, 
mellső lábaival térdre ereszkedett, hogy magas úrnője kényelmesen fel
ülhessen rá.

Apámnak ez a kedvező állása nem sokáig tartott. 1879-ben, egy 
szilaj remonda belovaglásakor, a ló apámat a földredobta, olyan szeren
csétlenül, hogy több bordája eltörött, tüdeje egy törött bordától megsé
rült s a súlyos tüdősérülés következtében 1880-ban aránylag fiatalon 
elhúnyt.

Anyámra, aki magyar nő volt, négy apró gyermekével aztán szo
morú napok virradtak. Ó maga alkalmazás után nézett, mi, gyermekek, 
szétszóródtunk mostoha modorú környezetbe. A csekély összegű vég- 
kielégítés csak néhány hónapra mentesítette családunkat a gondtól.

A gimnáziumi osztályokat a sátoraljaújhelyi piaristáknál végez
tem. De a második osztályból, bár jó bizonyítványom volt, anyagiak 
híján kimaradtam s lakatosinasnak adtak.

Szurtosan, szakadt cipővel, csatakos őszi este állítottam be Halmy 
László piarista igazgatóhoz s könyörögtem, hogy segítsen rajtam, mert 
szeretnék tovább tanulni. Megsajnált s én ú jra gimnazista lettem. H a
rangoztam, ministráltam és a piarista tanárok cipőit tisztogattam. így 
végeztem el a III—YI. osztályt.

1890-ben Gölnicbányán gyakornok lettem Teleki Béla gyógyszer- 
tárában, aki velem, apátlan árvával, olyan szerződést kötött, hogy mi
vel gyakornoki időm alatt szegénységem miatt kosztpénzt nem fizethe
tek, a gyakornoki vizsga után még egy évig köteles vagyok nála telje
sen ingyen segédeskedni. így is történt.

1894-ben egy évig a budapesti, királyutcai Török-gyógyszertár
ban segédeskedtem, m ajd Bécsbe mentem az egyetemre.

Azért mentem Bécsbe, mert azt hittem, hogy ott hamarább kapok 
szusztentánsi állást, ami akkor Budapesten nem volt lehetséges. Azt re
méltem továbbá, hogy apámnak ottani rokonai segíteni fognak anyagi
lag. Csalódtam. Osztrák rokonaim hallani sem akartak rólam. Szuszten
tánsi állásomból pedig rövidesen kitettek, mert nem tudtam  eléggé né
metül. De az éhség találékonnyá tesz. Délelőtt az egyetemen előadáso
kat hallgattam, délutánonkint 60 krajcárért gabonás zsákokat hordtam 
a weissgerberi Dunaparton, a slepperekből fel a raktárba. A 80 kilós 
zsákokban magyar búza volt. Nehéz volt, de én erős legény voltam. 
Volt olyan idő, amikor lakásom sem volt, hanem „ágyrajáró“ voltam a
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Salesianergasséban, egy egyszerű munkáscsaládnál. De néha még a heti 
egy forintot sem tudtam  megfizetni az ágyért, mert nem kerestem.

Sebaj! Enyhe tavaszi éjszakák voltak. A Maximilianplatz séta
téri padjain nem kértek pénzt a meghálásért. Itt háltam hetekig.

Lágyan világított a hold s a közeli Central-Caffe helyiségeiből 
idehangzott a zene méla akkordja, amely álomba ringatott. A nagy bér
házak ablakai lassan-lassan elsötétültek. Boldog emberek aludtak ott, 
akiknek pénzük volt, puha ágyuk s nem kellett zsákot hordaniok.

Apró kalandok is megestek itt velem. Az egyik éjjelen a legmé
lyebb álmomból erélyes kéz ráz fel.

Ijedten ugrok fel. Zordképű rendőrök . . . Razzia! . . .  A többi 
„gyanús alakkal" együtt vagy húszadmagammal bekísérnek a schotten- 
gassei őrszobára. A szigorú tekintetű „Polizeirath“ sorban kihallgatja 
az élet hajótöröttéit. Többen kerülnek lakat alá.

Rám kerül a sor.
Lakásomat kérdik. Nincs.
Igazolvány? Az van. Előhúzom a „Legitimationskartét“ és arcké

pes egyetemi indexemet. Gorup-Besanez báró rendőrtanácsos, mert ő 
volt, a későbbi főkapitány, szigorú arca felderül. Barátságosabb lesz.

Miből élek? Előveszem munkaigazolványomat, mely szerint a 
Dunaparton zsákot hordok, de két hét előtt munkahiány miatt időlege
sen elbocsátottak.

A rendőrtanácsos íróasztalánál fejét tenyerébe hajtva tanulmá
nyozza a három igazolványt, m ajd feláll és sokáig meghatva néz rám. 
Végül erősen megrázza a kezemet s harsányan szól oda a jelenlevő hat 
rendőrnek:

— Polizeimannschaft, habt Acht! Ide nézzetek. Ez a szegény ma
gyar fiú zsákot hord és pádon hál azért, hogy a bécsi egyetemen tanul
hasson. Megérdemli, hogy tisztelegjetek neki. Holnap délben jelentkez
zék itt nálam, talán munkát adhatok magának. A viszontlátásra!

Hat tisztelgő rendőr sorfala között mentem ki.
A tanácsos aztán többször ju ttato tt egy kis keresethez. Magyar- 

nyelvű aktákat kellett németre fordítanom.
A második évben már szusztentációm is volt, mert közben jól 

megtanultam németül.
1898-ban kaptam  meg Bécsben a gyógyszerészmesteri oklevelet, 

amikor is a nélkülözéseknek egyelőre végük szakadt.
További segédeskedésem folyamán Mezőtúron magánúton elvé

geztem a VII. és VIII. gimnáziumi osztályt is és Debrecenben letettem 
27 éves koromban az érettségit.

A világlátás olthatatlan vágya azonban ú jra  külföldre vitt s előbb 
Lussinpiccolóban, majd az olasz Riviérán, végül Svájcban segédesked- 
tem. Közben, mint vendéghallgató, egy félévet a bolognai és egy félévet 
a zürichi egyetemen töltöttem.

Akkor kezdtem irogatni hazai lapoknak és ú ti leveleimet a Gyógy
szerészi Közlöny is szívesen közölte. Karlovszky Geyza érdeklődni kez
dett irántam  s 1901-ben Svájcból hazajöttem, hogy lapjának belső 
munkatársa, majd segédszerkesztője legyek. Másfél évvel későbben 
azonban betegségem miatt a laptól megváltam. Három évi ausztriai se- 
gédeskedés után előbb Sopronfehéregyházán, majd hat évig Sopron- 
keresztúron voltam bérlő.



1914-ben vettem meg feleségem csekély hozományával a duna- 
haraszti falusi patikát, amelyet sok sorscsapás után, kedvezőtlen anyagi 
viszonyok miatt, 1928-ban eladtam. Adósságaim felszaporodtak, érték
papírjaim  elértéktelenedtek. Közben körzetem két ú j patikát kapott 
(Alsónémedi és Taksony), amelyek összes falvaimat elvették. Akkor ad
tam el patikámat, mikor körzetemben a harmadik új patika (a duna- 
haraszti-i második) fenyegetett.

A dunaharaszti-i birtoklás 13 évét kivéve, 40 éves gyógyszerészi 
pályám ideje alatt 38-szor folyamodtam patikajogért — eredményte
lenül.

Dunaharaszti-i időm alatt a budapesti egyetemen orvosi és jogi 
előadásokat is hallgattam, 1918-ban pedig, 45 éves koromban, a Köz
egészségtani Intézetben doktorátust tettem „A foszfátok meghatározá
sának titrimetrikus módszereiről" szóló értekezésemmel.

Társadalmi és testületi tisztségeim közül megemlíthető, hogy 
évekig elnöke voltam a „Soroksár—Dunaharaszti-i Hadirokkantak 
Egyesületé"-nek, társelnöke a Budapesti Rákóczi-T ár saság"-n&h, ipar
hatósági biztosa a dunaharaszti-i 300 tagot számláló ipartestületnek, igaz
gatótanácsi tagja a  Magyarországi Gyógy szer ész-Egyesülel-nek s végül 
magyarországi mandatáriusa vagyok jelenleg is a Nemzetközi Gyógy
szerésztörténelmi Társaságnak, melynek kongresszusán Magyarországot 
már kétszer (Nürnberg 1927, Berlin 1929) képviseltem. A „Gesellsch. für 
Gesch. d. Pharm" adja ki a jövő évben nagyobb szabású munkámat ez
zel a címmel: „Deutsche Elemente im Sanitaetsmesen Altungarns".

Harmincéves írói és szakírói működésem folyamán különböző ha
zai és külföldi napilapok, folyóiratok és szaklapok hasábjain közel 400 
közleményem jelent meg, ezek között novellák, de különösen sok törté
nelmi és szaktörténelmi közlemény, több különlenyomat és önálló füzet. 
Legutóbbi és legnagyobb munkám a „Magyar Gyógyszerészet Törté
nete", melynek régi korát, az első kötetet, megbízásból én írtam. Éveken 
keresztül voltam a „Képes Krónika" munkatársa, melynek egyik szak
rovatát is jó ideig én vezettem.

1909-ben családi nevemet „Baradlai“-ra magyarosítottam, mely 
nevet már jóval előbb írói álnévnek használtam.
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Bogdándi Sztupa G yörgy 1848—49-iki nemzetőrszázados naplója. 
1812—1875.

Közli: Baradlai János dr.

Sztupa György, a budapesti VIII. kerületi „Magyar korona“ 
gyógyszertár régi tulajdonosa, bár a szabadságharcban részt vett, nem 
szerepel a szabadságharcban jeleskedett gyógyszerészekről szóló és az
I. kötetben megjelent monográfiámban.

Most. mikor szinte az utolsó pillanatban Matolcsy Károly kartár
sunk rendelkezésemre bocsátotta a família féltve őrzött kincsét, Sztupa 
György emlékiratait, nem akarom munkánkból kihagyni ezt a rendkí
vül érdekes és úgy gyógyszerészi, mint történelmi szempontból fontos 
diáriumot. Elénk varázsolják ezek a fakó írások és megkopott betűk 
egy nagystílű magyar gyógyszerésznek és közéleti funkcionáriusnak 
rapszodikusan megírt memoárjait a múlt évszázad közepéről.

Sztupa György hátrahagyott emlékiratai voltaképpen két írásból 
állanak. Egy kis oktáv nagyságú, barna bőrkötésű évkönyvből, melynek 
ő a „Hasznos Jegyzések“ címet adta. Ez 22 sűrűn írott oldalból áll és 
már apja kezdte meg 1778-ban. Ezt a következő sajátkezűén írott ma
gyar bejegyzés árulja el:

„Ezen könyvetskén keztem jegyezni . . .1778, die 13 Aprily . . . 
Stupa Lőrintz Tódor, belinyesi kereskedő."

A tyja további bejegyzései örmény írással történtek és családi ada
tokat tartalmaznak. 1812-től folytatja magyarul fia, György.

Sztupa másik hátrahagyott irata ívnagyságú 36 oldalból áll. E n
nek a címe: „Szeretett gyermekeimnek a j á n l v a Tulajdonképpen az 
atya adhortációja hátram aradt gyermekeihez, hogy az ő becsületes és 
közhasznú életműködésén felbuzdulva, példáját kövessék.

A terjedelmes írást leközölni nincsen terünk, de közöljük az em
lékiratok történelmi és gyógyszerészi érdekű feljegyzéseit kivonatban, 
annál is inkább, mert Sztupa úgy a szabadságharc idejéből, mint külö
nösen az 1867-es kiegyezés légköréből több érdekes eseményt világít 
meg, melyeknek körvonalait a kor krónikása az ő soraiból, aki élő és 
érző szereplője volt ezeknek az időknek, intenzívebben ismer meg.

Sorai között pedig kidomborodik előttünk egy nemesvágású fér
fiú, jellemes ember, aki bár románnak született, de izzóvérű magyar 
hazafi. Megtudjuk emlékirataiból azt is, hogy Deák Ferenc nevezetes 
húsvéti cikke nyomán ő volt egyik vezérembere a fővárosban annak a 
nagy politikai fordulatnak, amelyik végeredményében a király és a 
nemzet sóvárogva várt kibékülését hozta létre 1867-ben.

Nem vadászik címek és rangok után. Ő csak dolgozni akar a 
közért. Rengeteg közhasznú egyesület vezetőembere, díjazás nélküli ad
minisztratív tisztviselője és pénztárnoka. Ezenközben nem térhet ki a 
megtisztelő bizalomnak sem s hol a felség, hol az ország, hol a törvény- 
hatóság tünteti ki. Már fiatalon 1848—49-ben, a nemzetőrség, majd a 
„pesti csatárok4' századosa, városi képviselő, később országgyűlési kép
viselő és országos biztos lesz. 56 éves korában pedig, 1868-ban, érdemei 
elismeréséül szinte a legmagasabb kitüntetést nyeri el királyától, amit 
polgári állású ember elnyerhet. A vaskoronarend lovagja lesz.



Sztupának fia nem volt. Vejére, Eugénia leányának férjére, 
Kriegner György gyógyszerészre hagyja gyógyszertárát s maga becsü
letesen eltöltött élet után hal meg 1885-ben, 73 éves korában.

Sztupa maga is jómódú örmény-román kereskedőcsaládból szár
mazott. Takarékos, szerény élet után jelentős vagyont hagyott hátra. 
Rokonságban állott a legtöbb fővárosi előkelő és vagyonos örmény és 
román eredetű családokkal, kiknek körében családi sírboltja is található 
a kerepesi-úti temetőben. így közelebbi rokonságban volt a Gozsdu-csa- 
ládclal is, amelyiknek gazdag kultúralapítványai közismertek s azt cé
lozták, hogy a hazai román ifjúság a budapesti egyetemen nyerve ki- 
képzését, a magyar hazának magyarul érző fiaivá váljanak. A megszál
lások, sajnos, ezeket a gazdag kultúralapítványokat jórészt kisajátí
tották.

A Sztupa-napló bennünket érdeklő részét a következőkben ad
juk, helyenként meghagyva írójának jellegzetes régies helyesírását.

Hasznos Jegyzések.
1812 aug. 5-én születtem Nagyváradon, amint az Atyám könyvé

ből kitetzik.
1826 szept. 1. napján atyám, Sztupa Theodor, meghalt életének

61. esztendejében.
1828 decemb. 19. Elhadtam az oskolát és 1829 januárius 16. nap

ján Gyulára vittek Prindl úrhoz Patikárius Praktikánsnak 3 Esztendőre 
500, az az ötszáz forintoknak fizetése mellett.

1829 dec. 26. Gyulárul Váradra jöttem.
1830 jan. 20. Pestre érkeztem és 21-ikén Székely urnái1 elkezdet

tem folytatni a Patikai tudományt.
1830 Márczius elein a Duna igen kiáradt, úgy anyira hogy sok 

falukat semmivé tett, de Bétsbe se kevés károkat tett, a Leopold Városba 
kivált, ahol majd az első emeletig volt, a Posta sem járhatót Bétsbül 
Pestre. 8. Mart. egész 16-ikig, azaz 8 napokig, a jég is igen későn indult 
meg, úgy, hogy Josef napján még nem állhatott a híd Pesten, mert azon 
napon ment el a jég.

1830. ötödik Ferdinándot Magyar Királynak fel szentelék, minek 
utána az Magyaroknak a Koronatio felől való sok perlekedések végre 
hajtódott vala. Különös vigság és öröm uralkodott ezen nevezetes napon 
Posonyban. Pesten is az egész Utzák voltak felvilágítva, különösen az 
híd díszelkedett lámpásival, az Vármegye háza világításával. Város háza 
pedig sok szép Transzpárens Illuminatiojával és több házak külön 
fényességekkel díszelkedtek, mely öröm éjfél utánig tartott.

1831 Junius 13. Kezdett az Cholera uralkodni és tartott october
15, 17 és 26 napjáig.

1832 jan. 8. napján szabadultam fel Székely úrnál, aholis to
vábbra, mind Legény megmaradtam.

1832 máj. 6. Érkeztem Jászberénybe. Preisgauer2 úrhoz jó Con- 
ditióba.

1832 októb. 23. Pestre mentem Székely úrhoz Conditióba.

1 Székely Károly, a „pesti patikárius kebelzet“ akkori elnöke, a lipótkülvárosi „Magyar ki
rály “ gyógyszertár tulajdonosa. — Bar.

 ̂ Preisgauer Sztupával együtt segédeskedett Székelynél. Jogot kapván Jászberényben, Sztupa 
vele ment a felállításnál segédkezni. — Bar.
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1834 máj. 23. Az Pesti Univerzitás Laboratóriumjában a Magiste- 
riumomat készítettem, úgy mint Murias Calcist és Sulfas Zincit és ju- 
nius 10-én Dissertáltam.

1834 August. 8-án Rigorozáltam délután 4 órátul ötig és 10-én dél
előtt 11 óra után esküdtem.

1834 aug. 18. Esztergomba érkeztem Laufer ú r Patikájában 450 f. 
fizetésért és novemb.-ben által vévén Sihulszky úr, nála megmaradtam 
egész 1. májusig, 1835. Ezen idő alatt elég szép napokat éltem Harrer úr 
famíliája társaságában.

1835 május 24. Pestről elindultam Bétsbe Grohmannal és Po- 
sonyba egy napot töltvén 27-én felértünk, de minthogy conditiót nem 
kaphattam  m indjárt kvártélyt vettem a \V asserglacinak3 által ellenében.

1835 jun. 15. Véletlenül bejutottam Meinl úr Patikájában, mint 
segítő, de kedvezvén a szerentse, jul. 1. napján fizetéssel, ugyanottan 
conditióra jutottam.

1836. Haltak meg báró Stift, Protomedicus4 és Moser Joseph vá
rosi Patikarius. Az utolsót halva találták a glacison. Ugyan egy nap 
temetődtek el mindketten.

1836 aug. 25. El hadtam Meinl úr Patikáját Bétsben, minek utána 
Gerle és Grohman Collegáimmal 14 hónapokat töltöttem vala és minek 
utána ösmerőseimtől elváltam. Aug. 31. a gőzhajón igen kellemetesen 
leutaztam Posonba. Utazó társaim között gróf Pálfy Cancellárius úron 
kivül több jeles hazafiak valának, nem különben idegenek, kik Constan- 
tinápolyig utaztak, akik között egy Észak americanus volt feleségével 
és inasával. 8 órakor épen érkeztünk Posonba és igy Bétsbül 3 óra alatt.

1836 szept 1. Léptem Posonban conditióba Schöninger úrhoz, ahol 
is a legszolidusabb urat és neveltebb5 asszonyt találtam.

1838 mártius 15—17. A Dunán lévő jég megakadván Pest alatt, 
anyira kiárasztotta a folyását, hogy Pest egészen el volt merülve a víz
ben, úgy Buda és Esztergom, nem különben több helységek. Pesten a 
házak többnyire megrepedtek és a külső városok jobbjára egészen le 
omlottak, nem különben Esztergomban rettenetesek voltak a károk.

1840 márc. 16. Elhagyám Posony városát ahol is 3^2 esztendőket 
töltöttem Schöninger úr házánál és mind a háznál, mind a városban 
nagy szívességgel valának, kivált Steinbauer úr házánál. Barátaim közé 
tartozott Nagy Péter, vármegye ügyvédje és Küffner Móritz, ugyantsak 
ügyvéd, utolsó estvémet Masché ú r6 házánál töltöttem és másnap a gőz
hajón le Pestre.

1840 junius 16. Megvettem és általvettem Aradon Borosné asz- 
szonyság gyógyszertárát 26.000 f-ton, de az haszonbérlőt, Ternajgó urat 
benne kellett hagynom 21 sept-ig, de ő nem volt ura és 20 juliusban már 
által adta nekem, amely naptól sok viszontagságokkal kezdettem annak 
administrálását.

1841 julius 11-én Péter és Pál napján,7 reggel 7 órakor volt eske- 
tésem a tököli templomban Nikolits Emília kisasszonnyal.

1848 március 15-én Pesten minden vér ontás nélkül a reform meg
kezdődött, mit Posonban az országgyűlés is helybenhagyott. Később

3 A mai Donauquai.
4 Főorvos.
e Legműveltebb.
6 Barátságos francia család, akik Sztupát magukkal akarták  vinni Párizsba.
7 Görögkeleti nap tár szerint 13 nappal későbben, mint a katolikus Péter-Pál napja.
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őfelsége által minis terelnek rie k Battyányi Lajos, pénz Kossuth, igazság 
Deák, közlekedés Széchényi István, nevelés Eötvös József, keresked. 
Klauzál, belügyek Szemere és külügy H. Eszterházy.

1848 március 20-án köz árverés útján megvettem a Korona című 
gyógyszertárt Pesten 33.600 f. ezüst pénzben és 1. májusban tettleg ál
tal is vettem, minek utána aradi gyógyszertáramat Ring úrnak 44 ezer 
váltó frt.-ért eladtam volna és 23-án által adtam.

1848 ápril. 27-én nőmmel együtt elhadtuk Aradot és gyorskotsival 
Szolnokig utaztunk, a honnan vasúton másnap Pestre a Nádornál meg
szállván tsak 29-én mentünk szállásunkra azon egy szobába, melyet 
háziasszonyunk adott és amelyben kéntelenek valánk majd egy egész 
holnapig lakni.

1848 julius 30-án a pesti és budai nemzetőrök zászlójuk szente
lése tartatott Budán, a Vérmezőn, ahová Czinege őrnagy úr vezérlete 
alatt mentünk, visszajövet, gyülekezetünk lévén, egyes akarattal a szá
zad kapitányának kikiáltót, ugyanaz nap.

1848 octob. 20-án volt Pesten nagy népfelkelés, minthogy a horvá- 
tok már Fejérváron innen voltak. De szükség nem volt reá, mint
hogy azok Bétsnek vették útjokat.

1848 okt. 18. Kossuthot, az ország elnökét a pesti nemzetőrség a 
táborba kisérte.

1849 jan. 5-én, pénteki napon szállották meg a császári katonák 
Budapestet, minek utána a magyarok Schvechattól egész Budáig lassan 
visszahúzódtak, innen Debrecenben vették útjokat, ahová az ország- 
gyűlés tagjai, a Szent Koronával előre mentek.

1849, április hó folyamán a magyar sereg az ausztriaiakat egész 
Pest alá nyomták, Bitskén Isaszegen győzedelmeskedvén rajtok és Áp
rilis 23-án és 24-én éjjel az utolsók elhagyták Pest Városát magok után 
felégetvén a hidat és a budai várba erősen elsáncolták magokat, Henízi 
generális commandója alatt.

1849 április 14-én Debrecenben a habsburgi dinasztiát számkive
tették és a trónt üresnek nyilvániták.

1849 ápril. 18—19-én Komárom ostromlóit Görgey visszaverte.
1849 máj. 4. Délelőtt 9—10 órakor a budai hegyeken vonultak elő 

a magyarok és minekutána felszólliták a várbelieket a megadásra, de 
ellen feleletet nyertek, kezdtek az ostromhoz. Délután nagyban folyt az 
ágyúzás, estefelé Pestet bombázták a várból, de nem történt égés, egész 
éjfélig tartott az ágyúzás.

1849 máj. 13-tól 14-ig egész éjjel bombáztatott Pest és eléget) a 
legszebb házakból 32. Azonkívül roppant sok öszve rontatott és több 
emberélet lett áldozattá.

1849 máj. 20-árul 21 éjjel megkezdetett a nagy ostrom és reggel 
felé bevétetett a vár, sok áldozat esett mindkét oldalról. Hentzi Generá
lis halálos lövést kapott és másnap meghalt. Az elsők voltak a vár falain 
a 19 és 47 zászlóaljak és a Dóm Miguelek, kiknek őrnagyok is halálos 
lövést kapván, egy pár óra múlva meghalt. Vagy 16 ezer fegyver, 80 
ágyú, igen sok kotsi, hidak és temérdek lőpor találtatott a várban. Az 
ostrom alatt mind Pesten, mind Budán tömérdek kár okoztatott. A bu
dai nép a hegyekbe, a pesti pedig a városligetbe, Ortzi-kertbe, József- 
és Ferentz-városba menekült. Igen sok falura ment, nőm és gyermekem 
a józsef-városi bírónál kaptak jó menedékhelyet.



1849 Június hónap folyamán bejött Pestre a magyar kormány, 
a kormányzó bejövetele estéjén a város ki volt világitva. Julius hó 3-án 
ú jra  elhagyta a várost a magyar kormány és az osztrák sereg bevonult, 
kevés muszkával. Későbben az egyesült erő lefelé ment, a magyar sereg 
után, Vátznál nagy ütközet volt, majd Szeged körül és az utolsó Temes
várnál, hol is az egyesült osztrák sereg győztes lett.

1849 aug 11-én a kormányzó minisztereivel egyetemben ünnepé
lyesen lemondott Aradon és Görgeyre ruházta a dictátorságot, ki is aug. 
13-án a fegyvert letette a muszka erőnek, Rüdiger generális alatt. Yagy 
20 ezer embert és 130 ágyút adott át Görgey, azután Váradra vitetett 
többi tábornokaival u. m.: Lenkey, Nagy Sándor, Aulich, Pöltenberg 
etc. etc. Rá egynéhány napra Damjanits feladta az aradi várat és igy 
végződött a véres harcz.

1849 spt. adta fel magát Komárom vára, szabad menet, tisztek 
kardostul és a magyar banknóták felváltása, ami Komáromban van. így 
az utolsó hely is, hol magyar zászló lobogott, megszűnt.

1849 octób. 6. Gróf Batthiányi Lajos, volt minister prézes azért, 
hogy követnek megmaradt múlt év októb. után is, minek utána akasztó
fára lett volna Ítélve, agyon lövetett este fél hat órakor és jószága con- 
fiskáltatott.

1849 oct. 6-án Aradon 38 magyar tábornok agyon lövetett u. m.
Kiss Ernest, gróf Lázár é s ........, felakasztattak 9-en, egy sorjában u. m
gróf Vétsey, Gróf Leiningen, Schweidl, Aulich, Nagy Sándor, Lanner, 
Damjanits, Zukits (?),9 Török. Mindnyájan a legnagyobb bátorsággal 
mentek a halál elébe, a nép igen le volt hangolva.

1849 okt. 8-án reggel akasztatott fel Pesten Csányi köziek, minis
ter és báró Jeszenák kor. biztos. Bátor lélekkel mentek a halálba.

1849. év folyamán még több kitűnő magyar urakat ítéltek el fog
ságra, nem különben 3 ízben 42 egyént Aradon halálra ítéltek, de ke
gyelem útján  18 év várfogságot kaptak. Mindnyájan azelőtt az ausztriai 
seregben mint tisztek, majd a magyar seregben, mint ezredesek szolgál
tak, köztük Cserey, Máriásy, aki Áradot ostromolta, Rohontzy és több 
kitüntetett egyén.

1849 nov. 20-án déli 12 órakor nyittatott meg a lántz-hid Pest és 
Buda közt. Temérdek nép volt jelen és a legnagyobb csendesség ural
kodott. Katonaság volt felállítva a Dorottya utzától a hidig spalirban, 
melyen keresztül Haynau generális és Geringer, civil-kormányzó men
tek. A banda a himnét játszotta, mindaddig, mig a két fő úr tisztek kí
séretében a hidon által és vissza jött. Azzal az ünneplés megszűnt.

1851. Harminchat emigránst in effigie a Neugebáude hátánál egy 
fekete táblán fehér betűkkel felakasztottak u. m. Kossuthot, a Percele- 
ket, Sárossy Gyulát etc.

1856 április 6-án fizettem ki az utolsó rátám at a Patikáról Früh
bauer László úrnak és így ez nap lett patikám tisztán az enyém, me
lyen semmiféle adósság nem fekszik.

1860 márc. 14-én megsebesült Forinyák jogász a temetőben és 2 
hét u tán meghalálozván, temetésén 40—50 ezer ember jelent meg és 
gyalog kisérték a temetőbe. Sok dámák és mágnások egész gyászban.

1860 április 10-én halt meg Szécsényi István Bétsben. Az egész 
haza gyászolta a nagy halottat. Requiem Pesten volt az Akadémián, 
ápr. 30-án tartatott, a nagy templomban, a prímás pontifikált.

8 Sztupa rosszul emlékezett. Négyet lőttek agyon.
0 Knezich-et akart írni.

689

44



1861. máj. 8-án reggel az egész fővárost a legnagyobb szomorúság 
lepte meg, hallván, hogy gróf Teleky Lászlót halva találták, pisztoly- 
lövés következtében saját lakán. A dolog mibenléte még misztérium, 
teteme a Muzeumban tétetett és 10-én délután az egész város részvéte 
mellett történt a temetése.

1863 jul. 1-én visszalépem a patika vezetésétől, átadván Gróf és 
Schédy uraknak bérbe 5000 f. évi bérért és 1864 febr. 1-én újonnan 
visszavettem.

1868 Jun. 5-én írta alá Ő Felsége részemre a vaskorona rend 3. 
osztályát, sok oldalú működésem díjául és reá egy pár napra a polgár- 
mester, Szentkirályi Mór, a lövöldében adta át számos polgár előtt egy 
zászlószentelés alkalmával.

1875 Jun. 8-án Fehértemplomban megválasztottak képviselőnek 
az országgyűlésre.

1879. Férjhez ment Jeni leányom Kriegner György gyógyszerész
hez, Királyi Pál volt a násznagy és eskedtette Márkus Gyula papnevel- 
dei igazgató kanonok az egyetemi templomban, roppant nép jelenlété
ben, nagy ünnepéllyel. Yőmet a gyógyszertárba társnak vettem be.

Eddig Sztupa G yörgy naplójából az érdekesebb politikai és 
szakmabeli vonatkozások.

Ebből csak a legérdekesebbeket közlöm.
Másik, leányaihoz intézett em léksoraiban is több érdekes rész

akad.
1848-ban az 5-ik nemzetőrszázad kapitányává választotta a pol

gársága. Megválasztása napján született Irma leánya. Ennek emlékére 
az volt Sztupa vágya, hogy a zászlót megőrizve, az halála után Irma 
leánya őrizete alatt maradjon. Leánya azonban előbb halt meg, mint ő 
s Sztupa így 1871-ben a honvédzászlót a Nemzeti Múzeumnak adta át, 
hol az ma is látható.

Zászlóaljával azután az 1848-ik évben Pozsony felé mozgósítot
ták s néhány hónapot ott töltött harci zaj és nélkülözések között egész 
a morva határig portyázva. Ütközetre azonban nem került a sor s ő ka
tonáival hamarosan hazakerült. Sztupa iratai között megtalálható egy 
ÍAen katonáinak névsora, akik jobbára pest-budai családos iparosembe
rek lévén, a hadi életet hamar megunták s a hazaszállítás gondjai 
Sztupára nehezedtek.

1865-ben ú jra  nevezetes szerep ju t Sztupának. Deák cikke után 
esedékes a kibékülés a királlyal. A régi sebek azonban még nem heged
tek be s Pest polgársága még javarészt függetlenségi érzelmű.

A király és a királyné ebben az évben Pestre jött, de minden ün- 
nepies és hivatalos fogadást eltiltott.

Sztupa az. aki a június havi városi közgyűlésen megtöri a jeget 
s egy fulmináns beszédében sürgeti a kibékülést. Indítványát a közgyű
lés megszavazza s a polgárság nagy örömmel és soha nem látott dísszel 
fogadja a királyt.

Ebben a tényben leszögezhető, hogy Sztupa, mint D eák m unka
társa készítette elő a fővárosban a kiegyezés lehetőségét.

Sztupa érdemeit ez annál is inkább növeli, mert eddig ő volt a 
legkurucabbak egyike.

Sztupa érdemeit a király ismételten megjutalmazta.
1868 júniusban a vaskoronarend III. osztályát nyeri el.
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1868 novemberben régi magyar nemessége elismerése mellett a 
„bogdándi" előnevet adományozza neki.

1869 februárjában a Budán tartott udvari bálon is megjelenik ki
rályi meghívásra.

1868-ban születik Budán Mária Valéria királyi hercegnő. Pest vá
ros polgárai díszes albumot készítenek sok ezer aláírással a királyné ré
szére. Az albumot Lévay Sándor püspökkel Sztupa viszi Ischlbe.

Erzsébet királyné kedves leereszkedéssel fogadja őket, barátsá
gosan elbeszélget velük s a bölcsőben pihenő kis hercegnőt maga mu
tatja  meg nekik.

Az emlékiratba az utolsó bejegyzést Sztupa 1875 október 14-én 
írja  be. De utána még 10 évet élt. Megérte azt is, hogy leányai a lehető 
legjobban mentek férjhez.

Patikája vejének, Kriegner Györgynek halála után leányáé lett, 
özv. Kriegner Györgyné, szül. Sztupa Eugénia halála óta pedig utóbbi 
vejének, az aktív huszártisztből gyógyszerésszé lett Matolcsy Károlv- 
nak vezetése alatt áll.

Id. Ternajgó József 1848—49-es nemzetőr-százados.

Irta: dr. Baradlai János.

A Ternajgó-család Magyarországon szintén a törzsökös patikus
családokhoz tartozik, akik már több, mint egy évszázad óta szolgálják a 
magyar közegészségügyet.

A család Spanyolországból származik. Eredeti nevük „Ternaco“ 
volt. A XVIII. század végén emigráltak Magyarországra a spanyol örö
kösödési mozgalmakkal kapcsolatban. A  család akkori feje, Ternajgó 
Ferenc, a múlt század elején Kassán tényleges császári lovaskapitány 
volt s úgy az olasz, mint a napoleoni háborúkban több, mint 80 csatában 
vett részt. Aránylag fiatalon ,a háborúkban szerzett betegség következ
tében halt el. A bécsi Kriegsarchivum több vitézi tettét tartja  számon.

Fia az idősebbik Ternajgó József 1808-ban született s a gyógysze
részi pályára lépett. Évtizedekig volt későbben M áriaradnán gyógyszer
tártulajdonos, hol a polgárság körében tekintélynek örvendett. Itt érte a 
szabadságharc 1848-ban. Ternajgó József abban az időben, mikor min
den becsületes magyar kardot kötött, egy egész zászlóalj nemzetőrt 
toborzott össze, akiknek nemcsak kiképzője, de később századparancs
noka is lett és az alvidéki lázadások idején több csatározásban is részi- 
vet t. Vele volt mindenütt fia Cézár, aki úgyszólván még csak diákkor
ban volt.

Ternajgó József gyógyszerésznek és „százados-parancsnoknak“ 
1849. julius 19-éről, Petrisről keltezve, egy harctéri jelentése van itt 
kezemben, mely élesen jellemzi az akkori borzalmas viszonyokat. Ter
najgó a „marosmenti védőseregben“ működik és Zám, Burzsuk és 
Óbessia környékén tartóztatja fel századával az előretörő oláh martaló- 
cokat, akiket jelentésében „mótzoknak" nevez. Milyen kegyetlen, vad 
csorda volt ez, a jelentés egyetlen pontja is elárulja. Szószerint ez a rész 
így hangzik: „ . . .Spata Mitru, óbessiai bírónak ötsét elfogták és a leg
borzasztóbb kínok után elevenen megsütötték. Sütés közben, még élt, 
mikor többször kérdezték tőle: Kell-é Kossuth?11 A  jelentés végén meg
ígéri Ternajgó százados Török Gábor „tábori ellátású telyhatalmú Kor
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mány Biztos úrnak", hogy a kegyetlenségért néhány napon belül ,illo 
jutalmat“ fizet a mócoknak.

Ternajgó József különben Kossuth Lajosnak gyermekkori játszó
pajtása volt. Innét eredt az a szinte baráti viszony, amelyik későbben 
kifejlődött közöttük s amelyik azt is eredményezte, hogy állandó leve
lezési kapcsolatban álltak egymással.

1849 augusztusában, mikor Kossuth Lajos, Magyarország kormány
zója és kisérete menekülni volt kénytelen, néhány napot Ternajgó 
József máriaradnai gyógyszerész és nemzetőr-százados vendégszerető 
házában töltött el. De nemsokára innét is továbbsietett, mert az egyesült 
orosz-osztrák seregek vészesen közeledtek. Máriaradnáról Kossuth és a 
vele menekülő államférfiak Orsóvá felé tartottak, ahol elásták — mint 
tudjuk — a koronát és átlépték a magyar határt.

Kossuth Ternajgó József vendégszerető hajlékát hosszú emigráció
jában gyakran és hálásan emlegette.

Máriaradna főterén, a régi Ternajgó házon, Kossuth itt tartózkodá
sát emléktábla is hirdette.

Mikor már az első muszka patrujok jelentkeztek Máriaradna kör
nyékén, a kormányzónak és kíséretének sürgősen kellett menekülnie. 
Nem tudták magukkal vinni azt a több társzekérnyi állami okiratot, 
amit magukkal hoztak. Az előrelátó Kossuth tudta, hogy az áruló iratok 
sok derék magyar életébe kerültek volna, azért hozta azokat magával.

Ternajgóék beleegyezésével aztán az egész állami irattárt, valami 
12 hatalmas ládában, Mária radnán hagyták a padláson elrejtve. A kor
mányzóval és kiséretével Ternajgó Józsefnek is szöknie kellett, mert ő 
is honvédtiszt volt. Felesége egyedül maradván, súlyos aggodalmakat 
állt ki. Az ura is, a fia is, kombattáns volt a szabadságharcban. Mi lesz, 
ha az osztrákok és az oroszok megtalálják nála az áruló irattárt? Nehéz 
töprengések után, szinte akkor már, mikor az üldöző sereg kutatni 
kezdett a házakban, elszánta magát és sebtiben egy éjszaka a kenyérsütő 
kemencében elégette az egész irattárt. A nagy sietségben még saját 
családi okmányai, a férje bizonyítványai és gyógyszerészi oklevele is 
ott égett el a kemencében. Képzelhetjük ezek után, hogy történelmi 
szemmel nézve, micsoda pótolhatatlan és kincsetérő iratok lettek itt a 
tűz martalékai.

Id. Ternajgó József becsületesen eltöltött élet után 1893-ban halt el 
85 éves korában.

Fia, Ternajgó Cézár, szintén aty ja  nyomdokaiba lépett és ő is a 
gyógyszerészi pályát választotta.

Évtizedekig volt tulajdonos Ujaradon, ahol nagy tisztelet övezte. 
Ezt meg is érdemelte, mert nem volt olyan hazafias mozgalom az ország
ban, melyből részt nem kért volna. Emellett politikailag is az apja fia 
volt, mert élete végéig izzóvérű függetlenségi politikus volt és elsőrangú 
szónok. Egyetlen márciusi ünnepély nem zajlott le Arad vidékén, ahol 
Ternajgó Cézár gyújtóhatású beszéde hiányzott volna. Gyakran az 
október hatodiki gyásznapon is Ternajgó Cézár tartotta az emlékbeszé
det az aradi emlékoszlopnál. A márciusi ünnepek belépti díjaiból pedig 
ugyancsak ő csináltatta Aradon a 13 vértanutábornok emléke körül a 
vasrácsot. Közhasznú és társadalmi működése köréből csak azt említ
jük fel, hogy az ő buzgólkodásával létesült Ujaradon az önkéntes tűz
oltóegylet, melynek évtizedekig főparancsnoka is volt. Erről az egylet 
25 éves emlékalbuma sokszor megemlékezik.



Ternajgó Cézár tevékeny élet után, alig 62 éves korában 189? június 
10-én halt el. Két gyógyszerész fiút hagyott maga után, Lajost és az 
ifjabb Józsefet. Mindketten letették a doktorátust is. Dr. Ternajgó József 
ma a budapest-gellérttéri Szent Kereszt gyógyszertár tulajdonosa s az 
itt megírt adatok tőle származnak, amit ezúttal hálásan köszönök neki.

A vitézi rend gyógyszerészei.

összeállította: Baradlai János dr.

A vitézi rend gyógyszerészeinek az I. kötetben megjelent névsora 
hiányosnak bizonyult, mert részben ú j adatokat szereztem be, részben 
azóta több kartársunkat utólagosan vitézzé avatta Magyarország Kor
mányzója. A bővebb, de alighanem még mindig hiányos, névsort betű
rendbe foglalva, a következőkben adom:

1. Vitéz dr. Andriska ödön, okleveles gyógyszerész, Pesterzsébet.
2. Vitéz Bálint Árpád, a debreceni honv. kórház vezető gyógy

szerésze.
3. Vitéz Bán Árpád, okleveles gyógyszerész. Gyógyszertári jo

gosítványt kapott 1930-ban Budapesten, a VII., Juranits-utcában.
4. Vitéz Bodnár Endre, Vecsés (Pest m.).
5. Vitéz nyéki Buday Barna oki. gyógyszerész, Mosonszentjános. 

{Gyógysz. Közi. 1930 aug. 10.)
6. Vitéz dr. Csabay János, a m. kir. honv. és közrendészeti 

egészségügyi anyagszertár gyógyszerosztályába beosztott okleveles 
gyógyszerész.

7. Vitéz Gaskó Béla, kőrösladányi gyógyszertártulajdonos.
8. Vitéz Hortobágyi (Mayer) József. Jogot kapott 1929-ben. Sas

halom (II.).
9. Vitéz Horváth Sándor, okleveles gyógyszerész, Zalaegerszeg.

10. Vitéz Király Mihály, gyógyszertártulajdonos, Makó.
11. Vitéz Kovács Aladár. Jogot kapott 1929. (Budapest, III. kér.)
12. Vitéz Lombay Béla, okleveles gyógyszerész, Miskolc.
13. Vitéz Németváry (Rotfuchs) János, gyógyszertártulajdonos,

Tokaj.
14. Vitéz Práznovszky Béla, okleveles gyógyszerész, tart. had

nagy. Meghalt, mint hősi halott, 1929 június 15-én, Szarvason.
15. Vitéz Szabó László, gyógyszertártulajdonos, Kecskemét. Szü

letett 1897, pályára lépett 1919, oklevelet nyert 1922.
16. Vitéz Szereday Pál, a m. kir. honv. és közrend, egészségügyi 

anyagszertár gyógy szerosztályába beosztott okleveles gyógyszerész.
17. Vitéz Torday (Turmann) Ferenc, szolgálaton kívüli százados, 

okleveles gyógyszerész, Budapest.
18. Vitéz Várady László, gyógyszertártulajdonos, Szentes. Né

hány év előtt kapott ott jogot.
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N a g y v á ra d i  g y ó g y s z e r tá ra k  .......... ... 336
N á d a s  L a jo s  gy . 481, 487, 490, 501,

519, 545
N e m é n y i J e n ő  gy . 463, 483, 485, 501, 519
N em é n y i N á n d o r  g y ................................ 677
N e ru d a  N á n d o r  n a g y  d ro g . cég  433, 560
N eu w ald  A la d á r  g y . 481, 487, 519, 545
N ew -Y o rk i g y ó g y sz e ré sz te s tü le t . .  553
N ék ám  B é la  g y ....................................... ....381
N é m e tv á ry  (R o tfu ch s) J á n o s  (v i

téz) g y ...........................................................687
N é m e t v e g y é sz e ti g y á r a k  cső d je  . .  583 
N é p jó lé ti  m in is z té r iu m  587, 618,

623, 639, 641, 647
N é p jó lé ti  n é p b iz to s sá g  .................. ....495
„Népszava** ........................................... ....479
N ie r t i t  g y ................................................. ....533
N oé V ilm o s g y ....................................... ....342
N o v ák  R ezső  g y ........................................222
N u m e ru s  c la u su s  (g y ó g y sze rész i)  624
N y á ry  F e re n c  g y ................................. ....342
N y ir y  G y ö rg y  g y ..........................  57, 233
N y u g d íj in té z e t  (g y ó g y szerész i)

554, 617, 657

O k lev e le s  G y ó g y szerészek  O rszá 
go s S zövetsége .............................. ....638

O rb á n  Ig n á c  g y ...................................  158
O rg a n ik u s  k é m ia  a la p v o n a la i  . .  589
O r la i  P e tr ic s  S o m a fe s tő m .............. ....633
O rosz L ász ló  g y ........... 459, 467, 476, 500
O rszág o s  B e te g á p o lá s i A la p  562, 569
O rszág o s  G y ó g y sze rész  E g y e sü le t 369
O rszág o s  G y ó g y sze rész  S zö v e tség  573 
O rszág o s K ö z e g é sz sé g ü g y i T an á cs

131, 149, 243, 399, 561, 567,..609 
O rszág o s T á rs a d a lo m b iz to s ító  I n 

té z e t ..........................................................586 I
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O rszág o s  T á rsa d a lo m b iz to s ító  I n 
té z e t h á z i g y ó g y s z e r tá ra i  ..........  633

„O rv o si Hetilap** ......................  241, 387
„O rv o si K ö r“ ......................................  386
O rv o so k  és T e rm é sz e tv iz sg á ló k

V á n d o rg y ű lé se  ..................................  376
O s te rw a ld  Z a k a r iá s  g y ....................... 227
O sv á th  P á l  g y ..........................................  169
O tte r  H u g ó  g y ........................................ 221
Ó vszerek  ..................................................  265
Ö rd ö g h  I s tv á n  g y ..................................  228
Ö rk é n y i H u g ó  g y ..................................  630
Ö rö k ö lh e te tle n  szem ély  jo g ú

g y ó g y s z e r tá ra k  ..............................  98
Ö rv é n y i O ttó  g y ...................................  230
Ö ste rr. P h a r m . G es...............................  293

P a c s u  D öm e g y ......................................  158
P a k s y  B é la  g y ...........  355, 393, 481, 634
P a p p  J ó z se f  g y .....................................  158
P a p p  V ilm o s g y ...................................  582
P a ra c e ls u s  o rv o sg y ...............................  34
P á te r  B é la  d r ........................................... 560
P e c h e r  J á n o s  g y ................... 158, 220, 246
P e c s n e r  G y u la  g y ..................................  401
P e e r  A n d rá s  g y .....................................  298
P e n k e r t  M ih á ly  g y ...............................  233
P e n tz  F e re n c  g y ...................................  342
P e re s  E rn ő  g y ......................  540, 565, 630
P e s t i  M a g y a r  K e re sk . B a n k  ___ 647
P e s t i s já r v á n y  ....................................... 192
P e tő f i  S á n d o r  ......................................  633
P e t r i  P á l  á l la m t ...................................  630
P é n z ro m lá s  ........................................... 560
P fe i f e r  F e re n c  d r ..................................  560
P h a rm a z e u tic a l  C h e m is t ..............  627
„ P h a rm a z . P o s t“ ......................  293, 371
P ia ts e k  G y u la  g y ................................... 661
P i l lé r  K á r o ly  g y ...................................  342
P il l ic h  F e re n c  g y ................................... 222
P il lm a n n  F e re n c  g y ...........................  342
P in té r  J ó z se f  g y ...................................  342
P is z k e r  F e re n c  g y ...............................  299
P la c s in tá r  D á v id  g y ...........................  301
P lá th  J ó z se f  g y .............. ........................ 299
P lá v e c z k y  S á n d o r  g y ........................... 233
P o d h ra c k y  F e re n c  g y . 91, 115, 233,
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P r a y  V a lé r  g y ......................................... 467
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P rá z n o v sz k y  B é la  (v itéz) g y ..........
P re is g a u e r  g y ...........................................
„ P reu ss isch e s  M e d ic in a lw esen “ ..
P re z e tsk a  V encel g y ............................
P r in d l  g y ....................................................
P ro d a m  G u idó  g y ..................................
P r o le tá r d ik ta tú r a  480, 530, 545, 552,

Q u itw a sse r  J e n ő  g y ..............................

R a d á n y  B e r ta la n  g y ............................
R a d u b sz k y  A n d rá s  g y ..........................
R a in isc h  J ó z se f  g y ...............................
R a s t la e r  g y ................................................
R ácz J e n ő  g y ..................................  602,
R á d a y  G y u la  d r ......................................
R á k ó cz i F e re n c  I I ..................................
R á th  Jó z se f  g y .......................................
R á th  P é te r  g y . 92, 104, 111, 120, 131, 

155, 157, 162, 188,
R e im h o lz  F e re n c  g y ............................
R e in e r  M ik sa  g y ...................................
R e ith a m m e r  E m il g y ..........................
R e m e te y  J ó z se f  g y ................................
R e m o ld  J a k a b  g y ..................................
R e m o ld t g y ................................................
R e x  d r. k é m ia i  g y á r  D eb rec en  ..
R ezek  M an ó  dr., o rv o s  ......................
R é th y  B é la  g y ................................  351,
R é th e ly i J ó z se f  gy . 424, 461, 474,

505, 509, 540, 555, 558, 569, 570, 612,
624, 628, 636, 645,

R ic h te r  G edeon  g y ................................
R ie g le r  G u sz tá v  egy . t a n ..................
R iesz  Á rm in  g y ......................................
R ik k e r t  D á n ie l g y ..................................
R in g  g y ........................................................
R ip p l-R ó n a i J ó z s e f  festő m , gy . 207, 
R o h rb ac h  A n ta l  gy . 158, 294, 327,

382,
R o k k a n tb iz to s ítá s  ..............................
R o k szer Á g o s to n  g y ..............................
R om  P á l  d r ...............................................
R o m á n iá b a n  é rv é n y te le n  a  m a g y a r

g y ó g y sz e ré sz i o k le v é l ..................
R on k o v ics  P á l  g y ..................................
R o th e rm e re  lo rd  .............. ....................
R o th sch n eck  K á r o ly  gy . . .  86, 115, 
R o th sch n ek  V . E m il  d r., gy . 115, 233, 
R ozsnyay  M á ty á s  gy . 55, 96, 105, 

190, 221, 280, 328, 344, 370, 381, 384,
408, 588,

R ókus k ó rh áz  ..............................  131,

R ó k u s  k ó rh á z  g y ó g y s z e r t á r a ..........  397
R ó th  G y u la  g y .......................................... 499
R ó th  M anó  gy . 461, 509, 540, 543,

580, 600, 617, 663, 677
R ó th  P á l  g y ..............................................  123
R ó z e n b e rg  S á n d o r  dr., g y .................. 461
R ó z sa v ö lg y i I m re  gy . 431, 459, 461, 509
R u b in t  K á r o ly  g y ..................................  301
R u t tn e r  K á lm á n  g y ..............................  381

S a u e r  o rsz á g o rv o s  ..............................  95
S a y  M ó r dr., g y ......................................  343
S a y  R u d o lf  g y ......................  223, 353, 355
S a x in g e r  O ttó  g y ..................................  388
S c h a u lik  A n d rá s  g y .............................. 643
S ch ee le  K á r o ly  k é m ik u s  gy . 6, 171, 588
S c h e id e n b e rg  A n ta l  g y ......................  343
S ch en e k  I s tv á n  g y .................................. 120
S c h e rfe l A u ré l g y . . .  343, 370, 384, 588 
S c h éd y  S á n d o r  id . sz ak író , gy . 82,

89, 92, 99, 134, 151, 156, 169, 234,
277, 371, 382, 560, 636, 662, 686
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S ch ie sz l V ik to r  g y ...............................  431
S ch ilb e rsz k y  K á ro ly  dr., ta n á r .

534, 628
S ch im b eck  A n d rá s  g y .......................  343
S c h m id t Jó z se f  g y ...............................  336
S c h m id tb a u e r  A n ta l  g y ..............  93, 293
S c h n e id e r  O szk á r  g y ..........................  642
S ch n e ll P é te r  g y ................................... 343
S ch o lc  J á n o s  g y .................................... 126
S cho lcz G u sz tá v  g y ..............................  89
S ch o ltz  K o rn é l d r., á l la m t..............  638
S c h ö n in g e r  g y .........................................  683
S c h ra n z  L é n á rd  g y ..............................  467
S c h rő d e r  J ó z se f  gy . ..........................  343
S c h u b e r t  A rn o ld  g y ..........  440, 652, 677
S c h u s te r  K á r o ly  g y ............................  64
S c h w a rz w a ld e r  Z sig m o n d  id. gy . 228
S c h w a rz w a ld e r  Z s ig m o n d  if j .  gy. 228
S e itz  F e re n c  n a g y d ro g ......................  225
S em m e lw e iss  I g n á c  o rv o s ta n . 96, 277
S e n n y e y  J ó z se f  fe s tő m ....................... 651
S e r tü r n e r  F r ig y e s  g y ..........................  7
S ih u lsz k y  g y ............................................  683
S im o n  G éza g y ....................................... 362
S im o n  I m re  g y .................. 93, 96, 156, 343
S im o n id e sz  A n ta l  g y ..........................  343
S in a y  D á n ie l g y ...................................  344
S ip o s  K á r o ly  o rvos, g y ......................  344
S ipőcz F e re n c  g y ................................... 344
S ipőcz  I s tv á n  g y ........................... 158, 293
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S iv ó  J u s z t in  ...........................................
S o lté sz  J ó z se f  g y ...................................
S o lté sz  L a jo s  g y ......................................
S o m o g y i R ezső g y ...............................
S oós (B ádoky) K á r o ly  g y ..................
S p ecz  g y ......................................................
S p e rg e ly  B é la  g y ..........................  628,
S ta c h ó  J á n o s  g y ......................................
S ta u ró c z k y  L ász ló  g y ..................158,
S te g e r  g y ....................................................
S te in e r  M ik sa  gy . 483, 484, 487, 496,

519, 523,
S te n n e r  F r ig y e s  g y ..............................
S te n n e r  P é te r  g y ...................................
S tra u s z  Á rm in  g y ................................
S trö c k e r  A la jo s  gy . 385, 532, 533,

535, 588,
S trö c k e r -a la p ítv á n y  ..........................
S ü th e ő  L a jo s  g y ........................... 542,
S v irb é ly  Jó z se f  g y ...............................
S z a b a d a lm a k  ......................................
S zab a d o s  Ö dön gy . ..........................
S zab a d  ip a r  a  g y ó g y sz e ré sz e ib e n
S zabó  B é la  d r. (b u d a i)  g y ..................
S zabó  B é la  d r. (ú jp e s ti)  gy . 426,

440, 540, 543, 555, 565, 568, 588, 
S zabó  G y u la  d r., gy . 158, 166, 221,
S zabó  Im re  d r ........................................
S zab ó  I s tv á n  (n a g y a tá d i)  n ép j.

m in .......................  529, 552, 579, 598,
S zabó  L ász ló  (v itéz) g y ...................
S z a k sz e rv e z e ti ta n á c s  ..................
S z a m u e lli T ib o r  ..................................
S z a rk a  J á n o s  g y ................... 96, 158,
S zatócsok  g y ó g y s z e rá ru lá s a  289, 
S z á h le n d e r  L a jo s  d r. egy . m . ta n á r ,

g y .....................................  505, 557, 560,
S z á n tó  S á n d o r  g y . 501, 503, 519,

530,
S zász  A lf ré d  ..........................................
S zász  T ih a m é r  (sz e n tiv á n y i)  gy .

487,
S z á v a  G erő  g y ......................  157, 222,
S záz a lé k e n g e d m é n y  ..........................
S zeg e d i á rv íz  ......................................
S zeg e d i g y ó g y s z e r tá ra k  ..................
Szele B é la  g y ..................................  543,
S z e lé n y i d r ................................................
S ze lén y i Á rp á d  dr., g y ......................
S zem ély  jo g ú  g y ó g y s z e r tá ra k  ----
S zem ély jo g ú  g y ó g y s z e r tá ra k  

b érb e  n em  a d h a tó k  ......................
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S zem ély  jo g ú  g y ó g y s z e r tá ra k  te-
h e r a la p ja  ........................................... 645

S z e m é ly jo g ú  g y ó g y s z e r tá r a k a t  
g o n d n o k k a l k e z e lte tn i t i lo s  ___  587

S z e n n e r t J á n o s  g y ............................... ...344
S zen th e  K á ro ly  o rv o s  és g y .......... ...344
S z e n tiv á n y i S á n d o r  g y ...................... ... 233
S ze n tm ik ló s sy  S á n d o r  g y .................. ...483
S zepesi o rv o s-g y ó g y sze ré sz  e g y le t 127
S z e re d a y  P á l  (v itéz) g y ................... ...688
S ze ré n y i V in ce  g y .........................  158, 223
S zék e ly  J e n ő  g y ...........................  500, 572
S zék e ly  K á r o ly  g y ..................  38, 63, 682
S zék h á z  e g y e s ü le ti  .......................... ...674

S zék h á z  te s tü le t i  .............................. ... 674
S zék h á z i v en d é g sz o b ák  .................. ...655
S zék y  M ik ló s  g y ..........................  378, 559
S zék y  T ib o r  d r., e g y e t, ta n ., gy . 559
S z ig e th y  N á n d o r  gy. 190, 221, 247, 293
S z ig e ti  F r ig y e s  g y ............................... ...440
S z ilá g y i K á r o ly  g y .............................. ...410
S z ilá rd  B é la  g y ..........................................632
S z ilv á ssy  L ász ló  g y . 598, 638, 651, 677
S z lá v ik  I s tv á n  dr., g y ...........................483
S zopkó A lf ré d  g y .................................. ...293
S zopkó  D ezső  dr., g y .......................... ...440
S zö llé sz e ti á llo m á s , b u d a p e s ti  _____560
S z ta n k a y  A b a  (h e rm á n y i)  d r., gy . 632 
S z ta n k a y  F e re n c  (h e rm á n y i)  gy .

108, 280
S z te m p á k  A n ta l g y ..............................  97
S z te ré n y i J ó z se f  m in ...........................  586
S z tu p a  G y ö rg y  (b o g d án d i) gy . 95,

104, 123, 135, 237, 276, 344, 354, 681
S zu ló  B é la  g y ..........................................  301
S z ü ts  P á l  g y ..............................................  675
Szücs (Szk icsák) R ó b e rt gy. . .  440, 543

„T a k a rító n ő -g y ó g y sz e ré sz e k 11..........  487
T a k á c s  I s tv á n  g y ...................................  440
T a m a ss ik  I s tv á n  g y ..............................  345
T a m á s  M ih á ly  g y ..................................  345
T a m á s s y  B é la  g y ................................  151
T a m á s s y  G y ö rg y  g y ...........................  229
T a m á ssy  K á r o ly  g y . 86, 115, 120,

160, 22% 233, 280, 337, 345, 370, 373, 384
T a m á ssy  Ö dön g y ..........................  115, 230
T a n á c s  M ih á ly  g y .................................  104
T a u f fe r  G áb o r dr., gy . 509, 536, 540,

542, 543, 555, 558, 565, 600, 612, 619,
643, 644, 656, 663, 667
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T a u f fe r  K á ro ly  g y .................................. 102
T á p sz e rv iz sg á la t ................................... 291
T á rs tu la jd o n o s  g y ó g y sz erész ek  . .  642
T elb isz  Jó z se f  g y .................................... 300
T elek y  P á l  g r. m in ............................... 632
T elen d y  A n ta l g y ..................................  222
T e m e sv á ry  J ó z se f  g y ........................... 559
T em etk ezési se g é ly  (g y ó g y sze ré sz i)  617
„ T e rla “ .......................................................  648
T e rm é sz e ttu d o m á n y i K ö z lö n y  ----- 397
T e rm é sz ttu d o m á n y i T á r s u la t  (M.

k ir.)  ..............................  137, 277, 501, 589
T e rn a jg ó  J ó z se f  id . g y ....................... 683
T e rn a jg ó  J ó z se f  dr., g y ......................  677
T e rs ty á n s z k y  K á r o ly  gy . 104, 158, 345
T é r i  T ib o r  g y .........  483, 484, 487, 495, 545
T h a l lm a y e r  B é la  ................................... 126
T h a l lm a y e r  és S e itz  n a g y d ro g . cég

258, 285, 433, 526, 564 
T h a n  K á r o ly  p ro f., gy . 8, 91, 97,

105, 135, 173, 325, 345, 392, 398, 409, 670
T h eo d o ro v ic s  M á té  g y ..........................  345
T h ú ró c z y  K o rn é l irg . r e n d i ta r t .

főn ö k , g y ..................................................  544
T isc h le r  J á n o s  g y ................................ 506
T isz a  I s tv á n  g r. m in .............................. 647
T isz a  K á lm á n  m in . . .  244, 280, 354, 392
T itk o s  sz e rek  ....................... 247, 265, 360
T o ff le r  P á l  dr., g y ..................................  518
T o m csik  A la jo s  g y ...............................  345
T o m k a  I s tv á n  g y ..........................  431, 440
T o rd a y  (T u rm a n n )  F e re n c  (v itéz)

g y .................................................................  688
T ó th  L a jo s  d r., egy . ta n ., á l la m t.

401, 558, 635
T ö m ö rk é n y i I s tv á n  író , g y . 9, 670
T ö m ö sv á ry  L ász ló  g y ........................  345
T ö rö k  J á n o s  g y ..................................... 633
T ö rö k  J ó z se f  g y ...........  96, 108, 388, 678
„T örök  Jó z se f"  n a g y d ro g . cég  433, 526
T ö rö k  M á r to n  g y ...................................  440
T ö rö k  S á n d o r  g y ..........................  388, 650
T ö rv é n y e k  és re n d e le te k  (g y ó g y 

szerészi) ............................................... 382
T ra ja n o v ic s  Á g o s to n  g y . 92, 99,

108, 113, 120, 156, 163, 233, 280, 288,
345, 379

T ra x le r  L ász ló  d r., g y .......................  588
T re fo r t  Á g o sto n  m in ........................... 376
T ro m m sd o rf g y .......................................  305
T sch irc h  p ro f ...........................................  561
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U d v a r i  g y ó g y sz e ré sz  (M. k ir .)  ___ 152
U g ró n  G áb o r v . m in ........................... 575
U rb á n  J ó z se f  g y ........................... 388, 393

V ad á sz  G u sz tá v  g y ..............................  500
V a d o n a  J á n o s  g y ................................... 202
V a jn a  J ó z se f  g y ....................................  677
V alk ó  g y ..................................................... 124
V a rs á g h  B é la  g y ..................  222, 351, 633
V a rs á g h  Z o ltá n  dr., sz a k író  gy.

431, 461, 600, 603, 636, 652
V as J e n ő  g y ..................  116, 232, 280, 312
V ass  J ó z s e f  d r., n é p j . m in . 558,

568, 569, 574, 578, 579, 586, 608, 612,
618, 633, 638, 641, 647, 648, 649, 653, 657

V a s v á ry  B é la  g y ................................... 572
V á lla la t i  h á z i g y ó g y s z e r t á r a k ___ 604
V ám o s E rz s é b e t  g y ..............................  519
V ám o ssy  I s tv á n  dr., fő o rv ..............  662
V ám o ssy  Z o ltá n  p r o f .................. 504,

544, 558, 566
V á r a d y  L ász ló  (v itéz) g y ..................  688
V ecsey  V ik to r  g y ..................................  86
V esze lszk y  G y u la  dr., egy . m. ta n .

g y ......................  8, 557, 558, 623, 628, 671
V é g h  I s tv á n  g y ..............................  247, 301
V é g h  J á n o s  dr., fő o rv o s  ..................  504
V id é k i G yó g y szerészek  O rszágos

S zö v etség e  ..............  367, 423, 431, 439
537, 579, 581, 633

V ilá g h á b o rú s  g y ó g y sz e rb esz e rzé s  424
V io la  L a jo s  g y .......................................  467
V la se k  E d e  g y ..............................  190, 393
V o n d ra se k  Jó z se f  d r., sz a k író , gy .

533, 632
W a g n e r  D á n ie l id., d r., gy . 69, 75,

79, 120, 124, 160, 345, 385, 504, 634
W a g n e r  D á n ie l i f  j. d r., gy . . .  100, 346
W a g n e r  F e re n c  g y .................................. 346
W a g n e r  J á n o s  g y ..................................  346
W a g n e r  J e n ő  g y ...................................... 99
W a g n e r  Jó z se f  g y ..................................  99
W a ld h e im  A n ta l dr., g y .....................  380
W a n d ra s e k  K á r o ly  g y .............. 190, 221
W e k e r le  S á n d o r  m in ............... 441, 632
W e n ck h e im  B é la  b r ..............................  116
W esse l F ló ra  dr., g y .................. 505, 556
W é b e r  D ezső dr., g y ..................  505,

543. 557, 580, S28

Oliltl
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Gidai

W é h n e r  E d e  g y ....................................... 603
W ie n e r  J e n ő  g y ......................................  505
W im m e rth  K á r o ly  g y ..........................  393
W in k le r  L a jo s  p ro f. gy . . .  8, 504,

558, 559, 625, 670
W in te r l ic h  J ó z se f  g y ..........................  346
W itte n b e rg e r  H e n r ik  gy . 481, 485, 545
W ittm a n n  E le m é r  gy . . .  540, 675, 677
W la ss ic s  G y u la  m in ...........................  634
W o lff  G áb o r g y ......................................  346
W o lff  G y u la  dr., g y ..............................  179
W o lff  J á n o s  g y ..................  346, 378, 401
W ü r tz le r  V ilm o s g y ............. 69, 75, 227

Y bl M ik ló s ép ítész  ..........................  400
Z a á ry  E le m é r  g y ................................... 431

Oldal
Z a la i D ezső dr., g y ..................................  505
Z á r  a lá  v e t t  g y ó g y sz e rek  ..............  433
Z á rg o n d n o k , g y ó g y s z e r tá r i  ..........  646
Z b o ra y  B e r ta la n  dr., g y ......................  560
Z b o ra y  B é la  g y ...............  380, 393, 603

Z b o ra y  G y u la  g y ................................... 537
Z e in in g e r  A n ta l  g y ..............................  334
Z e m p lé n y i K á ro ly  g y ..........................  97
Z ip e rn o v sz k y  K á r o ly  egy . ta n . gy . 670
Z lo d szk y  M ih á ly  g y ...........................  233
Z o ltá n  B é la  g y ................... 450, 453,

459, 463, 474, 482, 485, 495, 498, 509,
516, 519, 532, 542, 545, 565, 577, 600,

602, 610, 635, 651, 653
Z w ick  Z sig m o n d  ................................... 346



Sajtóhibák az I. kötetben.

37. old., 19. sor felülről: „ut homidica“ helyett „ut homicida“ 
teendő.

38. old. 25. sor felülről: „fennem “ helyett „fennen“ teendő.
62. old., 9. sor alulról: „50 éves" helyett „48 éves“ teendő.
72. old. mellett, 1. sor felülről: a képszövegben: „Theophastus“ 

helyett „Theophrastus“ teendő.
72. old. után fascimilemellékl. 22. sor alulról: „Heiligenprun- 

neusis“ helyett „Heiligenprunnensis“ teendő.
142. old., 16. sor alulról: „veneneás“ helyett „venenás“ teendő.
163. old., 11. sor alulról: „Fleichhaker“ helyett „Fleischaker“ 

teendő.
182. old., 25. sor alulról: ,vunerarii“ helyett „vulnerarii" teendő.
187. old., 2. sor alulról (jegyzet): „vohrero“ helyett „vorhero“ 

teendő.
228. old., 24. sor felülről: „IV. (Kun) Béla“ helyett „IV. (Kun)  

László“ teendő.
240. old., 16. sor alulról: „heuerek“ helyett „haeuerek“ teendő.
304. old., 12. sor felülről: „1700—1729“ helyett „1700—1710“ 

teendő.
339. old., 12. sor felülről: Az egész harmadik bekezdés, amelyik 

„A budai irgalmasgyógyszertár . . .“ szavakkal kezdődik, elmarad, 
mint a kéziratból kitörölt.

350. old., 6. sor felülről: „Riccetario" helyett „Ricettario“ teendő.
400. old., 23. sor felülről: „tönkretevésére" helyett „tönkretevése" 

teendő.
404. old., 1. sor alulról: „Fascikkel" helyett „Fascikl" teendő.
448. old. után a képmellékleten 9. sor alulról: „Staadtapotheke" 

helyett „Stadtapotheke" teendő.

M EG JEG YZÉS.

A  M agyar G yógyszerészet Történetének jelen I l- ik  kötete egé
szen a Bársony Elem ér munkája, kivéve azt a néhány fejezetet, ame
lyek a Baradlai János dr. nevével jelzettek. Ugyancsak Baradlai állí
totta össze a betűsoros névm utatót és az Arcképcsarnokot is. A  494— 
496. és 574—576. oldalakat, m elyek nyom datechnikai okokból közbe- 
szúrattak, szintén Baradlai írta.
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h u sz ti DR' G A Á L  E N D R E
v. népjóléti áilamtit-kár, országgyűlési képviselő, 

a Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület és a Budapesti Gyógyszerész Testület-
elnöke.
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Elnöki iroda az egyesületi székházban, a.



4

Elnöki iroda az egyesületi székházban, b.

Tisztviselői irodák az egyesületi székházban.



5

Az országos egyesület könyvtárhelyisége,



6

Az egyesületi székház egyik vendégszobája.



7

Fiúinternátus az egyesületi székházban.
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A Budapesti Gyógyszerész Testület székháza. Budapest, VIII., Aggteleki ucca 8.

A Budapesti Gyógyszerészkaszinó társalgó szobái a testületi székházban.



9

A testületi székház könyvtárhelyisége.





Elhunyt neves magyar gyógyszerészek. 11

1. Buzáth Ferenc, volt beregszászi gyógyszerész, országgy. képviselő. — 2. Csurgay Kálmán szakíró, a 
Gyógysz. Közi. alapítója. 1858—1892. — 3. Fauser Antal. — 4. Felletár Emil, oki. gyógysz., m. kir. törv.- 

széki vegyész. — 5. Filő János. — 6. Frumm István. — 7. Hincz György dr. — 8. Járm ay Gusztáv.



1 Járm ay Gyula dr. 2. Id. Katona Xsigmond. — 3. Kazay Endre. — 4. Kiss Károly. — 5. Kriegner 
György. - - 6. Láng Adolf Ferenc. — 7. Molnár János. — 8. Müller Bernát dr.
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1. Id. Muraközy Károly, Debrecen. — 2. Ifj. Muraközy Károly dr., egy. m. tan., Budapest. — 3. Paksy 
Béla, v. országgy. képv. — 4. Pintér Pál. — 5. Ráth Péter. — 6. Rohrbach Antal — 7. Rozsnyay Mátyás.

— 8. Ströcker Alajos.
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1. Szabó Béla dr,, Újpest. — 2. Szabó Gyula dr., kir. tan., Miskolc. — 3. bőgd. Sztupa György, 1848—49-i 
nemzetőr százados. — 4. Tamássy Károly, 1848—49 es nemzetőr százados, Debrecen. — 5. Tauffer Károly.
— 6. Ternajgó Cézár, újaradi gyógyszerész, f  1897. — 7. Trajánovies Ágoston. — 8. Id. Wagner (zólyomi)

Dániel dr. — 9. Zboray Béla.



E g y e te m i ta n á ro k .
15

1. Ilosvay Lajos dr., államt., műegy. ny. r. tanár, oki. gyógysz. — 2. Széki Tibor dr., egyet. ny. tanár, 
oki. gyógysz., Szeged. — 3. Sadler József dr., budapesti egyet. ny. r. tanár, oki. gyógysz. 1849. — 4. 
Than Károly dr., egyet. ny. r . tanár, oki. gyógysz. -f* 1908. — 5. W inkler Lajos d r., egy. ny. r. tanár, oki. 
gyógysz. — 6. Zipernowszky Károly, ny. műegyet. r. tanár, oki. gyógysz. — 7. Andriska Viktor dr., egy. 
m. tanár, közeg. int. adjunktus, az Oklev. Gyógyszerészek Országos Egyesületének alelnöke. — 8. Augusztin 
Béla dr., egy. m. tanár. — 9. Szálender Lajos, egyet. m. tanár, oki. gyógysz., Budapest. — 10. Veszelszky

Gyula, egy. m. tanár.
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1. Mozsonyi Sándor dr., népj. min. o. tan., Budapest. — 2. Darvas Ferenc d r.f gazd. főtan., szerk. — 3. 
Ernyey József, a Nemzeti Múzeum érem tárának igazgatója.

A  k a to n a i g y ó g y sz e ré sz i k a r .

1. Fabritius Henrik, főig. Sz. 1875, o. 1896. — 2. Fehér László dr., alig. Sz. 1885, pl. 1900, o. 1907, dr. 1926.
— 3. Lázár Ernő, főig. Sz. 1873, pl. 1887, o. 1892. — 4. Lippay Károly, főig. Sz. 1857, pl. 1875, o. 1880. —
5. Matits Jenő, alig. Sz. 1884, pl. 1901, o. 1906. — 6. Mezey Jenő, alig. Sz. 1886, pl. 1906, o. 1908. — 7. 

alfalvi Győrffy Gábor, honv. gyógysz., aligazgató. Sz. 1886, pl. 1902, o. 1907.



M a g y a ro rsz á g i G y ó g y sze ré sz  E g y e sü le t vezetősége. 17

I. Mihalovics Jenő, Debrecen. — 2. Tauffer Gábor dr., Budapest. — 3. Temesváry József, Szeged. Sz. 1863, 
pl. 1879, o. 1884. — 4. Koritsánszky Ottó, Budapest. Sz. 1882, pl. 1898, o. 1903. — 5. Róth Manó, Budapest. 
Sz. 1882, pl. 1898, o. 1903- 6. Kerpel Vilmos, Budapest. Sz. 1872, pl. 1887, o. 1892. — 7. Zoltán Béla,

Budapest.
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1. Fűnk József, Budapest. — 2. Nagy Béla clr., Budapest. — 3. Eibaeh Kornél dr,, Bonyhád. Sz. 1882, o.
1903, dr. 1904. — 4. Gerbert Ottó dr., Alag. Sz. 1883. pl. 19Ó8, o. 1912. — 5. sz, Baksay Béla, Xagykáta. 
Sz. 1879, pl. 1897, o. 1901. — 6. Reittmann Nándor dr., Budapest. Sz. 1882, vegyész dr. 1905. — 7. Baradlai 

János dr., szakíró, Budapest. Sz. 1873, pl. 1890, o. 1898, dr. 1918.



Budapesti Gyógyszerész Testület vezetősége.
19

1. Szilvássy (íy. László, Budapest. Sz. 1869, pl. 1888, o. 1892. — 2. Kováé* Ödön, Budapest. Sz. 1879, pl. 
1897, o. 1902. 3. Gruber Árpád, Budapest. - 4. Réthelyi József, Budapest. Sz. 1872. pl. 1887, o. 1891. -  
5 Schubert Arnold, Budapest. Sz. 1872, pl. 1887, o. 1892. — 6. Szegő László, Budapest. Sz. 1872, pl. 1890, 
o. 1894. — 7. Ternajgó József, Budapest. Sz. 1883, pl. 1902, o. 1906, d r 1907 — 8. Wiesner Lajos,

Budapest. Sz, 1870, pl. 1887, o. 1894.
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1. Beleznay Károly, Budapest. — 2. Csányi Imre. Budapest. Sz. 1882, pl. 1903 — 3. Neményi Nándor, 
Budapest. Sz. 1878, pl. 1895, o. 1900. — 4. Löcherer Tamás, Budapest. Sz. 1895, pl, 1911, o. 
1921. — 5. Steiner Oszkár, Budapest. Sz. 1881, pl. 1897, o. 1902. — 6. Matolcsy Károly. Budapest S? k. 

m. k. huszárszázados, o. 1928. — 7. Fauser Géza dr., Budapest,



Budapest-vidéki kerület,

1. Mezei Elek, Újpest. Sz. 1871, pl-. 1886, o. 1893. — 2. W irker János, Rákoskeresztúr. Sz. 1871, o. 1893. -  
3. Preyer Dezső, Budapest. Sz. 1880, pl. 1899, o. 1907. — 4. Kierschbaummayer Károly, Esztergom. Sz. 
1865, pl. 1885, o. 1889. — 5. Biró László, Kispest. Sz. 1880, pl. 1901, o. 1907. — 6. Fáy Ignác, Nagytétény. 
Sz. 1879, pl. 1896, o. 1900. — 7. Kauffmann Ernő, Veresegyháza. Sz. 1881, pl. 1899, o. 1905. — 8. Löeherer 

Gyula, Soroksár. Sz. 1866, pl. 882, o. 1889̂
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1. Smetana Aladár, Kisterenye. Sz. 1865, pl. 1880, o. 1887. — 2. Szentgály Dániel, Gödöllő. Sz. 1881, pl 
1897, o. 1904. — 3. Schulmann Bódog, Monor. Sz. 1881, pl. 1899, o. 1904. — 4. Tábor Gyula, Albertiirsa. 
Sz 1867, pl. 1883, o. 1890. — 5. Varsányi Béla, Budafok. Sz. 1888, pl. 1906, o. 1912. — 6. Pásztor Károly, 

Törökbálint. Sz. 1889, o. 1914. — 7. Göltl Pál, Pécel. Sz. 1884, pl. 1903, o. 1907.



Délpest vár megyei kerület. 23

1. Zalai Károly dr., Cegléd. Sz. 1891, pl. 1909, o. 1913, dr. 1914. — 2. Csete Ambrus, Cegléd. Sz.
1895, pl. 1913, o. 1922. — 3. Czira Endre, Kiskunfélegyháza. Sz. 1885, pl. 1903, o. 1908. — 4. Thury Andor, 
Kiskunfélegyháza. Sz. 1894, pl. 1909, o. 1914. — Tarjányi János, Kiskunfélegyháza. Sz. 1881, pl. 1900, o. 
1905. — 6. Cs ábrád y János, Kiskunmajsa. Sz. 1862, pl. 1880, o. 1898. — 7. Valu József. Cegléd. Sz. 1887,

pl. 1907, o. 1917.



2 4
Székesfehérvár-vidéki kerület.

1. Szües (Szkitsák) Róbert, Székesfehérvár. Sz. 1875, pl. 1894, o. 1897. — 2. Csermák Lipót, Veszprém. Sz. 1870, 
pl. 1885, o. 1890. — 3. f  Jeges Antal, Kálóz. Sz. 1858, pl. 1876, o. 1885. — 4. Balogi Mihály dr., Ivápolnás- 
nyék. Sz. 1880, pl. 1899, o. 1903, dr. 1906. — 5. jákfai Gömbös Zoltán, Mór. Sz. 1881, pl. 1898, o. 1903. —

6. Vondra Antal dr., Vértesacsa. Sz. 1892, pl. 1911, o. 1920.

S o p ro n v á rm e g y e i k e rü le t.

1 Szerdahelyi János, Sopron. Sz. i»bo, pl. 1881, o. 1888. — 2. Floderer Jenő, Csepreg. Sz. 1869, pl. 
1885, o. 1888. — 3. Jéhn Vilmos, Sopron. Sz. 1856, pl. 1871, o. 1880.



Győrvidéki kerület. 25

1. Forgách János, Győr. Sz. 1867, pl. 1881, o. 1891. — 2. Rostetter János, Győr. Sz. 1878, pl. 1897, o. 
1901. — 3. Mobillá Rezső, Győr. Sz. 1884, pl. 1901, o. 1906. — 4. Miehl Géza, Tata. Sz. 1873, o. 1895. — 5 
Remcsák Miklós, Lébénv. (Moson m.) — 6. Karlovitz Adolf, Pápa. — 7. Palovlts Alajos, Győr. Sz. 1881,

o. 1902. — 8. Raák Gyula, Zirc. Sz. 1863, pl. 1878, o. 1885.



Vas-Zalavármegyei kerület.

1. Raszter Ödön dr., Zalaegerszeg. Sz. 1874, pl. 1893, o. 1898, dr. 1900. — 2. Eőry Vilmos, Sárvár. Sz. 1884, 
pl. 1903, o. 1909. — 3. Dvorszky Béla dr., Szombathely. Sz. 1879, pl. 1896, o. 1901, dr. 1905. — 4. SütheŐ 
Lajos, Szombathely. T. eln. Sz. 1863, pl. 1879, o. 1883. — 5. Cséby Lajos, Keszthely. Sz. 1867, pl. 1882, o. 
1888. — 6. Küttel Dezső, Kőszeg. Sz. 1886, pl. 1904, o. 1908. — 7. Merkly Belus József dr., Nagykanizsa 
Sz. 1886, pl. 1904, o. 1908, dr. 1909. — 8. Torkos Dénes, Őriszentpéter. (Vas m.) Sz. 1892, pl. 1910, o. 1914.
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Som o£yvárineg*yei k e rü le t.

1. Kellauer Gábor, Kaposvár. Sz. 1864, pl. 1880, o. 1885. — 2. Gáts Lajos, Mozsgó. Sz. 1876, pl. 1894, o. 1899.
— 3. Baboehay Kálmán, Kaposvár. T. eln. Sz. 1855, pl. 1870, o. 1876. — 4. Bokor Ferenc, Kaposvár. — 5. 
timári Balogh János, Böhönye (Somogy m.) Sz. 1883, pl. 1902, o. 1907. — 6. Ifj. Piatsek Gyula, Kaposvár.

Sz. 1889, pl. 1906, o. 1911.



7.8 Baranyavárinegyei kerület.

1. Keresztény János, Pécs. — 2. Csonka Lajos, Bárányaszentlőrinc. Sz. 1870, pl. 1886, o. 1896. — 3. Fridrich 
Sándor, Pécs. Sz. 1881, pl. 1897, o. 1904. — 4. özv. Hiibner Józsefné, szül. Szentgyörgy völgyi Szép Gizella, 
Komló (Baranya m.) Sz. 1882, pl. 1913, o. 1920. — 5. Baranyai Józsei, Magyarmecske. Sz. 1872, pl. 1889,

o. 1896. — 6. Török János, Pécs.

i



Tolna vármegyei kerület. 29

1. Szeghy Sándor, Szegszárd. Sz. 1870. pl. 1888. o. 1893. 2. Makray László dr.. Baja. Sz. 1873, pl. 1891,
o. 1895, dr. 1896. — 3. Führer Andor, Tevéi. Sz. 1866. pl. 1883, o. 1892. — 4. Herezog FJeniér dr.. Tolna 
Sz. 1886, pl. 1902, o. 1907. 5. Lovasy Ödön. Baja. Sz. 1882. pl. 1902, o. 1907. —- 6 Maezkó László, 
scmpthei. Szakos (Tolna m. > Sz. 1866. pl. 1885. o. 1893 7. Pongrác* Lajos, óvári és szentmiklósi. Bála-

szék. Sz. 1884, pl. 1901, o. 1907



30 Szeged-vidéki kerület.

1. Várady Lajos, Szentes. Sz. 1858, pl. 1872, o. 1878. — 2. Borbély József, Szeged. Sz. 1883, pl. 1900, o. 1907
— 3. Baresay Károly, Szeged. Sz. 1875, pl. 1891, o. 1900. Tart. hadn. -  4. Barna Henrik, Csongrád. Sz. 1871, 
pl. 1891, o. 1896. — 5. Bereek Péter, Hódmezővásárhely. Sz. 1857, pl. 1871, o. 1878. Fér. J. rend lovagk. 
1911. — 6. Boros Károly, csikszcrdahelvi, Kiskundoi ozsma. S/. 1860, pl. 1875, o. 1881. — 7. Franki Antal, 
szakíró. Szeged. Sz. 1871, pl. 1886, o, 1893. —  8. Frankó Andor, Szeged. Sz. 1863, pl. 1877, i s .  

1881. -■■■- Major Ágoston, Kistelek. Sz. 1873, pl. 1890, o. 1899. 10. \itéz Várady László, Szentes. Sz. 189.'.
pl. 1911, o. 1920.



Szolnokvármegyei kerület. 31

!.Szele Béla, Szolnok. Sz. 1870, pl. 1885, o. 1890. — 2. Révész Imre, kistaludi, Jászberény. Sz. 1864, pi 
1879. o 1887 — 3. Koezka Pál, Szolnok. Pl. 1913, o. 1920. — 4. Böthös Sámuel, Karcag. Sz. 1894, pl. 1910,

o. 1920.

D eb rec en -v id ék i k e rü le t.

1. Sztankay Aba dr., hermányi, Debrecen. Sz. 1868, pl. 1880, o. 1889, phyl. dr. 1893. — 2. Osgyáni József, 
Nyíregyháza Sz. 1873, pl. 1889, o 1894. — 3. Szopkó Dezső dr., Nyíregyháza. Sz. 1872, pl. 1890, o. 1893, 
dr. 1894. — 4. Muraközy László, Debrecen. Sz. 1861, pl. 1877, o. 1884. — 5. Székely Adorján, Debrecen. Sz 

1888, pl. 1906, o. 1913. — 6. Almer Béla, Mátészalka. Sz. 1866, pl. 1886. o. 1890.
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7. Benko Sándor, Derecske. Sz. 1884, pl. 1903, o. 1909. — 8. Boldizsár Imre, Nyírbátor. Sz. 1874, pl. 1891,
o. 1895. — 9. Hörömpő Imre, Büdszentmihály. Sz. 1886, pl. 1902, o. 1920. — 10. Molnár Miklós, kömlődi. 
Hajdúnánás. Sz. 1869, pl. 1887. o. 1891. — 11. Tóth Béla, szenímiklósi, Debrecen. Sz. 1867, pl. 1883, o. 
1890. 12 Tóth Dezső. Egyek (Hajdú m.) Sz. 1868, pl. 1884, o. 18S0. — 13. Trajanovits Antal, Berettyó-

ujfalu. Sz. 1869, pl. 1883, o. 1890.



Békéscsaba-vidéki kerület. 3 3

1. Réthy Béla, Békéscsaba. Sz. 1862, pl. 1877, o. 1884. — 2. Adler Miksa dr., Orosháza. Sz. 1872, pl. 1888, o. 
1894, dr. 1897. — 3. Debreczeny Károly, Békéscsaba. — 4. Holdy Kálmán, Doboz (Békés m.) Sz. 1871, pl. 
1887, o. 1894. — 5. Korosy Károly, Kétegyháza. Sz. 1882, pl. 1900, o. 1906. — 6. Südy Ernő dr., Békéscsaba. 
Sz. 1882, pl. 1898, ó. 1904. — 7. Tefíert Károly, Szarvas. Sz. 1876, pl. 1893, o. 1898. —

8. Wieland Dénes, Békésgyula. Sz. 1856, pl. 1873, o. 1880.



3 4 He vés vármegyei kerület.

1. Velcsey István, Eger. Sz. 1866, o. 1890. — 2. Ferenczy Zoltán, harasztkereki, Füzesabony. Sz. 1868, pl. 
1687, o. 1892. — 3. Sperlágh Zoltán, Hatvan. Sz. 1885, o. 1907. — 4. Pánczél Árpád, Eger. Sz. 1883, pl. 1903,
o. 1908. — 5. Rhédey Endre, Verpelét, o.. 1894. — 6. Saáry Gábor, Besenyőtelek. Sz. 1896, pl. 1912, o. 1921.

— 7. Szabó Béla, mándi, Eger. Sz. 1892, pl. 1921, o. 1925.



Miskolc-vidéki kerület. 3 5

1. Baruch Gyula, Miskolc. Sz. 1867, pl. 1886, o. 1890. — 2. Éhlert Gyula, Sátoraljaújhely. Sz. 1860, pl. 1876,
o. 1881. — 3. Galambos Béla, Sátoraljaújhely. Sz. 1873, pl. 1890, o. 1896. — 4 .Hercz János dr., Miskolc. — 
5. Kardos Zsigmond, Sátoraljaújhely. Sz. 1873, pl. 1892, o. 1898. — 6. Kádár Gyula, Sátoraljaujhely. Sz. 
1865, pl. 1879, o. 1885. — 7. Molnár Kálmán, Miskolc. Sz. 1875, pl. 1893, o. 1906. — 8. Tavaszy Ferenc, 
Forró (Abauj m.) Sz. 1868, pl. 1883, o. 1891. — 9. Steinhausz Béla, Putnok (Gömör m.) — 10. Wéhly István,

Miskolc. Sz. 1884, o. 1906.



Az „O kleveles G yó g y sze részek  O rszág o s  E g y e s ü le té in e k  vezetősége.
3 6

1. Dobos Gábor, elnök, Budapest. Sz. 1887t pl. 1905, o. 1911. — 2. Láng Oszkár, alelnök, Budapest. Sz. 1881,
o. 903. — 3. Mátray Gusztáv, ügyv. titkár, Budapest. Sz. 1871, o. 1906. — 4. Millner György, tiszt, elnök, 
az „Intern. Union Angest. Apotheker“ alelnöke, Budapest. Sz. 1865, o. 1888. — 5. Adler Andor, főj., Buda
pest. Sz. 1892,. o. 1914. — 6. Bakó Sándor. Sz. 1885. o. 1907. — 7. Balogh Gusztáv. Sz. 1891, o. 
1913. — 8. Bokor László dr., Budapest. Lapszerk. Sz. 1900, pl. 1918, o. 1922, juris dr. 1929. — 9. Cserhalmi 

Antal, Budapest. Sz. 1892, pl. 1909, o. 1926. — 10. Fantel Sándor. Sz. 1889, o. 1913.
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11. Hajnal Béla. Sz 1899, o. 1924. — 12. Hirsehhorn Salamon. Sz. 1889, o. 1917. —
13. Hubay Geyza dr., hubói. Budapest. Számv. b. eln. Sz. 1891, o. 1922, med. dr. 1929. — 14. Képáza Miron. 
Sz. 1896, o. 1922. — 15. Nagy Dénes, pénzt., Budapest. Sz. 1890. o. 1913. — 16. Siska László. Sz, 1895, o.
1921. -  17. Tankó Béla. Sz. 1886, o. 1910. — 18. Tatár József. Sz. 1894, o. 1924. — 19. Wolf Béla. Sz. 1885, o 1906.
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1. Adamkovics Ádám, Nagyszénás. Sz. 1901, o. 1923. — 2. Adamkovics Károly, Tótkomlós. Sz. 1890, o. 1914 
3. Agárdi János, Nagyszékely. Sz. 1888. o. 1912. — 4. Ambrózy Sándor, Sajószentpéter. Sz. 1857 o. 1879. — 
5. Ambrus Sándor, Monor. Sz. 189Í. o. 1912. — 6. Apró Jenó', Szeged. Sz. 1885. o. 1909. — 7. Ángyán 
Béla, Szegvár. Sz. 1883, o. 1922. — 8. Árendássy Imre, PestszentlŐrinc. Sz. 1882, o. 1906. — 9. Bakos 
Ferenc, Dunavecse. Sz. 1884, o. 1903. — 10. Barabás Kálmán, Kispest. Sz. 1881, o. 1904. 11. Baranyai 
Zsigmond, Berhida. Sz. 1886. o. 1909. — 12. 'Barcs Béla, Budapest. Sz. 1859. o. 1884. — 13. Batáry István 
dr., Debrecen. Sz. 1868, o. 1890, dr. 1892. 14. Bauer György, Budapest, o. 1923. — 15. Bayer Antal, 

korm. főtan., Budapest. — 16 Bátori Ferenc, Budapest. Sz. 1889, o. 1911



3 9

1 Bene Ernő, Ujszász. Sz. 1881, ’o. 1906. — 2, Bereeky Béla, Budapest. Sz. 1882, o. 1904. — 3 h. Bernolák 
Máté, Pestszentlőrinc. Sz. 1869, o. 1892. — 4. f. és p. Bertalanffy Imre, Pesterzsébet. Sz. 1878, o. 1900. — 
5. h. Bezzegh István. Pécs. Sz. 1894, o. 1916. — 6. Bielicky Károly, Hercegszántó. Sz. 1872, o. 1895.
7. Birtok I,. Sándor dr., Püspökladány. Sz. 1889, o. 1912, dr. 1913. — 8. Bittera Zoltán, Budapest. —
9. Bodnár Antal, Vecsés. Sz. 1862, o. 1883. — 10. Bodnár Jenő, Budapest. Sz. 1886, o. 1912. — 11. n. Bog- 
dándy Jenő, Lovászpatona. Sz. 1887. o. 1908. Kor. arany érdemk., bajor vörösk. II. o. túl. — 12. Boglutz 
Viktor. Városlöd. Sz. 1892, o. 1918. — 13. Bonomi Géza, Csanádapáca. Sz. 1877, o. 1899. — 14. Borzsovay 
Iwtván, r«efel Sz. 1891, o. 1923. — 15. Bossányi Jenő, Marcali. Sz. 1 8 8 0 o. 1902. — 16. nagyb. Bossányi 

Jenő, gondn.. Bugvi (Pest m.) Sz 1897, o. 1920.
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1. Botos Imre, Kocsér. Sz. 1863, o. 1891. — 2. d. Bozó Géza, Budapest. Sz. 1861, o. 1885. — 3. Bódy 
Dezső, Homrogd. (Abaúj m.). Sz. 1891, o. 1914. — 4. Bőhm Gusztáv, Kispest. Sz. 1865, o. 1887. — 5. Breicha 
János, Dunakeszi. Sz. 1868, o. 1890. — 6. Brenner Ferenc, Zalaapáti. Sz. 1884, o. 1912. — 7. Budanovits 
Tibor, Újpest. Sz. 1892, o. 1928. — 8. p. Buday Ferenc, Vásárosnamény. Sz. 1879, o. 1901. — 9. Bunyevácz 
Sándor, Alsóság. Sz. 1896, o. 1925. — 10. Burger Zoltán, Aszód. Sz. 1897, o. 1922. — 11. Csatár Andor, 
Répceszemere (Sopron m.) Sz. 1874, o. 1898. — 12. Csathó György dr., Budapest, siklósi gy. orv. Sz. 1352,
o. 1879, dr. 1D19. — 13. Csákly László, Szeghalom. Sz. 1871, o. 1892. — 14. Csillag Pál, Tiszacsege. Sz. 1895
o. 1923 — 15. Csonka Béla, Kistarcsa. Sz. 1886, o. 1907. — 16, Czibulka Gyula, Szentendre. Sz. 1902. o. 1925
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1. Czira Jenő, gondn., Felsőgalla (Komárom m.). Sz. 18£9, o. 1911. — 2. Dfililor László, Győr. Sz. 1889,
o. 1913. — 3. Darányi Mihály, Sásd (Baranya m.). Sz. 1888, o. 1920, — 4. Dániel Mihály szakíró, Kiskún- 
dorozsma. Sz. 1881, o. 1905. — 5. Deutsch Zoltán, Miskolc. Sz. 1880, o. 1906. — 6. Dobler László, Kőrös- 
tarcsa. Sz. 1893, o. 1924. — 7. Dobribán Antal, Máriapócs. Sz. 1898, o. 1923. — 8. Dobsa Mihály. Sopron. 
Sz. 1898, o. 1922. — 9. Donászy Aladár, Csesztreg. Sz. 1876, o, 1911. — 10. Draskovich Géza, Babócsa. 
Sz. 1877, o. 1898.— 11. a. Dvorák Alfréd, Fót. Sz. 1892, o. 1921. — 12. Dvorszky József, Hajmáskér. 
Sz. 1887, o. 1913. — 13. Eger József, Hegyfalu. Sz. 1886, o. 1910. — 14. Ember Elek szakíró. Budapest. 
Sz. 1862. o. 1882. — 15. Eőry István, Németboly. Sz. 1901, o. 1926, vegyészmérn. o. 1925. — 16. Epstein

Géza, Tiszafüred. S7. 1883.
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1. Erdélyi Dezső, Balatonzamárdi. Sz. 1894, o. 1916, I. o. vit. érem. — 2. Erényi István, Szigetszentmiklós 
Sz. 1899, o. 1926. — 3. Erényi László, Budapest. Sz. 1883, o. 1905. — 4. Ertsey Tibor, Nagyhalász 
Sz. 1895, o. 1921. — 5. Éllő István, Budapest. Sz. 1875, o. 1901. — 6. Értékes Lajos, Solt. Sz. 1863, o. 1887. — 
7. Fabritius Henrikné, sz. Syntinis Ilona br., Budapest. — 8. Farkas Antal János, Szarvas. Sz. 1887. o. 1910.
9. b. Fábry Ödön, Balatonszemes. Sz. 1890, o 1913 és neje: Fábry Ödönné, sz. k. Csutak Edit, o. 1917.
10. Fáncsik Lajos, Sümeg. Sz. 1885. o. 1911. — 11. k. Fejes József, Nagykamarás. Sz. 1899, o. 1925. — 
12. Fejes Lajos, Kunágota. Sz. 1893, o. 1924. — 13 sz. Feyér József, Hajdunádudvar. Sz. 1887. o. 1908. - 
14 Fekete Andor, Budapest. Sz. 1882. o. 1902. — 15. Fekete Zoltán, Budapest S? 1895. o. 1920.

16 Fenyves Miksa. Budapest S? 1887 o 1910
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1. Fenyves Zoltán, Budapest. Sz. 1888, o. 1911. — 2. Ferenciy Árpád, Jászárokszállás. Sz. 1884, o. 1911. — 
3. Fényes Lajos, Balassagyarmat. Sz. 1868, o. 1891. — 4. Fényes Lajosné, sz. Férnek Etelka. — 5. Ficht- 
ner Emil, Polgárdi. Sz. 1880, o. 1902. — 6. Fiseher József dr., Jánosháza. Sz. 1884. o. 1910. — 7. Fitos 
Ferenc, Vállaj. Sz. 1864, o. 1891. — 8. B. Fodor Sándor, Budapest. Sz. 1898, o. 1923. — 9. Fohsz Richárd, 
Piliscsaba. Sz. 1891. o. 1914. Fohsz Richárdné, sz. Horváth Margit, o. 1918. — 10. Folkmann Ferenc, 
Rnkamaz. Sz. 1878, o. 1904. — 11. Forkly Zsigmond, Sükösd. Sz. 1893, o. 1924. — 12. Földes Jenő, Zomba 
Sz. 1895, o. 1922. 13. Fördős Lajos, Kecskemét. Sz. 1893. o. 1920. 14. Freiszberger Károly, Mező 
komárom. Sz. 1901. o. 1924. — 15. Fried Sándor, Rákospalota. Sz. 1881. o. 1903 16. Friss Tibor.

Rokod. Sz. 1888 o. 19HQ.
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1 Gaál Béla, Nyirbakta. Sz. 1898. o. 1925. — 2.* m. Gaál Géza, Kismarja. Sz. 1893, o. 1924. — 3. Gabos 
Lajos dr., Budapest. Sz 1878, o. 1900. — 4. Galambos Kálmán, Ács. Sz. 1888, o. 1910. — 5. Gallé Géza 
Lengyeltóti. Sz. 1870, o. 1892. — 6. Gallina Béla, Hódmezővásárhely. Sz. 1881, o. 1903. — 7. vitéz Gaskó 
Béla, Kőrösladány. Sz. 1892, 0.1921. — 8. Gedeon Andor, Nagykónyi. Sz. 1893, o. 1914. — 9. Geduly Elek, 
Tápiószele. Sz. 1893, o. 1921. — 10. Gelei Gyula, Budapest. — 11. Gellér János, Kiskunfélegyháza. Sz.
1885, o. 1912. — 12. Gergely Jenő, Alap. Sz. 1885, o. 1906. — 13. g. Géczy Dezső, Szarvas. Sz. 1867,o. 1891. 
14. Goldblatt Ferene, Sárospatak. Sz. 1874. o. 1897. — 15. Gonda Ármin, Bia. Sz. 1886, o. 1909.

16. Göllner Hu*ó, Vác. Sz. 1873, o. 1894.
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1. f  J. Gömbös László. Mór. Sz. 1849, o. 1871. -  2. Gömöry János, Csongrád. Sz. 1895. o. 1919. — 3. Görög 
Jenőné, drné, sz. Budai Mária, Budapest, o. 1910. — 4. Görög Péter Imre, Gyűre. Sz. 1881, o. 1903. 
5. Gőtz Károly, Siklós. Sz. 1874, o. 1897. — 6. Grimm Rudolf, Martonvásár. Sz. 1882, o. 1902. — 7. Grosz 
Anna, Érsekvadkert, o. 1923. — 8. Gruber József, Szentes. Sz. 1892, o. 1922. — 9. Gruber Józsefné, 
Dános Margit, Szentes, o. 1908. — 10. GrOnwald Gyula, Budapest. Sz. 1884, o. 1906. — 11. S. Gulyás 
Benjámin, Kispest. Sz. 1892, o. 1920. — 12. Gyarmati Emil, Baja. Sz. 1876, o. 1898. — 13. Györky Béla, 
Hévizgyőrk. Sz. 1893, o. 1920. — 14. Győrffy József, Mosonszentjános. Sz. 1877, o. 1900. — 15. Cs. Győrffy 

Mátyás, Kiskunmajsa. Sz. 1874, o. 1896. — 16. Hack Jenő, Oroszvár. Sz. 1885, o. 1907.



46

1. Hajdú Ödön dr.* Kispest. Sz. 1881, o. 1903. — 2. Halász Imre, Sárrétudvari. Sz. 1890, o. 1913. — 
3. Halmi Pál, H arta. Sz. 1863, o. 1890. — 4. Harsány! Zoltán, Lengyel. Sz. 1888, o. 1912. — 5. Havas 
József, Szentes. Sz. 1889, o. 1911. — 6. Haekel M. Károly, Újpest. Sz. 1875, o. 1896. — 7, Háhn Dezső, 
Uszod. — 8. Hegedűs Lajos dr., Fegyvernek. Sz. 1901, o. 1924. — 9. Heringh Ernő, Tiszapolgár. Sz. 1887,
o. 1909. — 10. Herz Gábor, Csepel. — 11. Hetényi Dénes, Apostag. — 12. Hollós Károly, Lőrinci. Sz. 1869,
o. 1891. — 13. Horváth Kálmán, Sopronlövő. Sz. 1871, o. 1892. — 14. Horváth Lajos, Hodász. Sz. 1891, o. 
1918. — 15. Illés Antal, Budapest. Sz. 1875, o. 1897. — 16. Illés! Ödön, Újpest. Sz. 1878, o. 1901.
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1. Imreh Jenő, Ujhartyán. Sz. 1893, o. 1915. — 2. Ivanits Károly dr., Keszthely. Sz. 1881, o. 1903. — 
3. Jakab Géza, Szakmár. Sz. 1890. — 4. Jankó Gyula, Zsáka. Sz, 1903, o. 1927. — 5. Janthó Tivadar, 
Hercegfalva. — 6. Jeges Béla, Nagyláng. Sz. 1890, o. 1911. — 7. Jeszenszky Valér, Kapuvár. Sz. 1894, 
o 1922. — 8. Jirovec László, Csákvár. Sz. 1886, o. 1912. — 9. ny. Jónás Endre, Szőregh. Sz. 1862, o. 1883. —
10. Józsa Sándor, Kunhegyes. Sz. 1902, o. 1925. — 11. Juhász István, Hódmezővásárhely. Sz. 1893, o. 1922.— 
12. Just Frigyes, Szeged, Sz. 1891, o. 1914. — 13. Juszkó Gyula, Ácsa. Sz. 1881, O.1907. — 14. Juszt Oszkár, 
Kecel. — 15. Kacsúr Károly Bertalan, irg. r. főgyógysz., Pápa. Sz. 1890, o. 1920. — 16. Kaczián Sándor,

Pestújhely. Sz. 1872, o. 1899.
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1. Kamenszky István, Tass. Sz. 1868, o. 1892. — 2. Kasztriner Miklós, Budapest. Sz. 1868, o. 1891. —■ 
3. Kádár László, Tiszabüd. Sz. 1899, o. 1922. — 4. Káldor Vilmos. Czecze. Sz. 1891, o. 1921. — 5. s. Kállay 
Kálmán, Jászkisér. Sz. 1889, o. 1911. — 6. Kállay Lajos, Földes, o. 1913. t. hadn. — 7. Kálmán Anna, 
Záhony, o. 1921. — 8. Kálmán Ernő, Mátészalka. Sz. 1881, o. 19Ö3. — 9. Keleesényi Ferenc, Budapest. 
Sz. 1874, o. 1895. — 10. Kelényi Mihály, Kálmáncsa. Sz. 1871, o. 1893. — 11. Kemény Gyula, Cegléd. 
Sz. 1896, o. 1922. — 12. Kemény Imre, Elek. — 13. Kemplerné Péter Margit, Budapest, o. 1916. —
14. Kende Ernő, Hosszúpályi. Sz. 1872, o. 1896. — 15. Kende Ervin, Budapest. — 16. Kenyeres György,

Győr. Sz. 1894, o. 1920



49

1. Kerbolt Dániel, Bonyhád. Sz. 1874, o. 1899. —  2. Keresztéi? János, Albertfalva. Sz. 1880, o. 1909. 3. 
Kerpel Pál, Budapest. Sz. 1900, o. 1923. — 4. Kertész E. István, Ibrány. Sz. 1882, o. 1904. — 5. Király 
József, Szabadszentkirály. Sz. 1893, o. 1919. — 6. Király Lajos, Békésgyula. Sz. 1889, o. 1916. — 7. Királyi 
Miklós, Komárom. Sz. 1886, o. 1910. — 8. Kiss Antal, Uraiujfalu. Sz. 1884, o. 1908. — 9. Kiszely Imre, 
Majs. Sz. 1882. o. 1904. — 10. Klein Emil, Kaba. Sz. 1886, o. 1912. — 11. Klein Róbert Jenő, Újpest, Sz. 
1865, o. 1892. — 12. Koczogh János, Debrecen. Sz. 1874, c. 1899. — 13. Kóczián Dezső, Tapolca. Sz. 1865, 
o 1888. — 14. Kolbay Rudolf, Dévaványa. Sz. 1881, o. 1912. — 15. Kolos György, Fájsz. Sz. 1892, o. 

1924. — 16. Komlósi Károly, Mélykút. Sz. 1895, o. 1920.
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1. Koráni Zoltán, Budapest. Sz. 1890, o. 1912. — 2. Korányi Lajos, Budapest. Sz. 1865, o. 1886. — 3. k. 
Koretkó Géza, Bajna. Sz. 1852, f  1927. — 4. Koritsánszky Dénes, Kölesd. Sz. 1889, o. 1909. — 5. Kormos 
Aladár, Budapest, o. 1911. — 6. Kornhoffer József, Mikepércs. Sz. 1892, o. 1915. — 7. Kosa Sándor, Sá
rospatak. — 8. Koszka Lajos, Sajókaza. Sz. 1885, o. Bp. 1907, a tomszki orosz egv.-en 1918. — 9. Kotsis 
Kálmán, Somogvvár. Sz. 1865, o. 1889. — 10. Kovács Kálmán, Mezőkövesd. Sz. 1878, o. 1903. — 11. vitéz 
Kováts Aladár, Budapest. Sz. 1884, o .  1906. — 12. Kováts Ignác, Szilasbalhás. Sz. 1856, o. 1881. —  13. 
Kováts Kálmán* Rákóczifalva. Sz. 1876, o. 1901. — Kozmáry Zoltán, Gönc. Sz. 1899, o. 1922. — 15. Kosa 

Imre, Mezőkövesd. Sz. 1896, o .  1921. — 1 6 .  K. Körmendy Sándor, Budakeszi. Sz. 1870, o .  1891.
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Krisár Aladár, Pásztó. Sz. 1890, o. 1913. — 4. Krisik Pál, Sashalom. Sz. 1879, o. 1900. — 5. Kropp Kálmán, 
Rákospalota, Sz. 1856, o. 1880. — 6. Lajbek Jenő, Rajka. Sz. 1890. — 7. Lakner Gyula, Budaörs. Sz. 1883,
o. 1906. — 8. Láng József, Budapest. Sz. 1884, o. 1908. — 9. Láng Lajos, Nagykovácsi. Bérlő. Sz. 1888, o.
1909. — 10. Lárencz László, Tompa. Sz. 1880, o. 1910 — 11. László István, Felsőgöd. Sz.. 
1901, o. 1923. — 12. László Jenő, Budapest. Sz. 1894, o. 1921. — 13. Lehrer Alfréd, Csongrád. 
Sz. 1876. o. 1898. — 14. Lendvay Lajos, Kőszeg. Sz. 1872, o. 1894. — 15. Lengyel Endre, Rákoshegy. 

Sz. 1891, o. 1912. — 16. Lévai Izsó, Nyirlugos. Sz. 1873. o. 1896.



#
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1. Lieber Béla, Kunmadaras. Sz. 1900, o. 1921. — 2. Lőrlnczy László, Békéscsaba. Sz. 1863, o. 1884. — 3. 
Lukács Imre, Bódvaszilas. Sz. 1890, o. 1912. — 4. Lukács Vilmos, Nagykanizsa. Sz. 1894, o. 1919. — 5 
Lux Arnold, Debrecen. Sz. 1891, o. 1914. — 6. s. Maczkó Ilona, Szakos, o. 1920. — 7. Magyary-Kossa 
Gusztáv, Budapest. — 8. Major Mihály, Debrecen. Sz. 1879, o. 1906. — 9. Markovics Pál. Győr. Sz. 1879,
o. 1903. — 10. Martinovich József. Hajós. Sz. 1848, o. 1870. — 11. Mathéser János, Apátfalva. Sz. 1896, o.
1922. — 12. Matolcsy István. Adánd — 13. Mayorossy Béla, Budapest Sz. 1892, o. 1918. — 14. Márkus 
Dezső, Vámosmikola. o. 1921. — 15, Mécs Balogh Lajos, Nagvmágocs. Sz. 1881, o. 1908. — 16. Medreczky

Nándor, ikervár. Sz. 1895, o. 1921.
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1. Meisels Ákos, Budapest. Sz. 1857, o. 1878. — 2. Mentler Károly, Sajószentpiler. Sz. 1861, o. 1886. — 3. 
Mertha Lajos, Pécs. Sz. 1887, o. 1908. — 4. Mészáros Imre. Pápakovácsi. Sz. 1899, o. 1922. — 5. Mészáros 
István, Gáborján. Sz. 1889, o. 1918. — 6. Miklós Aladár, Rákospalota. S2Í 1883, o. 1906. — 7. Miklós Pál, 
Békéscsaba. Sz. 1883, o. 1907. — 8. Mikó Sándor, Szomajom. Sz. 1888, o. 1910. — 9. d, Miksa Gyula, 
Budapest. Sz. 1868, o. 1894. — 10. De Moder Dénes, Jászladány. Sz. 1864, o. 1886. — 11. Moldt Béla, Buda
pest. — 12. Molnár Antal, Soroksárpéteri. Sz. 1897, o. 1920. — 13. Molnár Gyula, Ujfehértó. Sz. 1890, o.
1910. — 14. Moys János, Nyírkárász. Sz. 1887, o. 1921. — 15. Múzsa Gyula, udv. tan., felsőh. tag, Buda 

pest. — 16 Münich Rudolf, Marcali. Sz. 1889, o. 1911.
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1. ch. Nagy Aladár, Csorna. Sz. 1900, o. 1924. — 2. Nagy Albert, Csanádpalota. 3. 1. Nagy Béla, Bőiiy- 
rétalap. Sz. 1879, o. 1901. — 4. Nagy Elek Jenő, Köveskál. Sz. 1883, o. 1909. — 5. Nagy Elemér, Csongrád. 
Sz. 1895, o. 1920. — 6. Nagy Ernő, Pocsaj. Sz. 1882, o. 1906. — 7 k. Nagy Ferenc, Csépa. Sz. 1892, o. 
1920. — 8. Nagy István, Foktő. Sz. 1891, o. 1920. — 9. Nagy János, Gádoros. Sz. 1881, o. 1905. — 10. Nagy 
Jenő, Dombrád. Sz. 1883, o. 1905. — 11. Nagy József, Kápolna. Sz. Páris, 1895, o. 1921. — 12. k. Nagy 
Lóránd, Balassagyarmat. Sz. 1876, o. 1899. — 13. Nádas Imre, Nyírbátor. Sz. 1885, o. 1909. — 14. Nádasdy 
János, Kiskőrös. Sz. 1900, o. 1924. — 15. Nfigele Géza, Budapest. Sz. 1894, o. 1919. — 16. Német Ármin,

Budapest. Sz. 1885, o. 1907.
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1. Német Ignác, Újpest Sz. 1864, o. 1889. — 2. Németh Péter, Lajosinizse. Sz. 1868, o. 1891. — 3. Oltványi 
Zoltán, Fényeslitke. Sz. 1900, o. 1922. — 4. Orosz János, Csákberény. Sz. 1888, o. 1918. — 5. Óváry Zoltán, 
Ónod. Sz. 1864, o. 1891. — 6. Örkény Hugó, korm. főtan. Budapest. — 7. örvényi Béla dr., Budapest. Sz. 
1874, o. 1896. — 8. Pap László, Hajdúböszörmény. Sz. 1887, o. 1908. — 9. Papp Elek, Kunmadaras. Sz. 1896,
o. 1926. — 10. Papp Gyula, Debrecen. Sz. 1889, o. 1911. — 11. Patakfalvy Sándor, Bodajk. Sz.
1896, o. 1922. — 12. Pataky Sándor, Derecske. Sz. 1884, o. 1905. — 13. Páhy Dezső, Tolna-Ozora. Sz. 1883,
o. 1908. — 14. m. Pálffy László, Zalalővő. Sz. 1882, o. 1909. — 15. Pálfy Gyula, Budapest. Sz. 1872, o. 

1892. — 16. Pártos Andor, Sarkad. Sz. 1889, o. 1912.
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1. Páskuj Antal, Biharnagybajom. Sz. 1887, o. 1909 — 2. Pásxthay Aladár, Ókécske. Sz. 1884, o. 1927. --  
3. Peres Ernő, korm. főtan., Budapest. — 4. Perényi Gyula, Abony. Sz. 1885, o. 1911. — 5. Perin Béla, 
Aszód. — 6. Pethes István, Budapest. Sz. 1863, o. 1892. — 7. d. Petrovay Zoltán, Kisújszállás. — 8. Péner 
Jenő, Kunszentmárton. Sz. 1894, o. 1920. — h. és o. Piatsek Gyula, Pápa. Sz. 1858, o 1882. — 10 
Pikler György, Budapest. Sz. 1899, o. 1922. — 11. s. Pildner Viktor dr., Budapest. Sz. 1871, o. 1893. —
12. PUIich Ferenc, Simontornya. Sz. 1876. o. 1897. — 13. Pogácsás Illés, Sóskút. Sz. 1898, o. 1923. — 14. 
Polgár Károly, Szeghalom. Sz. 1889, o. 1921. — 15. Pollyák Rezső, Mosonszolnok. Sz. 1884, o. 1910. — 16. 

PosztI Gyula, Galgamácsa. Sz. 1880, o. 1902.
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t .  Posta Ferenc, Budapest. — 2. Praefort József, Bácsalmás. Sz. 1872, o. 1898. — 3. Praefort Kornél dr., 
Mélykút. Sz. 1902, o. 1924. — 4. Prager Frigyes, Gyula. Sz. 1894, o. 1917. — 5. Prodam  Guidó id., Buda
pest. Sz. 1882, o. 1904. — 6. Raesek Lajos, irg. r. gondnok, Budapest. Sz. 1890, o. 1920. — 7. Raditnetzky 
Zoltán, Egercsehi. Sz. 1874, o. 1897. — 8. Rausz István, Regöly. Sz. 1893, o. 1924. Tart. hadn. — 9. 
Rebmann Rókus, Balassagyarmat. Sz. 1886, o. 1909. — 10. Renner Márton dr., Budapest. Sz 1881, o. 1904.
— 11. Requini Attila, Pilismarót. — 12. Rébensaft Márton, Szentgál. Sz. 1897, o. 1923. — 13. Rokszin 
Szilviusx, Mezőtúr. Sz. 1879, o. 1904. — 14. Rolkó Albert, Gáva. Sz. 1858, o. 1883. — 15. Róna Pál, Szendrő. 

Sz. 1894, o. 1919. — 16. Rónay Dezső, Bácsalmás. Sz. 1888, o. 1911.



58

1. Róth Elemér, Balassagyarmat. Sz. 1900, o. 1926. — 2. Rusznyák Lajos, Sárvár, o. 1897. — 3. RÜll 
Imre, Magyaróvár. Sz. 1898, o. 1922. — 4. Salgó Péter, Szeged. Sz. 1875, o. 1897. — 5. Schönberg A. Ar- 
mand, Drégelypalánk. Sz. 1895, o. 1919. — 6. Schreiber Lajos, Hajdúböszörmény. Sz. 1891, o. 1913. — 7. 
Schreiber Mihály, Boldva. Sz. 1882, o. 1912. — 8. Selmeczi Béla, Szeged. Sz. 1890, o. 1918. — 9. Siegl 
János, Tahitótfalu. Gondnok. — 10. Siklósi Henrik, Budapest. Sz. 1889, o. 1913. 11. Siska József, Borsod- 
mezökeresztes. Sz. 1865, o. 1891. — 12. Sommer Bertalan, Dévaványa. Sz. 1885, o. 1907. — 13. Sommer 
Ottó, Gacsály. Sz. 1893, o. 1920. — 14. Somogyi János, Vecsés. Sz. 1876, o. 1898. — 15. Sonnevend Gyula, 

Körmend. Sz. 1874, o. 1895. — 16. Soós István, Dömsöd. Sz. 1899, o. 1922.
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1. Söffer Imre, Budapest. Sz. 1886, o. 1909. — 2. Sperlágh Aladárné drné, §*. Hajniss Berta, Budapest, o. 1905.
— 3. Spiegel Gyula, Budapest. Sz. 1885, o. 1908. — 4. Spitz Henrik, Püspökladány. Sz. 1892, o. 1914. — 
5. Stentzky Gyula, Püspöklelle. Sz. 1887, o. 1909. — 6. Stern Lajos, Karcag. Sz. 1887, o. 1909. — 7. Stodolni 
Dezső dr. bérló, Soroksár, Sz. 1884, o. 1907. — 8. Stoltz Béla, Veszprémvarsány. Sz. 1864, o. 1889. — 9. 
Strausz Ármin, Budapest. Sz. 1880, o. 1903. — 10. Sujánszky Jenő, Balatonkiliti. Sz. 1887, o. 1910. — 11. 
Sfitheő Ödön, Pornóapáti, o. 1923. Tart. alh. — 12. Szabó Árpádné, sz. Komlódy Zsuzsánna. o. 1917. —
13. Szabó Ernő, Siklós. Sz. 1890, o. 1911. — 14. b. Szabó Géza, Gyömöre. Sz. 1883, o. 1905. —
15. vitéz Szabó László, Kecskemét. Sz. 1897, o. 1922. — 16. Szalay Mihály, Abaujszántó. Sz. 1889, o. 1910.
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1. Szágel Károly, Tiszavárkony. Sz. 1892, o. 1921. — 2. Szász Gyula, Kiskőrös. Sz. 1897, o. 1923. — 3. Szász 
Mihály, Madaras. Sz. 1887, o. 1912. — 4. Szász Sándor, Bátya. Sz. 1894, o. 1921. — 5. Szebellédy Ferenc, 
Tét. Sz. 1875, o. 1897. — 6. Szekeres István, Újpest. Sz. 1884, o. 1906. — 7. Szekeres Sándor, Izsák. Sz.
1886, o. 1910. — 8. Szekér József, Kiskunhalas. Sz. 1862, o. 1887. — 9. Szekulesz József, Nagyigmánd. Sz. 
1890, o. 1913. — 10. Szendrey Sándor, Báránd. Sz. 1893, o. 1920. — 11. Szendrovics Vilmos, Nagydorog 
Sz. 1877, o. 1903. — 12. Szepesy Sándor, Nagymányok. Sz. 1883, o. 1905. — 13, Szepsy-Szüts Kálmán, 
Dombóvár. Sz. 1887, o. 1911. — 14. Széchi Géza, Cigánd. Sz. 1875, o. 1896. — 15. Szécsi Dezső, Balmaz 

újváros. Sz. 1885, o. 1910. — 16. Székely Dezső, Demecser. Sz. 1885, o. 1909.
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1. Székely Sándor, Kecskemét. Sz. 1887, o. 1008. — 2. Szíjártó Tibor, Mohora. — 3. Szilcz István, Kis- 
várda. Sz. 1889, o. 1913. — 4. Szkalla László dr., Budapest. Sz. 1871, o. 1893. — 5. Szigethy József, Bér 
zence. Sz. 1895, o. 1922. — 6. Szóld László, Budapest. Sz. 1882, o. 1906. — 7. d. Szőllőssy István, Budapest. 
S/. 1860, o. 1881. — 8. Szőnyi Richárd, Barcs. Sz. 1868, o. 1887. -  9. Szporny Miklós, Hódmezővásárhely. 
Sz 1900, o. 1923. — 10. Tagányi Artúr, Hódmezővásárhely. Sz. 1877, o. 1899. — 11 Takács Ferenené, sz. 
Csonka Ida, Harkány fürdő. o. 1924. — 12. Tamássy Flóris, Budafok. Sz. 1863, o. 1885. — 13. Tar Dezső, 
Garadna. Sz. 1886, o. 1907. 14. Tavaszy László, Encs. Sz. 1899, o. 1922. — 15. Tereczky Pál, Szenlmár- 

tonkáta. Sz. 1887, o. 1910. - 16. Teremy Menyhért, Szabadszállás. Sz. 1898. o. 1926.
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1. Thuránszky Károly, Sáta. Sz. 1872, o. 1897. — 2. Toponáry József Ede, Vác. írg. r. főgyógysz. Sz. 1894, o.
1923. — 3. Tóbiás Zsigmond, Budapest. — 4. Tóth József, Cinkola. Sz. 1896, o. 1921. — 5. sz. Tóth Kálmán, 
Balatonkenese. Sz. 1887, o. 1909. 6. sz. Tóth Kálmánné, szül. Nényei Vilma, Balatonkenese, o. 1916. —
7. Tóth Pál, Parádfürdő. Sz. 1887, o. 1911. — 8. Török Gyula, Nyíregyháza. Sz. 1903, o. 1926. — 9. Török 
László, Vámospércs, o. 1922. — 10. Trexler Jenő Szilárd, Ajka. Sz. 1885, o. 1909. — 11. Újhelyi Sándor, 
Mándok, Sz. 1898, o. 1926. — 12. u. Uray László, Jánk. Sz. 1895, o. 1922. Kát. érd. k. — 13. Urbányi István, 
Mohács. Sz 1 8 7 5 ,  q .  1 9 0 0 .  —  1 4 .  Vadász Elek, Nyírbátor. Sz. 1883, o. 1905. — 1 5 .  Vagaszky Kázmér dr., 
R á k o s c s a b a .  S z .  1889, o .  1 9 1 2 .  — 1 6 .  Vájna József. Budapest. S z .  1 8 7 6 ,  o. 1900. — 17. Vass Jenő, O r o s h á z a .

S z .  1 8 9 8 ,  o ,  1 9 2 3 .
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1. Vágó István, Villány. Sz. 1900, o. 1924. — 2. Vámos Gyula, Pesterzsébet. Sz. 1893, o. 1923. — 3. Vámos 
Imre, Diósgyőr-Vasgyár. Sz. 1875, o. 1900. — 4. k. Várday Miklós, Mezőtúr. Sz. 1896, o. 1922. — 5. Veress 
Árpád, Budapest. Sz. 1893, o. 1915. — 6. Veress Barna, Mezőcsát. Sz. 1878, o. 1900. — 7. Véber Ernő, 
Pestszentlőrinc. — 8. Véberné, Bárány Elza, Pestszentlőrinc. — 9. Végh István, Tolnatamási. — 10. L 
Vida József, Etvek. Sz. 1872, o. 1917. — 11. Vidovszky István, Békéssámson. Sz. 1889, o. 1914. — 
12. Vincze Miklós, Kunszentmárton. Sz. 1885, o. 1909. — 13. Vinnay István, Komádi. Sz. 1901, o. 1923. —
14. Vizslovszky László, Dunaszentgvörgy. Sz. 1872, o. 1893. — 15. VVajdits György dr., Bonyhád. Sz. 1884, 
o 1909. — 16 Waligurszky Antal, Nyírbogát. Sz. 1894, o. 1923. — 17. Wallenfeld Mihály, Dunabogdány.

Sz. 1875, o. 1900.
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1. Wallner Rezső, Ugod. Sz. 1886, o. 1912. — 2. Weiss Béla, Pásztó. Sz. 1881, o. 1907. — 3. VVeisz Jenő, 
Nagykanizsa. Sz. 1898, ö. 1923. — 4. W ertheimer Ernő, Nagykanizsa. Sz. 1885, o. 1910. — 5. Wéber Dezső 
dr., Budapest. Sz. 1883, o. 1905. — 6. Wieland Gyula, Sarkad. Sz. 1872, o. 1894. — 7. Wiener Jenő dr.. 
Szombathely. — 8. Wimmer Vilmos, NSdasdladánj Sz 1880, o. 1903. — 9. Wittmann Elemér, Budapest, 
Sz. 1888, o. 1912. —> 10. Zakar Zoltán, Röszke, v. egyet tan. segéd. Sz. 1895, o. 1920. — 11. Zala Emil, 
Hajdúszoboszló. Sz. 1885, o. 1907. — 12. Zalay Lajos Orosháza. — 13. Zimay Pál, Kecskemét. Sz. 1881, o. 
1901. — 14. Zlorzky Györey, Tótkomlós. Sz. 1879. o. 1901. — 15. f. Zombory Béla. Bősárkány. Sz. 1893, o.
1922. — 6. Zsámboky János, Nagykőrös. Sz. 1886, o. 1908. — 17. o. Zstfgön Árpád, Földeák. Sz. 1901, o. 1926.


