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K Ö S Z Ö N T Ő 

Őszinte örömmel értesnltem a Gyógy
szerésztörténeti Szakosztály vezetőinek 
ama javaslatáról, hogy gyorsan megjele
nő "DIÁRIUM" -ot kivánnak meginditani. 
Az elgondolást Társaságunk elnöksége is 
magáévá tette. 

Igen helyes és hasznos az a szándék, 
hogy a Társaság egészének, valamint te
rületi szervejnek hiranyagát, a rendez
vényekről beszámolókat szándékoznak a 
kiadványban közölni. Ennek az előnye két 
oldalról is nyilvánvaló, Ujszerü és fon-· 
tos a Szakosztály eme tevékenysége, mert 
a "DIÁRIUM" összegyüjtve regisztrálja a 
Tá.rsaság eseményeit dokumentáló közlemé
nyeket. Igen hasznos a hirek gyors köz
lésének lehetősége is, mert Társaságunk 
egyik lapja a hosszu nyomdai vúrakozás 
miatt a feladatát csak nagy ké:Jedelemrnel 
tudja teljesiteni. 

Örvendetesnek tartom, hogy a 
"DIÁRIUM" szerkesztői kisebb-nagyobb l'öz
leményeket is szándékoznak közölni. 
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A magyar gyógyszerészet ezekben az évek·
ben intenzíven fejl6dik s Társaságunk mü
ködése is egyre szélesebbé válik. Szükség 
van tehát a publikációs lehet5ségek b6vi

tésére. 
A most induló kiadványhoz eredményt 

kívánok azzal, hogy váljon valóra a'szer

keszt5k elgondolása. 

Dr.Kedvessy György 
egyetemi tanár 

a Magyar Gyógyszerészeti 
Társaság elnöke 
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Ü D V Ö Z L É S 

Melegen köszöntöm azt a kezdeménye
zést, hogy a gyógyszerészeknek az "Acta 
pharmaceutica"-n és a "Gyógyszerészet"-en 
kívül még egy harmadik sajtóorganuma is 
legyen. Az els5 a tudományos életünk, a 
második a továbbképzésünk lapja,a Diárium 
pedig ~ mindennapi szakmai életünk prob
lémáinak tolmácsolója legyen. Nagyon is 
szükséges már egy kötetlen, szabad vita 
fórum, amely azonban csak akkor fogja el
érni célját, ha az ifjabb és legifjabb 
gyógyszerész generációk is élnek vele s 
együtt tudnak lelkesedni és lelkesen dol
gozni, a még mindig ujat akaró és ime 
most is ujat kezdeményező szeniorjainkkal. 

Annál inkább szükséges egy ilyen 
"szabad" fórum, mert lassanként elérkezik 
a generációváltás ideje szakmánkban is, 
talán már is késésben vagyunk a staféta 
bot átadásával. A sikeres v;íltás egyik 
titka, hogy összehangoltan fussanak együtt 
a váltó párok. Nos,rajta 
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Kezdődjön ez a nemes vetélkedés, sok szép 
gondolatot, ötletet felvethet, melyek fe
lett érdemes lesz vitatkozni s melyeket 
esetleg érdemes is lesz megvalósitani. 
vannak tehetséges fiataljaink, azokat en
gedjük elsősorban érvényesülni, nem csak 
az~rt, mert övék a jövő, hanem azért is, 
raert ők fogj2.k formálni jövőnket• Az ó 

kezükbe lesz lEt:ve a magyar gyógyszeré

=zet alakul~sa, sorsa. 

E szé::i felB l.atrs invi t1Hom a fiata
l.ok"1t s buzdítom magunkat, az öregeket. 

Dr.Végh Antal 
egyetemi. tanár, , . 

a SOTE Gy·5gyszerésztudomany1. 
Kar dékánja 
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A MAGYAR GYÓGYSZERi~3ZTÖRTi~NETifü'.S 
MULTJhRÓL ••• 

A r;iagy<o>r gy6gyszerészet mult~6nak, 
történetirói szemlélettel való feldolgo
zására - karunk tagjai közül - eddig még 
kevesen vállalkoztak. Nem mintha a több 
száz éves magyar gyógyszerészet mul tjában 
nem lettek volna megörökitésre méltó ese
mények, vugy nem lettek volna olyan kivá-· 
ló <..;yógyszerészek, akik müködésükkel 
előbbre ne vitték volna a szakmai tudo
mányt. Inkább az tételezhető fel, hogy 
pályánk gyakorlati vonatkoznsai miatt, a 
gyakorló gy Sgyszerészeknek nem volt lehe-· 
t6ségí!k arra, hogy napi munkájuk mellett 
- levéltári, vagy egyéb kutatf\sok alapján 
összeszedjék ''mindazokat a; adatokat, me
lyek a magyar gyógyszerészet kezdetének, 
kialakulásának és fejlődésének utját jel
zik. 11 

Az idézett sorok dr. Baradlay János 
és Bársony Elemér \dt kötetes, 19'3o-ban 
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megjelent munkáját ... olvashatók. Ez a 
könyv az első, szorgos kutatásokon ala
puló, összefoglaló munka, mely a magyar 
gyógyszerészet történetét évszázadokra 
visszamenőleg tárgyalja, s főleg a jelen 
század elején, a gyógyszerészet életében 
történt eseményeket örökiti II!eg részlete
sen. A szerzők a munka elején felsorolják 
a gyógyszerész-történetírás három régebbi 
uttörőjét, akiknek munkássága alapvetőnek 
tekinthető. Elsőnek Ernyey József gyógy
szerész muzeum igazgató munkásságát emlí
tik meg, aki néprajzi munkásságán kivül, 
a szerzetes-rendek és a felvidéki gy5gy
szertárakkal foglalkozott. Dr. Abay Nemes 
Gyula gyógyszerész, munkássága szintén 
a rendi, illetve a jezsuita gyógyszertá
rak történetére terjedt ki. Dr. Orient 
Gyula a kolozsvári Egyetem gyógyszerész
professzora, főleg az erdélyi gyógysze
részi emlékeket kutatta fel és ismertet
te. Ezeken kivül meg kell említeni még 
Csippék János nagytapolcsányi gy5gysze
rés z t, akinek történeti tárgyu cikkei a 
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korabeli szaklapok hasábjain jelen
tek meg a század elején. Különben 
a szakmai ujságirás müvelői windig fog
lalkoztak a kar történet1re vonatkozó 
kérd2sekkel. Igy Schéd,y Sándor A G~16g·::/

szerészi Hetilap szerkesztő-tulajdonosa 
a Magyar Gycígyszerész Egyesület tcrténe
tét, Karlovszky Ge~'Z<-1 a Gyóg_·yszr~r2szi 

Közlöny szerkesztője, több neves gyógy
szerész életművét ismertette, s ezt 
a munkát utódaik dr. Varságh Zoltán és 
Koritsánszky Ottó is folytatták, mint 
az Egyesület hivatalos lapjának szerkesz
tői. Megemli tendő Studényi János és 
dr. Vondra Antal 1929-ben megjelent gyógy
szerésztörténeti munkája. 

Az 1924-ben nlakult Magyar Gy0gysze
résztudományi Társaság előadó ülé~ein 
már több ízben elh1ingzot tak tört?net i 
tárgyu előedások. Dr. Horváth Jenő, a 
Társaság első titk~ra, foglalkozott a 
tagokat érdeklő események "Kr5niká"-ba 
foglalósávgl s ezen kivül az első ''doktor
gyógyszerész" ·-ekre vonatkozó adatok feJ -



kutatásával és dissertáci1juk összegyűj
tésével. A Társaság előadó ülésein kezd
te meg gyógyszerésztörténeti működését 

dr.Halmai János az Egyetem tanársegédje, 
jelenleg a Semmelweis Orvostudományi 
Egyetem professzora, eleinte a mult szá
zadbeli neves gyógyszerészek életrajzi 
adatainak és munkásságának gyűjtésével 
ás ismertetésével, majd az egyetemi 
kathedrát elnyerve, keresztül vitte, 
hogy a gyógyszerész-hallgatók egyetemi 
kiképzésben - külföldi mintára - kötele
ző tantárgyként, helyet kapjon a gyógy
szerészt örténet oktatása is, amivel ka
runk megelőzte a jóval nagyobb multtal 
rendelkező orvoskar kiképzési rendszerét 

is. 
Halmai professzor fáradhatatlan agi

litásának eredményeképpen a Semmelweis 
Orvostörténeti Muzeum és Könyvtárral is 
jó kapcsolatok épültek ki, aminek követ
kezt~ben a gyógyszerészek nemcsak a mu-· 
zeum és az Orvos~örténelmi Társaság elő
ad 5 i estjein való szereplésükkel nyertek 
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az orvos történészekkel egyenrangu helyet, 
de a muzeum Orvostörténeti Közlemények e. 
kiadványában is lehetőséget kaptak dolgo
zataik közlésére. A Semmelweis Muzeum tá·
mogatásával már több vidéki centrumban 
/So,Jron, Győr, Kőszeg/ nyilt muzeum-pati
ka, bizonyságául annak, hogy a gyógysze
résztárss.d,üom vidéki ts.gjai is egyre na-· 
gyobb sz'1mban ismerit fel a gyógyszerész 
mult emlékeivel való foglalkozás kultur
történeti jelentőségét. 

A gyógyszerész·-történeti emlékekkel 
foglalkozó ks.rtárss.k összefogására hozta 
létre ugyancsak H•ümai János professzor 
a Magyar Gyógyszerészeti Társaság Gyógy
szerésztörténeti Szakosztályát, amelynek 
célja az, hogy valamennyi megyében meg·
felelő számu tagot szerezve, őket a me
gyei gyógyszerésztörténeti emlékek gyűj
tésére buzdítsa, a ez álts.l megme~tse a 
szakma, hazánkban még feltalálható muze
ális ért ékü tárgyait. 

A székesfehérvári "Alba Regia" napok 
alkalmából sem mulaszthatom el az alkal·· 
mat - mint a.szakosztály jelenlegi elnöke-
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hogy karunk valamennyi tagját fel ne szó
li tsam a csatlakozásra szakosztályunk 
munkájához, s fel ne hívjam a figyelmet 
a munka érdekességén kívül történeti je-

lentőségére. 
Mielőtt a gyógyszerészet régi 0 ér~ 

tékes eszközei, könyvei, berendezési tár
gyai stb. megsemmisülnének, el szeretnénk 

érni azt, ho6J' minden megyében legyen 
két-bérom olyan lelkes gyógyszerész, aki 
az esetleg már begyűjtött anyagot kezel
né, me~őrizné s később kiállítás céljai-

ra elrendezné. 
Bár sz ünnepi napok alkalmával még 

nem tudjuk rnegivi tni Székesfehérvár és 
az ország egyik legértékesebb - eredeti 
helyén lév5 - rnuzeum-patikáját, mégis 
kedves kötelességemnek teszek ·eleget ak
kor, amikor - e füzet megjelentetéséért
köszönetet mondok a Fejér megyei Gyógy
szert~ri Központ t. Vezetőségének ! 

dr.Zboray Bertalan 
a MGYT.Gyógyszerésztörténeti 

szakosztályának elnöke 
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A GYÓGYSZERÉSZTJRTPNELEM MÜVELÉSÍ:NEK 

HEJ,YZETE HAZÁNKBAN, 

A magyar gyógyszerészet gyakorlati 

és tudományos tevékenysége szP;P és gaz
dag eredményekkel rendelkezi~. A magyar 
gyógyszerészet fejlődéstört~netének e
gyes szakeszait és eredményeit Ern~ey 
József, Orient Gyula, Baredlay János, 
Bársony Elemér, Stud8nyi János, Vondra 

-.,.--~ 

Antal stb. örökítették meg és ezzel a 
magyar gyógyszerésztörténelem kiemelke

d6 mnvel:'.íivé váltak, 
A gyógyszerészet tört,?netének egye

temi oktatása rövid mul tra '·tekint visszg: 
a tárgyat e Budapesti Egyetemen e16ször 
Ernyey József gyógyszerész és polihisz
tor adta elő, mint megbízott előadó. A 
tárgy felvétele nem volt kötelező, Kollé
giumának cime: "Válogatott fejezetek a 
magyar gyógyszerészet történetéből." A 
kollégium 1940-ben életbelépett uj kikép
zési rendszerben is csak ajGnlott tárgy 
maradt a harmadéves gyógyszer2szhallgat5k 
számc,ra a "Gyógyszer~szet tört Pnete "cirr1-
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mel. Végül is az egyetem előterjesztése 
alapján az Egészségügyi Minisztérium 1954 
ben tette kötelezővé az elsőéves halJ.ga
tók részére a "Gyógyszerészet története" 

-nek lehallgatását és a tárgyból kollok
vium letételét. 

A terrr:észe t tudományi, orvosi és 
.:;yógyszerószi szaktárgyak és azok ismeret

anyagának nagymérvü növekedése azonban 
sajnos 9zt eredményezte, hogy a gyógysze

részet történetének oktatása az 1972. 
őszén életbelépő uj kiképzési tanterv 

szerint kimarad a kötelezően lehallga
tand'5 tárgyak sorából. A Gyógyszerész
tudomónyi Kar a kari reformbizottság ja
vaslata alapján végül is azt a határoza
tot hozta - átérezve a gy5gyszerésztör··· 
t§nelem szerepét a hall~atók nevelésében 
9s sz err:l élet :.ik ki1üaki t tisnban-, hogy a 
"'Jj:)gy3zer5sztörténclem 11 oktatasa. es , , t , 

tudo1n{tr1.yos mlivel 1?sét El "Gylgyszerügyi 

sz.ervez's" tárc.,vhoz csatolta. Igy· a tár&Y 
okt;.ii ;is~: ,~?;.:i t~1dor1t::nyos rnuve„ ~. l~ ..:::b ' ·· 1 's· ~ ··yete-· 
mi v0n9tkn ~{:~b8.n a "Gy )gyszeri..itSYi szer

VP;.6s'' oktAtis~t és ~Uvel6sét elJ6tó 

.. l.; -

Egyetemi Gyógyszertár f'eladat4vé vél L 

A gy'\gyszerésztörténelem tudományos 
müvelése hazánkban komoly alapot, bázis
intézményt kapott a Semmelweis Orvostudo
mányi Muzeum és Könyvtár felállitástival. 
A muzeum gy0gyi tástörténe,ti küílli tásá
nak igen nagy számu és értékes gy 5gysze
résztörténeti anyaga leghatósosabban ta·-· 
nuskodik a magyar gy!igyszerészet gazdag 
multjáról. Az intézmény könyvtárának 

Ernyey József'r61 elnevezett részlegében 
több, mint tizezer értékes gy!igyszerésze
ti szakkönyv a kutatók számára nélkülöz:.. 
hetetlen forrás. Berendezés alatt áll az 

intézmény vári részlege, amely az erede
tileg is gysgyszertári helyiségben ba
rokk-kori gy<lgyszertárat fog bemutatni. 

A gy'Jgyszerésztörténelem müvelésé
ben közel kát évtizedes multra tekint 

vissza a Magyar Orvostörténelmi Társasóg, 
' 

amely alapi tását '51 fogva foglalkozik a 
szükebb értelemben vett orvostört5nelem 
rr,ellett a gy \gyszerészet és az ~llator
·:ros13s tör·t -~net 21.rel is. A. TS.r~saságban 

kif"e~;tet~: tev6kenys·?g A1ismer€?s6re·, az 



orvos-gy6gyszer~sztörténeti kutató mun
kában elért érde~ek jutalmazására a Tár~ 
saság "-Neszprémi István Emlékérrr1etr1 al3.· ... 

pi tott és ad ki évente egy személy ré
szére. A "Coif'municetiones de Historia 
BTtis Medicimie" foly5irat, amely a Serr:
r:•elweis Orvostörténeti Muzeum és Könyv··· 
tár továbbá a Ivia;;yar Orvostörténelmi Tár
saság közös kiadványa, már eddig is szám-· 
talan gy:ígyszerésztörténeti közlemény 

publikáci')s f:íruma. 
Az 1924-·ben alapi tott Magyar Gy"igy

szerésztudGmányi Térsaság keretei között, 
El '\ac1óülésein és szaklapjában az egyéb 
gy1gyszerésztudományi területekre eső 
előadások, közle1~ények között gyakran 
szerepeltek gyógyszerésztörténeti tár
o:;yuak, elsl'.sorban .brnyey József és Hal
mai János munk[~Sságának eredményeként, 
Az 1966-ban ujjászervezett Magyar Gyógy
szer,~szet i Társaság egyre in+"enzivebben 
kezdett foglalkozni gy'igyszerésztörténe
ti kut•,tásokk>3l és azok egyre növekvő 
száma szükségessé tette gy:Sgyszerésztör
téneti el5adói ülések és konferenciák 
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szerv 3ését. E fejlődés következményeként 
és Halmai János professzor javaslatára a 
Társaság 1968-·ban a Sopronban megtartott 
Gy0gyszerésztörténeti Konferencia alkal
mával megalapitotta Gyógyszerésztörténeti 
Szakosztályát. A Szakosztály eredményesen 
dolgozik, előadói üléseket, konferenciá
kat szervez; részt vesz a gyógysze~észtör
ténelem művelőinek nemzetközi kongresszu-· 
sain is. A Szakosztály tagja 1970. óta 
a Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti Társa
ságnak. A Szakosztály munkája fejlődésé
nek egyik további jele a most meginduló 
időszakos kiadványsorozat, a Gyógyszerész·
történeti Diárium. A kezdeményezést öröm
mel üdvözlöm, remélem, hogy a kiadvány 
a gyógyszerésztörténeti publikációk egyik 
jelentős fóruma lesz és hozzá fog segi te·
ni a gyógyszerészet hagyományainak, tör
ténetének szélesebb körben v~ló művelésé
hez és megismertetéséhez. 

Dr.Zalai Károly 
egyetemi adjunktus 

a SOTE Egyetemi Gy Sgyszertár 
igazgatója 
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SEMMELWEIS ORVOSTÖRTÉNETI MUZEUM 
Budapest. I. Apród u 1 - 3. 

NYITVA: /hétfő kivételével/ lo.3o - 18 
óráig. 

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

SEN!JVJEL'i\EIS ORVOSTÖRT:lliBTI MUZEUM 
ORVOSTÖRTÉNETI KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR 

Budapest, II. Török u. 12. 
NYITVA: /vasárnap kivételével/ lo - 18 

óráig. 

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

SEMMELWEIS ORVOSTÖRTSNETI MUZEUM 
ORVOSTÖRTÉNETI KÖNYVTÁR SS LEVÉLTÁR 

E R N Y E I J Ó Z S E F 
GYÓGYSZERBSZTÖRTÉNETI 

K Ö N Y V T Á R A 
Budapest, VIII. Üllői ut 26. 

SOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézet 
III. e. 

N Y I T V A HÉTF.5N ÉS CSÜTÖRTÖKÖN 

10 - 13 óráig 
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A D I Á R I U M R Ó L • 

~i a multat nem becsüli, 
Az a jelent nem érdemli 

E DIÁRIUM a MAGYAR GYÓGYSZERÉSZETI_ 
TÁRSASÁG GYÓGYSZERÉSZTÖRTÉNETI SZAKOSZ
TÁLY részéről való kiadásának az vólt az 

e g y i k e é 1 j a , hogy ismer
tessük az egész ország területén folyó 
gyógyszerésztörténeti kutatások, gyüjté
sek eddigi eredményeit. Azt a munkát, me
lyet megszállottan, fáradhatatlanul, ön·
zetlenül végeznek itt is, ott is, Magyar
országon. Továbbá nagynevü gyógyszerésze··· 
ink elméleti, vagy gyakorlati szereplés0-
nek ismertetése által hidat kivánunk épi
teni a jelen, illetve a jövő felé, A je
len - holnap már mult - történelem. Jövőt 
tervezni pedig csak szilárd mul tra lehet. 

M á s i k e é 1 u n k az, hogy sze
retnénk elsősorban fiataljaink figyelmét 
ráirányítani a gyógyszerésztörténetre és 
megkedveltetni velük a régi anyagok gyüj
tését, felkutatását, könyvtáraink, muzeu-
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. k·épitését. Feladatunk még · k további i • 
main · .. te'tlenek er-· . ·· ·· bösok vag:J 
felrázni a kozom . munkára. Talán 

kl .de'o&t e hasznos, szép . · de 0 u~ 1 z 
ké ső hogy megmentsük az e ves -

m&o nem • ·1· 
~o . t ·1 t értékes könyveket' muzea l.S tésre i e k t 

k .. ··ket edényzetet' butoro a • 
esz ozo • • t i·s . • . a g:J'5g:Jszeresze A gyógyi tas, ig:J k k"" 

ebb feladata 0 -" k legszebb legnemes 
e~i ik. I~yen formán szorosan kapcso-
ze tartoz ltat ismer-
lódik kulturánkhoz. Tehát a mu .. 

. . kötelesség és soviniz-+ etni nemcsak kari 
·.. hanem internacionalista feladat. n:.us, 

k éhány ezren va-Gyógyszerészek csa n . -
. k 11 még inkább összefog gyunk ezért is e 

' f l& k forduló érdeklősés en-nunk. De a e ,n a obb 
k hatványozott sokszorosa. Igy n ~ 

ne b 1 i k á e i 6-. t 6 r a sok p u 
s a J ' a két-havon-'"kségünk. Régebben ra VAn SZU. • • YI 

• N GYÓGYSZERESZTUDOMAN ként megJeleno . a unk 
·rÁRSASÁG ÉRTESITÖJE és négy h~ti-1 .p ACTA 
. Ma kéthavonta megJeleno 
Jelent meg. . ""RTE~I--

HAR!VJACbUTICA HUNGARICA /mely ~z ~, ~ .. 
P.. • / és a GYÓGYSZERF.SZET cimu TJ folytatasa . 

. 1 ő szaklanunk él. SaJnos havonta megJe en · 
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a posta központi Hirlapterjesztő Iroda 
/1972.II.9.kelt/ közlése szerint a 

"GYÓGYSZERÉSZET megjelenése bizonytalal\" 
Hiába mozgot meg minden erőt a MGYT,hogy 
lapunk legalább kéthetenként jelenjék 
meg ennek nyomdakapacitá11beli hiány, a
nyagi okai és még sok más akadálya van. 
Megemlitem hogy az EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK 
LAPJA is közöl itt-ott gyógyszerész vo
natkozásu cikkeket. Mindez azonban kevés
nek bizonyult ahhoz, hogy a felhalmozott 
közlési anyag megfelelő nyilvánosságot 
kapjon. A DIÁRIUM első száma lelkes, ön
zetlen auctorokat üdvözöl hasábjain és 
lehetővé szeretné tenni, hogy a sok érde
kes munka közlésre kerülhessen. Nem lehet 
célunk, hogy meglévő szakla.pjaink bárme
lyikével versenyezzünk, vagy versenytár
snkká akarnánk válni. Egy nagy közös fe
ladatunk lehet minél magasabb szintre e
melni a gy6gyszerészét tudásának zászla
ját. Szeretnénk ha szaksajtónk még na
gyobb fényben ragyogna. Példát mutatná
nak régi gyógyszerész szakiróink, szer
keaztőink. Szeretnénk sok kollégánkat 
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inspirálni, szakmai yonatkozásu történel
mi de egyéb terÚl€tről származó cikkek , . . 
megirására. Reméljük, hogy DIARIUM módot 
nyujt a munkáiknak nyilvánosságra hozata• 
lára. Sok uj rejtett tehetséget kell fel• 
kutatni és biztatnunk a toll forgatá,sára. 

H a r m a d i k c é 1 u n k , hogy 

addig, amig a GYÓGYSZER~SZET folyamatos, 
sürübb megjelenése biztositva nincs, az 
intervallumok idejére időszaki lapunk hé

zagpótló sajtó orgánumnnk legyen. 

Elszomorító jelenség, hogy különbö
ző könyvek, folyóiratok stb. szerkeszté
sekor, gyógyszerészi szakanyagok közlé
sekor nem vesznek gyógyszerész szakem
bert igénybe, és igy hiányos vagy téves 

adatok kerülnek nyilvánosságra. 

N e g y e d i k c é 1 u n k a 

DIÁRIUM-on keresztül ismertetni hazánk
ban megtekinthető gyógyszerésztörténeti 
könyvtárakat, gyüjteményeket, tájékozta
tást nyujtani, hogy egy-egy megyében mi
lyen gyógyszerésztörténeti értékek talál-
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hatók, figyelembe véve az idegenforgalmi 
szempontokat is. Minden DIÁRIUM-ban hir

n~v~s ~ógyszerészek életrajzát fogjuk 
kozolni. Beszámolót kivánunk adni a gyógy
szerésztörténeti szakosztály munká 'áról 

''k" d. é J ' mu o es ről. 

Szeretnénk, ha a DIÁRIUM nemcsak az 
egyetemii, a hálózati gyógyszerészek kezé
be kerülne, hanem a katonai, a kórházi, 
az intézeti, a gyári és már munkaterüle
ten dolgozók is olvashatnák. 

A GYÓGY3ZERÉSZTÖRT8NETI DIÁRIUM ki
adását eddig Hajdu, Békés, Somogy, Sza
bolcs-Szatmár, Pest megye vállalta. Zala 
megye pedig társulni szeretne hasonló ki
sebb megyével. 

Ha hiba, vagy téves információ ke
rült volna a sorok közé - errare humánum 
est - ugy kérjük olrnsóink szíves elnézé
sét. Legyenek meggyőződve, hogy a szer
kesztőséget a legjobb szándék vezette 

' mentségül legfeljebb a megjelenés· idő-
pontjának kötöttsége /Alba Regia Napok/ 
s a rendelkezésre álló idő rövidsége szol-



gálhat. . , t kér ezuttal 
ő rkesztőség elnézes A gze , . 

'ktől akiknek munkaJa, azoktól a szerzo ' ő 

k .. lom6ny· e nem jelenhetett meg az els 
OZ e~- k lá-

, b· A beküldött anyag vagy a or 
szam an. , . tt vagy amiatt, hogy 
tozott oldalszam mia ' . . 

.6r·ke zet t hozzánk' nem ka·-1 aozárta után ~ 
· • , .k , .-m meg;elenése 

1 t' A rnasodi sza u · 

pott he ye ·. f _. k közölni azokat. 
mar biztos' igy ott ogJU , . 

. ·1 DI !RIUM-nak ol vasoi Ha siker•1. e " 
· • . erni a gyógysze-· lo %-át meggyozni' megny . 

k, munkánk nem volt rász történetnek, a ~or 

hiábaval 5 • 

Dr.Hegedüs Lajos 
a DIARIUM 

szerkesztője 
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A N N 0 972-1972. 

Nagy ünnepeket ül ezekben 'l napok
ban ősi városunk, Székesfehérvár, vagy 
ahogy a külföldi és hazai tudósok és tu
risták egyre gyakrabban emlitik: 

A L B A R E G I A. 

Alapításának ezeréves évfordulóját 
ünnepli. Kevés európai városnak, vagy te· 
lepülésnek adatott meg eddig, hogy fenn-· 
állásának ezredik évfordulóját ünnepelje, 
tevékeny fejl§dése közben. 

Megtisztelő számunkra a Gyógysze
résztörténeti Szakosztály figyelme, hogy 
a Diárium első számát ezen évforduló je

gyében kezdi meg, hogy emlékeztessen min
denkit nagy elődeink bölcs cselekedeteire. 

Ez az évforduló kötelez is minden
kit, aki szereti és tiszteli ősi multun
kat, hogy még intenzívebben kutassuk és 
gyüjtsük városunk és egészségügyünk, 
gy)gyszerószetünk tárgyi és személyi em
lékeit, 
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Hat l "tt Kazay Endre em~ évvel eze o 
16kezetével rendeztük 

· G ~"vszerész ba Regia Y J°" 

meg ez els6 Al-· 
Napokat, állitot

el6dünknek. k siremléket neves 
tun , . 'ban 6si városunk ala-Ez év maJusa „ „ k 

e zredik évfordulójára gyulu,n pitásának k 
. hallgassuk ezer év ro-

ö ss ze, hoceJ meg . él feil6-
. k" .·, t 6s mec„lássuk' hogyan ' .., 

ni aJa -- 0 
' '116 

. "sodi"k 6vezred küszöben a . dik, a ma · 
, , r Szákesfeherva • . 

, fo1~ emléket állita·-
fi rr1ill ene11rnnaK ._, . 

'k ,.. m"' ,- a . . 1 oo éves eml2 mu, ll..Ló ni az u.J - 0 

gy~gyszerészetnek emléke lesz a most 
, .. 1 „ Gy'.Í a•rszert<\rmuzeurn. 

kPSZU 0 - , ~ordu-
. ~ . t ttel köszöntünk az evI 

,;:,zere e · . 't és 
, · l "ból minden Kollegina ' 

lo alka ma , . ~ket sz 
, t 6s szeretettel vur JB , . Kollega , · 

ezeréves Székesfehérvár. 

Alba Regia, Anno 1972. 

Antal Antal 
főGY-Sgyszerés z . 

a Városi Tanács tagJa 
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A SZÉKESFEHSRVÁRI MÜEML~K GYÓGYSZERTÁR 
ALAPIT1lsr OKLEVELE 

Mi, Székesfejérvár Szabad Királyi 
Városának birája és tanAcsurai tudtul és 
emlékezetül adjuk mindazoknak, akiket il·
let, hogy a Jézus Társaság szent rendje 
isteni sugallattól indítva, e város népé
nek vigasztalására rendháza s6t külön 
temploma épitését nemcsak elkezdte, de 
már már megfelelő állapotba is helyezte. 
Éppen ezért remélhető, hogy a szerzete
sek szdma is növekedni fog, igy az 6 

egészségük 1vására és más collégiumok és 
residentiák mintájára létesitend6 gy5gy
szertár felállitását a város akadályozni 
semmiképpen nem akarná. 

Ugy tapasztaltatott, hogy egyrészt 
jelenleg a városban levő, világiak által 
fenntartott gy-Sgyszertár; vezetése szerfe
lett hiányos volt, másr6szt a fentemlitett 
tiszteletrem6lt1 residentia más alapit
ványnak hijával van. 

Ez6rt tehát, hogy a város az alapi-
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biztositson, itt 
tiszteletreméltó 

táshoz némi segitséget 
h~lyben engedélyt ad a 
residentiának, hogy uj gyógyszertárat 
álli tson fel. és vezessen minden időkre' 
minden polgári tehertől mentesen, és 
azt az alábbi irt pontoknak megfelelqen 

tartsa fenn: 
Először: Hogy közönségesen, mindenkinek, 

személyválogatás nélkül, illő 
áron adassék gyógyszert! 

N:ásodszor: A gyógyszerek ára és kiadása 
tekintetében a bécsi normát 

kell al"lpul venni!! 
Harrr:adszor: Hogy minden időben, de külö

nösen pestis idején, amit a Há
romszem3lyü ei;J Isten elfordita
ni kegyeskedjék tőlünk, nyitva 
kell tarts;.:.. /természetesen az 
óv int ézked>)Rek figyelembevéte·
l ével ! /A lakosság pedig legyen 
\'.'ellő mértékben ellátva g:r'>w·-

1 # " 'rt' szerekkel a megfele o ar" · 
•.. d . ~ lP~felsó Hat1ságok rendel-
t•f:\~„Je szer. i.. ·"'6 - -

kezSseinek .5rtelm~ben, ha 9 z 
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alkalom ugy hozza, lehetőséuet 
0 

kell adni a vizsgálatra abban 
az esetben is, ha az világi 

provisor által történne. Ilyen 
esetben is, a nagyméltósngu 
He1ytart6tanáas rendelkezése ?r-· 
telmében, a másutt is, minde
nütt elterjedt szokás szerint 
és nem másképpen kötelesek a 

rájuk bízott feladat ellátására. 
Ötödször: A város nemcsak a gy~gyszerek 

szabad kiadását engedélyezi, 
hanem a nevezett város jelen 
levelével biztosítja a tiszte
lendő rendhézat, hogy sem bele-· 
egyezésével, még ke.vésbé segít
ségével soha nem támogatja má
sik patika alapi tását. 

Hatodszor: Hogy ha azonban valami el nem 

hárítható ok köv-etkeztében -
reméljUk, hogy nem kerül rá 

sor - mtfoik gy'Sgyszertár enge·
délyez ~se válna szUks6gessé, 6s 
ezért a tisztelendő residentia 

- -?9 ,„. 



et 6sétől visz-„ „ ak vez e;:; 

saját gyógyszertaran tben a város a 
bban az ese . 

szavonulna, a ~ryyszertárát min-
d " rendház gyuo · tisztelen ° ·t kifi-

ésAt és gyógyszerei . 
den felszerel ~. a v kifizettetni, 

t . megváltani' v ~ ze ni, 

megváltani köteles. n "elenlegi biztosi-
, ' a fent iekrol J . ta E~ert m~ áros hiva -

M 1·· k kiadását és ezen v , el-
tóleve_un - ló megerősités2t 

étiPvel va. . t á-los pecs ~- f ntemlitet v 
. Kiadatott a e 

rendeltük. , ··1etében az 17 46 • 
„ ~ ázának epu . „ 

~os tanacsn k 11 naoJan. - , hav·:;na • „ .•5 J·anuar - ~ eszten'"' 

Kiadatott általam: 
' . , 1 a nevezett 

Vásárhelyi Pa '-egyzőJ'e által 
h . te, ''lS 1 város il. . _t..~„· '"' 

e- 'kesfehérvár · Levf.ltár: .:ize 
/ Fejér megyei ~. , /ros tanácsá-

, a. Szfvar va 
város levéltar . . 1746. sz.n. 

tlan iratai, istromozA nak la~ . , / 
d forditasa. M:5ra Mag a 

Közzétette: 
Szabó Lóránt 
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NEVES MAGYAR GYÓGYSZERÉSZEK 
Dr. s A y M ö R I e z GYÓGYSZERÉSZ 
- FŐREÁLISKOLA! IGAZGATÓ, SZAKIRÓ -

Székesfehérváron, 18)0. október 
4-én született, gy6gyszerészcsaládból. 
Eleinte mérnöknek készült, de a szabad
ságharc kitörésekor beállt tüzérnek, s 
mint tüzmester Dembinszky hadseregében 
harcolt. 184,9-ben visszatért Székesfehér
várra s gyógyszerész lett. Egyetemi ta
nulmányait Bécsben Redtenbacher - neves 
kémia-professzor - mellett 1854-ben fe
jezte be, s 1855-ben ugyanott gyógysze
rész-doktorátust szerzett. 

Hazatérve Pesten Wertheim Tivadar 
professzor kémiai intézetében volt tanár
segéd, majd a Helytartó Tanács 1858-ban 
a budai Főreáliskola p6ttanárává, 1860-
ban pedig rendes tanárává nevezte ki. 

1862·-ben megjelent tankönyve: "A 

vegytan alapvonalai" négy kiadást ért 
meg. A kiegyezés után az uj magyar k'or

mány a Főreáliskola aligazgatójává, majd 
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1870-ben igazgatójává léptette elő. 
Dr.Say Móricz külföldi tanulmányu

takon szerzett tapasztalatai alapján szé
leslátókörü, nagy müveJtségü ember volt, 
aki sokoldalu munkásságával a hazai,tan
ügynek nagy szolgálatot tett. Irodalmi 
munkássága főleg az ismeretterjesztésre 
terjedt ki, igen sok népszerű előadást 
tartott a ~ermészettudományi Társulat 
szakosztályaiban, s a hazai buzafajták
ról irt vegyelemző - tanulmányával a 

Társulat pályadíját is elnyerte. 
Tudományos müköd8sét a Magyar Tudo-

mányos Akadémia is elismerte, s 1869-ben 
levelező tagjainak sorába iktatta. Szék

foglaló előadása J-Liebig a neves ter
mészettudós munkájával foglalkozott. 

Oktat) tevél:ni., 3ége mellett, igen 
sok társadalmi egyesület választmányi 
tagságát is viselte, s 1879-ben a Magyar 
Orvosok ós Természetvizsgálók budapesti 
Vándorgyülése slkalrru!ob:51 a Vándorgyűlés 
titkári tisztségét is betöltötte. 

Mint a bud!apest-vidéki tankerület 

- ~2 -

,főigazgatója halt 
11-én Budapesten. 

meg 1885, március 

Dr. Zboray Bertalan 
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y E J ~ R M E G Y E I 
MOZAIKOK 

Székesfehérvár milleniumi ünnepsége

inek keretében rendezzük meg a második 
Alba Regia Gyógyszerésznapok·-at. Az or
szág történetében oly jelentős szerepet 
betöltő város multjában a gyógyszerészet
nek is gazdag emlékeivel találkozunk. Az 
ezeréves város emlékei között szerényen 
huz)dik meg a gyógyszerészet története. 
Szerényen és elégbé ismeretlenül. Ez in
ditotta a Gy6gyszerészeti Társaság Fejér 
megyei Szervezetét arra, hogy feltárja, 
összegyüjtse és megfelelő körülmények kö
zött bemutassa megyénk gyógyszerészeti 
emlékeit. Közleményünkben ismertetni sze
retnénk eddigi munkánkat, terveinket és 
gondjainkat, elért eredményeinket és ku-

darcainkat. 
Hirneves gy5gyszerészeink emlékének 

ápolása. 
Kazay Endre /1876-1923/ életének 

utols·\ éveit megyénkben, a vértesacsai 

,;;,dgyszerto'.1rbtorn töltötte. Az első Alba 
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Regia Gy~gyszerésznapok alkalmával a 
gyógyszertár falán emléktáblán öröki tet
tük meg munkásságát. Síremlékét ugyanak
kor lepleztük le. Előadáson méltattuk 
polihisztori tevékenységét és kiállítá
son mutattuk be a tőle fennmaradt emlé

keket. 
Vértesacsa község párt-tanács- és 

iskola vezetősége Kazay Endréről kívánja 
elnevezni uj általános iskoláját. Több 
éve huzódó felterjesztésük elintézése a 
l\füvelődésügyi Minisztérium illetékesei
nek elhatározásán mulik, A Gyógyszertári 
Központ televízióval, a kémiai laborató
rium felszerelésének kiegészítésével és 
a szükséges kísérleti anyagok rendeÍke
zésre bocsátásával partonálja az iskolát. 

Terveink közé tartozik megyénk szü

löttének, dr.Say Móricz /1830-1885/ 
gy•)gyszerész-kémikus és a székesf'ehérvá·· 
ri gimnázium volt tanulójának, Schédy 
Sándor /1831-1902/ gyógyszerész-szakíró 
munkásságának feltárása. 

A Fejér megyei gyógyszerészek disz
szertációinak összegyüjtése folyamatban 
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!l van. 
Gyógyszertáraink tárgyi emlékeinek 

összegyüjtése: 

Többéves munkával összegyüjtöttük 
megyénk gyógyszertárainak történeti s;em
pontból értékes tárgyi emlékeit, régi 
edényzetét, gyógyszertári munkaeszközö
ket, könyveket. A gyüjtést sajnos elég 
későn kezdtük el, az amugy is szegényes 
mezőföldi gyógyszertárakból igen kevés 
és nem tul jelentős anyagunk van. 

Levéltári kutatások: 

"Ugy tapasztaltatott, hogy jelen
leg a városban világiak által fenntar:
tott gyógyszertár vezetésében sok a hi
ányosság, ••• "A székesfehérvári jezsuita 
gyógyszertár 1746-ban kelt alapitóleve
léből idézett mondat - mely kétségtelen 
utalás meglévő patikára - adta meg az 
ösztönzést, hogy levéltári kutatással 
tárjuk fel a Fekete Sas gyógyszertár 
alapitása előtti idők gyógyszerészeinek 
és g,yógyszertárainak multját. Erről a 
:nunkánkról a májusi Alba Regia Gy Sgysze'-
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résznapokon számolunk be. 
További célunk a XVIII- és XIX. 

században Fejér megyében létesitett 
gy'ÍGYSzertárak multjának felkutatása és 

feldolgozása, 
:Fekete Sas gy'>gyszertár-muzeum'.llá 

a1 ;i.ki tása: 
A sz~kesfehérvár1 gy-ígyszerészet 

történetének, - de a magyar e;y,ó~szeré
szet történetének is-kiemelkedé5 reprezen
túnsa a jezsuita alapitásu Fekete Sas 
gyógyszertár. A gyógyszertár az államo
si tás után sokáig mint állandó ügyeletes 
müködött. A nagy igénybevétel veszélyez
tette a patika muzeális értékü berende
zését, ezért a Semmelweis muzeum kezde
ményezésére, az összes érdekelt szerv 
egyetértésével döntés született a gyógy
szertár patika-muzeummá alakítására. 
Első lépésként a Gyógyszertári Központ 
egy másik gyógyszertár átalakítása után 
megszüntet te éjjel-nappalos v·o1 tát. Majd 
csökkentett nyitvatartással üzemeltette 
mindaddig, mig helyette a városi tanács-
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t61 kapott helyiségben uj gyógyszertárat 
állithatott fel másfél milliós költség
gel. Végül a gyógyszertár helyiségeit, 
butorzatát és berendezését a Fejér me
gyei Muzeumok Igazgatóságának átadta, 
hogy az előzetes tárgyalások eredménye,.,. 
ként ott "Gyógyszertár Muzeum"-ot léte
sitsen. Székesfehérvár alapitásának ezer
éves évfordulója alkalmával rendezett 
gyógyszerésznapok keretében szerettük 
volna megnyitni és bemutatni multunk bi
zonyitékát, a muzeummá alakitott Fekete 
Sas-t. 

Sajnos a restaurálási költ~ég nem 
állt rendelkezésre, ezért a gyógyszertá:t
felujitása, megnyitása kásőbbre tolódott 
el. 

Szabó Lóránt 
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SElVlMELWEIS ORVOSTÖRTÉNETI MUZEUM, KÖNYV -

TÁR ÉS LEVÉLTÁR ERNYEI JÓZSEF GYÓGYSZE
RÉSZrÖRTÉNETI KÖNYVTÁRÁNAK.MŰKÖDÉSÉRŐL. 

Sokan talán nem is tudnak arról, 
hogy a Semmelweis Orvostudományi Egyetem 
Gy~gynövény és Drogismereti Intézetének · 
raktárában /Budapest, VIII., Üllői u. 26. 
III.em./ van elhelyezve az ERNYEI JÓZSEF 
GYÓGYSZERÉSZTÖRTÉNETI KÖNYVTÁR.Azért kell 
megemlékeznünk e gyüjteményről, hogy a ku 

tat6k, buvárkodók ide fordulhassanak anya. 
miatt. Elmondhatjuk, hogy ma már az olva
sók rendelkezésére állhat katalógusával 
régi, bőséges folyóirat gyüjteményével 
könyvtárunk. 

Meg kell emlékeznünk' a NEMZETKÖZI 
KÖNYVÉVRŐL /1972./ valamint a loo éves 
MAGYAR ll!ÜEMLÉK ÉVRŐL, ami aktu~lissá te
szi, hogy legalább a statisztika tükré
ben ismertessük az ERNYEI KÖNYVTÁR 1971. 
évi eredményeit. 131 könyvtári napon 
118 személy 2.737 kötet könyvet forgatott. 
A 118 személy közj:.il 9 külföldi állampolgár 
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7 vidéki, 102 budapesti lakos volt. 
A Vas megyei és Bács megyei g;f ógysze
résztörténeti gylijtemény részére dup
lumokat adtunk, összesen 395 kötetet. 

SPERGELY BÉLA gy5gyszerész ritka 
könyvtárát magas korára való hivatkozás
sal az ERNYEI JÖZSEF KÖNYVTÁRNAK ajándé-· 
kozta. Dr. WÉBER DEZSŐ hagyatékából 74 
kötet könyvet kaptunk. Dr.HALMAI JÁNOS 
professzor 150 könyvet adományozott a 
könyvtárnak. Dr. MOZSONYI SÁNDOR ny. 
egyetemi tanár folyóirat gyUjteményUn
ket 138 értékes példánnyal gyarapitotta. 

A könyvek iránt való érdeklődés -
csak a tudományos világot ideértve -
körülbelüli felmérés szerint a világon 
évente 30.000 természettudományi folyó
irat 2 millió tanulmány, 60 ezer szak
könyv; loo ezer kutatási beszámoló és 

1 700 ezer doktori disszertáci) lát napvi 
lágot. Iw a percenként 2 ezer oldal 
nyomtatott dokumentáció jelenik meg vi

( lágszerte. 

- 4o ·-

Mi magyarok sem akarunk lemaradni. 

Dr. Hegedüs Lajos 
ERNYEY JÓZSEF 

Gy~gyszerésztörténeti Könyvtár 
tudományos munkatársa 
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r ! MAGYAR GYÓGYSZERÉSZETI TÁRSASÁG HIREI 

BUDAPEST 

1972. január 14. MAGYAR GYÓGYSZE'
RÉSZETI TÁRSASÁG vezetőségi ülésén 
Dr.KEDVESSY GYÖRGY az MGYT elnökének' 
üdvözlő szavai után 16 tag munkájának 
elismeréseként átnyujtotta az első 
MAGYAR GYÓGYSZERKÖNYV loo éves jubileu
ma alkalmával kibocsátott THAN KÁROLY 
emlékérmet. 

Majd az elnök beszámolót tartott 
az 1971. évről és ismertette az 1972.év 
programját. 

Az elnökség a tudományos munka elő
mozdi tása érdekében az 1 9 7 2 évre 

'p á 1 y á z a t o t h i r d e t a kö
vetkező témakörben: 

,a./ Hírneves gy5gyszerészek - eddig 

fel nem dolgozott életrajzi adatai, 
lehetőleg levéltári kutatások ala~
ján. 
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b./ 

e./ 

Az aszeptikus gy-ígyszerkészi tés 
szervezése. 
A gyógyszerformák és felszívódás 
összefüggésé. 

d./ A parenterális retardálás elvi 
megoldása. 

e./ A gy-5gyszertári belső ellenőrzés 
analitikai problémái. 

f./ Illóolajos növények minőség elle
nőrzésének problémái. 

g./ A toxikológus gyógyszerész feladat
köre, a toxikológiai munka haté
konvságának feltételei. 

A jeligés pályázaton résztvehetnek 
a MGYT tagjai. 

B e n y u j t á s i h a t á r i d ő: 

1972. december 31. 

I. dij 5.ooo.- Ft 
II. dij 3.000.- Ft 

III. dij 2.ooo.- Ft 
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AZ 1972. ÉVI MGYT RENDEZVÉNYEK A KÖVET

KEZŐK: 

ápr. 2o - 22 S 0 P R 0 N 
Gyógyszeranalitikai kol
lokvium 

ápr. 27 - 28 S Z 0 M B A T H E L Y 
II.Vas megyei Gyógysze
résznapok 

máj. 18 - 2o S Z É K E S F E H É R v ÁR 
Alba Regia Gyógyszerész
napok 

jun. 14 - 16 K E e s K E M É T 
Rozsnyai Mátyás előadói 
emlékverseny 

aug. 27 - 3o D E B R E C E N 
Gyógyszertechnológiai kon-

ferencia 

okt. 12 - 13 B U D A P E S T 
Gy\:;,yszertechnológiai kon
ferencia. MGYT tisztujitó 
közgyülés. GySgyszerésztör-
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t éneti Szakosztály vá
lasztmányi, tisztujitó 
gyülése. 

/dr.z./ 

·• 
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MGYT GY~)GYSZERSSZ:í'ÖRTÉNETI SZAKOSZTÁLYA . 
E S E M S N Y E I 

BUDAPEST 
1972. február 16. Az Orvostörténel

mi Társaság a SE~q!rnLWEIS Orvostörténeti 
Muzeum könyvtárának disztermében /Buda
pest, II. Török u. 12./ tartotta az idei 
W.SSZPRÉMI ISTVÁN EMLÉKELJADÁS-át, a Ma
gyar Gyógyszerészeti Társaság Gyógysze
részt örténeti Szakosztályával közösen. 
Dr. Szodoray Lajos egyetemi tanár, a 
~veszprémi Emlékérem Bizottság elnöke tar

totta a megnyitót. 
THAN KÁROLY MUNKÁSSÁGÁNAK UJABB 

ADATAI cimü előadást Dr. Zalai Károly 
kandidátus, a Semmelweis Orvostudományi 
Egyetem Gyógyszertárának igazgatója tar

totta. 
~ zsufolásig megtelt tanácsterem hallga 
tósága lelkesen ünnepelte azrértékes, 
fot6dokumentációval alátámasztott előa

dást. 
Az előadás megtartása után az elnök-

ség átnyujtotta Dr. Zalai Károly-nak a 
WESZPRÉMI ISTVÁN emlékérem diszes plakett
jét. Ennek megköszönése után, Dr.Zboray 
Bertalan a Gyógyszerésztörténeti Társaság 
elnöke méltatta a Magyar Orvostörténelmi 
Társaság-gal való koop.erációt. 

/dr. H./ 

B Á C S M E G Y E 

A BÁCS MEGYEI GYÓGYSZERÉSZTÖRTÉNETI GYÜJ

TEMÉNYRŐL 

A nagy mennyiségü, ritka ,gyüjtemény 
tekintélyes része sajnos mostoha körülmé
nyek között van elraktározva. Az a néhány 
üvegszekrény-tároló és falitábla, ami a 
megyei Gyógyszertári Központ ebédlőjében 
Kecskeméten nagyon szép elrendezésben ta
lálható, igen kis hányaea LORÁND NÁNDOR 
és munkatársai szorgalmas munkájának. So
káig kellett szerény k'ollegánkat nyilatko
zatra birnom, hogy nekem irt összefoglaló 
beszámolóját közre adhassam. 



1: 

Levele i;;y hangzik: 

"Gyüjtés: 
Közel husz év óta járom a megye pa
tikái t, mint leltározó gyógyszerész, 

illetve az utóbbi tiz évben, a kézi
gy 5gyszertárak elszámoltatója. Igy 

bősée:es alkalmam volt megismerni a 
megye valamennyi patikájának minden 

zegét-zug(t. 

1966. augusztusában kaptam hivatalos 

megbizólevelet, hogy a patikában régi 

gyógyszer eml.ékeket keressek és gyüjt

sem be a központba. Igy indult el 

gyüjteményünk, amely két év alatt 
nér ol.., an méreteket öltött, hogy szak

mai irányitásért a Semmelweis Muzeum

hoz kellett fordulnom. Az eredményes 
.?s szukszerü segitség nyomán örvende

tesen LY3rapodott az 3nyagunk. 

Publikáció: 
1968-ban elkezdtem Kecskemét, majd 

e 3 rr:egye gy6;;,yszertár8ir;e.k tc;rténeti 
tr;e6ir6sbt. 115c1d'ist tartott):.1~11 8nya-

„ •. ,is ·-

gunkról Sopronban az ünnepi alakuló 

gyülesünkön, majd Szekszárdon a Rozs-· 

nyai emlékverseny és tábla leleplezés·
sel kapcsolatos ünnepi ülésen. 

1968-ban rádióriport hangzott el gyü::-· 
teményünkről e Petőfi-adón. Több köz

leményem jelent meg a helyi sajtóban 

az ACTA PH. HUNG. -ban, a GY:ÍGYSZERS

SZET-ben, a MEGYEI KÓRHÁZ évkönyv•foen, 
és most legutóbb az BLET :ÉS TUDOMÁNY

ban. Tartottam továbbá előadást e vó
rosi müvelődési központban, a kórház 

egészségügyi klubjában, majd Győrben 
a város jubileuma alkalmából rendezett 

ünnepi ülésen. 

Kiállitások: 

Kiállitást rendeztünk anyagunk bemuta

tására Kecskeméten, Baján. Em11ktéblét 

éllitottunk Kecskeméten Katona Zsig

mondnak. 

Látogatások: 

Gyüjteményünket annak ellenére, hogy 

nehezen megközelithető helyen van ezer-
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nél jóval több látogató kereste már 
eddig is fel és állandó érdeklődést 

tanusitanak az iskolák, a helyi saj
tó és az MTI is. Számos jeles láto
gató tekintette meg ~iállitásunkat. 
Csak néhányat emeljek ki közülük 
Muravjev Professzor, a bolgár, a 
mongol Egészségügyi Minisztérium bi-· 

zoti:ságaio 
Osztrák, német, román, ausztrál, 
egyesült arab nemzetiségű látogatók 
mellett számos diák csoport, szak
kör, tanár, vezetéssel va;!,Y anélkül, 

/Loránd Nándor/" 

E rövid távirati stilusu összefogla-

1 ó ne~ fedi azt a hosszu fáradtságot 
nemismerő munkát, melyet Lorér:ci Jándor 
kifejtett. Aki személyesen ismeri, az 
tudja, hogy munka- és gyűjtőszenvedély 3·· 

nél csak a szerénysége nagyobb. Igen 
megérdemelt jutalmazásban részesült 
1972. március 4-ón, amikor TllitN K.Á.POLY 
,2nüékérem~1el/ és 1000 Ft-al / jutalmaz

ták. 

Az ESTI HIRLAP április 14. , 
szamn 

közli Loránd Nándor \cecskeméti gy-Sgysze-· 
rész fényképét gyűjteménye - lornbikjai 
mellett. 

/dr.H./ 

F E J É R M E GY E 

1972. május 18-·2o. Alba Regia Gy-'ig;f
szerésznapok gyógyszerésztörtclneti előa-

dásai: 

Dr.za:c.9i Károly: Ezer év egészsclgii
;3Yi jogszabályalkotásának fontosabb' gy'5gy
szerészi vonatkozásai. 

Szabó Lóránt: Részletek Székesfehér
vár gyógyszerészetének történetéből. 

Az előadások helyén gyógyszerésztör
téneti kiállítást rendeznek. 

G Y 5 R - S 0 P R 0 N M E G Y E 

1971. december 18. III. SOPRONI or
vos - gyógyszerészna;ion sok ért .'kes előa·

dás han~zott el. Az értekezleten ki1lli-
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tották a loo éves J:,Magyar Gyógyszerköny-· 
vet, mely 1871 dec.4-én kelt belügyminisz

teri rendelettel jelent meg, valamint a 
Magyar Gyógyszerészeti Társaság által a 

jubileumre készitett művészi THAN KÁROLY 
emlékplakettet. Dr.Nikolics Károly kan
didátus párhuzamot vont az első és 'az 

utolsó gyógyszerkönyv között. 
1972. január 29-én volt az 1971. 

augusztus hénapra Győr városának 700 
éves évfordul'ójára helyreálli tot t gyógy,

szertárhelyÍség - most már berendezett, 
felszerelt, működő gyógyszertárral kap
csolatos - PATIKA MUZEUM ünnepélyes meg

nyitása. 

Az ország és a megye els6 GYÓGYSZER

TÁR MUZEUMA a soproni, mely már évek 5ta 

megtekinthető. 

H EV E S M E G Y E 

Eger egyik patikájának kirakatában 

muzeális gyógyszertári edényeket helyez

tek el. 
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P E S T MEGYE 
A dunabogdányi és visegrádi gy'>gy-, 

szertárak berendezései gy'.\gyszerésztör
téneti értéküek. :'Írzésük, karriantart8suk 
jó kezekben van. 

M E G Y E 

A megyei Gyógyszertári Központban 
külön üvegszekrényben - az összegyűjtött 
fa és porcelán edényeket -, mig a galenu
si laboratóriumban felkutatott régi pati
kai eszközöket őrzik, Knnch Aranka igazga
t'.\nő és Dr.Matolcsy István gyógyszerész 
gondozásában. A gyüjtemény mielőbbi kiál
li tása érdekében több javaslat közül re
méljük, hoe;y valamelyiket a közeljövőben 

megvalósítják. 
Répay Lajos kadarkuti gySgyszerész

nek jelentős érem és ritka, különleges 
,;yógyszertári eszközök vannak birtokában. 

Répay Gábor kadarkuti s,y'1gyszerész 
művészi szinvonalu fa intarzia képeket 
készít. Ezek az intarziák g;i'0gyszerészi 

"~' 5) -
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tárgyuak is. 

SZABOLCS M E GY E 

1971-ben Nagykállón a megnyilt 
KORÁNYI FRIGYES emlékházban helyezték 
el a budapesti volt ANGYAL PATIKA müem

lék berendezését. Korányi professzor 

ideje 
nikák 

V A S 

alatt ez a gyógyszertár 

szállitója. 

MEGY E 

volt a kli-

197l-ben Kőszegen ünnepélyesen meg

nyitották a volt Jezsuita Patika helyi.
ségben a gyógyszerészet körébe tartozó 
és a megye területéről begyűjtött régi 

ed§nyek és eszközök muzeumát. 
A vas megyei gyógyszeré~zek éfén 

Szigetváry Ferenc kollegánkkal - évek 
fáradtságos munkájával, - nagy szakma
szeretettel és tudással összegyüjtötték 
a gyógyszerészeti szakkönyveket, irásos 

emlékeket korabeli munkaeszközöket. 
Külön emlitést érdemel a régi patikák, 
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laboratóriumok "Vegykon;yhójának" korabe-· 
li bemutatása. A megnyitó előtt a kősze

gi vár lovagtermében ünnepi ülést tartott 

a Vas megyei Tanács Gyógyszertári Központ
ja, Kőszeg város tanácsa és a Semmelweis 
Orvostörténeti Muzeum. A tudományos ülé
sen sok értékes előadás hangzott el. 

1972. április 27-28. II. Vas Megyei 
Gyógyszerész Napok gyógyszerésztörténeti 
előadásai: 

Dr.Antall József: Az önkényuralom 
válsá.;a és a magyar gyógyszerészüirsada
lom. 1860-61. 

Grabarits István: Hartmann J-ízsef és 
a csepregi patika. 

Dr.Halmai János: A gy:Sgyszerészet 
történetének külföldi vonatkozásai. 

Dr. Perényi Frigyes: Az ellenreformó·
ció időszakának J,Yógyszerészete és ennek 
történelmi jelentősége. 

Szigetváry Ferenc: Gy í&Yszertárvizs
g8lat ok Vasvármegyében 1876-ban. 

/Dr.H./ 
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H I R E K I N N E N - 0 N N A N 

BUD1~PEST 

1972. óprilis 14. Verzárné Dr.Petri 
Gizella egyetemi tanár gyógyszerész, a 
Gyógynövény- és Drogismereti Intéze't 

igaz;;atója 

Ó 
u ' 

TANSZSKFOGLAL ELJb.:í)JiliT 

tartott. A diavetitéssel kisért nagyfel
k5szül ts igről tanuskodó, tudomán~'os igé

nyeket kielégitő előadása - a Vinca mi
norral radioaktiv izotopókkal végzett 
önálló kutatásait - részletesen ismer-

tette. 
Az egyetem professzorai, a tudomá-

nyos :ílet kiválóságai és a hallgatók 
hosszan ünnepelték az előadást és az elő-

""d)t. 
A Magyar Gy)gyszerészeti Társas3g 

Budaoesti Szervezete havonként nyilvános 
' . 

~ublikáci~s élőadást rendez. Ez évben 
' ' 

hat~stani, toxikológiai témakörökből 
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hangzottak el előa'lások, továbbá Szudán
ban, illetve Al.gir':ian dolgozó gyógy · sze-
rész kollegák tartottak szakmai' dlm' - ,eny-
beszámolót. 

A minden évben megrendezésre kerülő 
"Rozsnyai Mátyás" előadói e!!llékversenyen 
rendszeresen részt veszünk 2 előadóval, 
2 biráló bizottsági taggal. 

, Büszkeséggel jelentjük, hogy Dudás 
Kálmán budapesti kollegánknak - aki jóne
vü költő, iró, müforditó - ítélték oda az 
1971. évi Jugoszláv PEN ·CLUB 1971. évi 
diját az elért művészi szinvonalas munká·
ja elismerése képen. 

A Fővárosi Tanács Gyógyszertári Köz
pont ja négy éven belül harmadszor is el
nyerte a "Kiváló Vállalat" cimet. Ezzel 
kapcsoletban 1972. ápr.24-én ünnepséget 
rendez. 

A központnál 1964. óta müködnek 
cialista brigádok, jelenleg 15 van. 
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1972-ben tcrtént kiértékelés alapján: 

2 brigád 9-szer 6 brigád 2-szer 

2 brigúd 7-szer 1 brigád 1-szer nyert 

1 brigád }-szor kitüntetést. 

A kitüntetéseket és az ezzel járó 
jutalmakat 1972. IV.1-én tartott ünne-· 
pélyen központunk igazbatója adta át a 

brigádvezet3knek. 

1972. január 27-én a 9o4.sz.buda
oesti gyógyszertár KABAY JÁNOS kiváló 
~zocialista brigádja ünnepi értekezle·
tet tartott, ahol Dr.Mohr Tamás brigád
vezető ismertette, hogy előadásokkal 
reÍ'erá tumokkal óhajtanak részt venni a 
Hozsnyai Mátyás emlékversenyen. 
Rázsó István igazgató-főgy5gyszerész 
méltatta az eredményes orvos-gyóg.ysze_, 

rész együttmüködést. 

/dr.Váradi/ 
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B Á C S KISKUN MEGY E 

1972. március 4. Vaskó Tódorné bács
megyei Gyógyszertári Központ igazgatónője 
eredményes,jó munkája elismeréséül az 
"Egészségügy Kiváló Dolgozója" kitüntetést 
kapta az Egészségügyi Miniszter-től 
/2000 Ft kíséretében/. 

Simon Pál Sándor baj·ai gyógyszertár 
vezetőt az Egészségügyi Miniszter "Kiváló 
Ujitó" bronzérem fokozatával jutalmazta. 
A Gyógyszertári Központ pedig THAN KÁROLY 
emlékérmet és 2000 Ft pénzjutalmat rij'uj
tott át, ezenkívül még két megyei gyógy
szerész kapott tiváló dolgozó kitüntetést 

' illetve oklevelet. 

BORSOD MEGY E 

1972. április lo. A Megyei Gyógyszer
tári Központ az MGYT Borsod megyei Szerve
zetével együtt nagyfelkészill t ségü előadá
sokat tart. A rendezvényt az Egészségügyi 
Világszervezet 1972. évi sziv-é.s érrend-
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. crbeteged2sek elleni küzdelem szeri mec, 
, , ek ti· szteletére tartják. e\1 :;n ~ · 

.FEJ.ÉR 

A Központnál 1968. óta milködne1: szo-
. , -·"d"a 11 briaád n,yer-~alista bridadok. ba iD · 0 

c e • v-·· .. 
te el a sz0cicolista brigád c1met, ccOZU·-

lük 2 '" ""o'"ialista brigád zászlót és l 

b bri·ga'dérmet is nyert. Jelenleg a ronz b · 
· 1 ri-1 brigád versenyez a negyedszeri, . 

d r . , brigád a másodszori, ,,a'd a barma szo i, -' . 
e. · 'd m 5 brigád pedig o szocialista briga Cl 

elnyeréséért. 

G y 5 p - : 0 ~ ? 0 N 

• , 1 a„oproni g~_r-JQrszerDr.Nikolics Karo Y 
tl. munkáért" , t~ 11n ~7akQ7erveze t3rvsze .„ .... „ „.:"' • ..., .... 

elis~er8 oklsv:lat kapott. 
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V A S 11 E G Y E 

1972. április 2 7-28. II. Vas megyei 
Gyógyszerész Napok Szomb8thelyen. A rep
rezentativ rendezvény 15 nivós előadása 

nagy visszhangot keltett az érdeklődők kö·
rében . 

VBSZPRÉM M E G Y E 

1972.III.Egészségilgyi brigádok orszá
gos tanácskozásán Dr.R:5diger Béla veszprémi 

gy'5gyszertárvezető a "Szakszervezeti munká
ért" kitüntetés ezüst fokozatát nyerte el. 

Z 11 L A M E G Y E 

1972. Gulyás Ferenc zalaegerszegi 
gy:5g,yszertárvezető "Szak('lzervezeti munká
ért" elnevezésü oklevélben részesült. 
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A L B A R E G I A 
GYÓGYSZERÉSZNAPOK 

S z é k e s f e h é r v á r 
1972. május 18 - 2o. 

Program: 

V.18.Csütörtök. 
9,30-kor Kedvessy György egyetemi 

tanár, Magyar Gyógyszeré
szeti Társaság Elnökének 
megnyitója a Városi Tanács 
nagytermében. 

A Magyar Gyógyszerészeti 
Társaság tb.tagságáról szó
ló oklevél átadása. 
Thán Károly emlékérmek áta

dása. 

11.oo-kor Bölcs Béla f6osztályveze
tű h /Egészségügyi Minisz
térium/. A gyógyszerellá-
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tás néhány mutatój6nak ala~ 
kulása. 

Kedvessy György egyetemi 
tanár/ Szeged/. A korszerü 
gyógyszerészképzés és fela
datai. 

15.oo-kor Városnézés idegenvezetővel, 

Indulás a Városi Tanács 
épülete elől. 

19.oo-kor Fogadás a Velence Száll1-
ban. 

V.19.Péntek. 

9.oo-kor Horváth Gyula elnökhelyet
tes /Magygr Gy,:5gyszeripari 
Egyesülés Bp./ A gyógyszer
kutatás és a.gyógyszeripari 

fejlődés kölcsönh"ltása Ma
gyarországon. 

Zalai Károly e[;Yet emi ad·· 
junctus /Egyetemi Gyógyszer
tár Ii;az5at6ja, Bp/ Ezer év 
egészségügyi jogszab1Hy al·· 
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kotásának fontosabb gyógy
szerészi vonatkozásai. 

Faller Károly igazgatóhe
lyettes és Laszl.ovszky Jé
zsef osztályvezető /Orszá~ 
gos Gy5gyszerészeti Inté
zet Bp./Gyógyszerbevezetés 

- gyógyszerbiztonság. 

11.oo-kor Nikolics Károly gyógyszer
tárvezető /Sopron/ A magyar 
gyógyszerészet nemzetközi 
kapcsolatainak alakulása 

századunkban. 

Kralovánszky Alán osztály
vezető /István Király Muze
um, Székesfehérvár/. Szé
kesfehérvár középkori év

századai. 

15.oo-kor Gorsiumi /Tác/ ásatások meg-· 
tekintése idegenvezetővel. 
Indulás a Városi Tanács 

épülete elől. 
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V.2o.Szombat. 

9.oo-kor Takács Gé d. za ocens /EGYT 

11.oo-kor 

Gyó · ' gyszervegyészeti Gyár 
Bp./ A korszerü gy' ' k . rJgyszer-
ész1tés tanalapjai. 

Po,,.ány J, 

/ 

o. . anos osztályvezető 
Chinöin, Bp/ A ó , . gy.gyszere-

sz1 s~emlélet :fejlődése az 
utóbbi évtizedek során. 

Lukáts Béla tudomá nyes ku-
tató /Kőbányai G , Y· igys zerá-
rugyár· Bp ; G ' ' yógyszerek é 
gy, s 

ogyszerkészitmények sta-
bilitásának kérdés . e1. 

Szabí L' á , ;r nt gyogyszerügyi 
o~ztályvezető /Székes:fehé -
var/. r 

R' eszletek Székesfehérvár 
gyógyszerészetének tört éne-
t éből. 
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14.oo-kor Kir·jndulás a B'.üatonhoz' 
Tihany és Balatonfüred 
megtekintése autóbusszal. 

AZ ELJADÁSOK HBLYE: 

VÁROSI TANÁCS NAGYTE~E 
~ "KE~"'EHÉRV~' S;óJ\BADSAG TÉR 6. ;::iZr., ~.e 
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TARTALOM 

1./ Kedvessy György: Köszönt6 3 
2./ Végh Antal: Üdvözlés 5 
3./ Zboray Bertalan: Gondolatok 

a magyar gyógyszerésztörté-
netirás mul tjárrSl 7 

4./ Zalai Károly: A g,y'.Sgyszerész
történel em müvel és ének törté·-
nete hazánkban 13 

5./ Hegedüs Lajos: A Diáriumr'.51 19 
6./ Antal Antal: Anno 972-1972 25 
7./ Szabó Lóránt: A székesfehér-

vári müemlékgyógyszertár ala-
pitási oklevele ' 27 

8./ Zboray Bertalan: Neves magyar 
gy:Sgyszerészek:dr.Say Móricz 31 

9./ Szabó Lóránt: Fejér megyei 
mozaikok 34 

lo./ Hegedüs Lajos: Az Ernyei Jó-
zsef gyógyszerésztörténeti 
könyvtár 39 

11./ A Magyar Gyógyszerészeti Tár-
saság hirei 42 

12./ A M.Gy.T. Gyógyszerésztörté-· 
neti Szakosztályának eseményei 46 

1.5./ Hirek innen-onnan 56 
14. / ALBA REGIA NAPOK programja 62 
15./ Tartalomjegyzék 67 
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G1~ÓGYSZERÉSZT()RTÉNE1'I 

DJIAJRJI1UM 

A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZETI TÁRSASÁG 

GYÓGYSZERÉSZTÖRTÉNETI SZAKOSZTÁLYÁNAK 

IDŐSZAKOS KÖZLEMÉNYEI 

1972. JÚNIUS Hó l ÉVFOLYAM 2. SZÁM 



. G Y Ó G Y S Z E R É S Z T Ö R T É N E T I 

DIÁRIUM 

A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZETI TÁRSASÁG 

GYÓGYSZERÉSZTÖRTÉNETI SZ.AKOSZTÁLYÁNJ\K 
KÖZLEMÉNYEI 

1972. JUNIUS HÓ 2.SZÁM 



Kiadva: 

A hiAGYAR GYÓGYSZERÉSZETI TÁRSASÁG 
GYÓGYSZERÍ;SZTÖRTÉNETI SZAKOSZTÁLYA 
Budapest. VIII. Üllői ut 26. 

Felelős szerkesztő: dr.Hegedüs Lajos 
A kiadásért felelős: Pauli Péter 

Készült: 
Petőfi Nyomdában 
Kecskemét. 600 példányban. 23076 

Felelős vezető: Ablaka István i.gazgató 

Eng.sz. 95146/72-V.26. 

Az a megtisztelés érte a Bács
megye i. Tanács Gyógyszertári Központ·
ját, a M.Gy,T. helyi szervezetét, 
hogy ezévben a Rozsnyay Mátyás előa
d.ói emlékverseny rendezési jogát meg
kapta. 

Ez alkalommal megkülönböztetett 
tisztelettel üdvözöljük megyénkben 
a Rozsnyay Mátyás előadói emlékverse
nyen junius 14-től 17-ig résztvevő 
valamennyi fiatal gyógyszerészt, a
kik tanubizonyságot adnak a.rról,hogy 
egyetemi tanulmányaik befejeztével 
nem álltak meg a tudomány és fejlő
dés utján, hanem saját területiikön 
tovább kutatva, dolgozva igen érté
kes tapasztalatokat, eredménye1rnt 
é.rtek el. 

Köszönetet kell mondanunk fia-· 
tal gyógyszerészeinknek, hogy a gyógy
szerésztudományok ápolását szivügyük
nek tekintik és fáradságot nem kímél
ve sokszor nehéz körülmények között 
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napi munkájuk me.lletb egyszerü felsze
relésekkel. törekednek problémáik meg
oldására, ujabb és ujabb eljárások ki
dolgozására, megf i.gyelések, ki sérletek 
elvégzésére, uj tételek felállitására. 
Ezzel bizonyitják, hogy száraos lehe
tőség n;yi.li.k gyógyszerészeink. számára 
a munkahelyen, az adott gyógyszertári 
körülmények között való kutatás során 
is, nem lebecsülendő eredményeket el
érni és azokat mindannyiunk számára 
közkinccsé tenni. 
Munkájukkal, szakma iránti. szerete
tükkel bizonyitják, hogy mélGÓ udódai. 
az előadói emlékverseny nevét viselő 
Rozsnyay Mátyás gyógys;;erésznek. 

Szeretettel köszöntjük a bi.ráló 
bizottságban résztvevő és igen komoly 
munkát végző Kolleginákat és Kollegá
kat, akik hi.vatva vannak elbírálni az 
emlékversenyen, ezen a nemes vetélke
dőn, - ahól bizonyára sok értékes 
gondolat, ötlet vetődik fel - a leg
jobban kidolgozott, felépitett előa-
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Q.ást, a legjobb előadót, aki megérde
melten a Rozsnyay Mátyás emlékérem tu
lajdonosa lesz. 

Köszöntjük az emlékverseny alkal
mával résztvevő kedves vendégeinket. 
Mindenkit szeretettel várunk Kecskemé
ten. 

Varga Gyula 
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REFLEXIOl{ eeo 

Felemelő és megható volt az a lelkese
dés ami a GYÓGYSZERÉSZ'l'ÖR'I'Él'T.t:TI DIÁRIUM 
megjelenését és kiadási tervét fogadta. 
Felhívásunkra tizennégy megye reagált, 
sőt olyan javaslatot i.s kaptunk, - ahol 
az anyagi. erőt meghaladta, - hogy tár
sulással hozzák létre a DIARIUM kiadá
sát, KÖSZÖNJtlK ! 

Nagy visszhangot és igen nagy érdeklő
dést váltott ki az ALBA REGIA GYÓGYSZE
RtSZN.APOK alkalmával kézhezkapott első 
évfolyam első példánya, Irásban, szóban 
sok dicséretet, gratulációt kaptunk. 
KÖSZÖNJÜ'"L ! 

Hisszük és erősen bízunk abban, hogy e 
fellangolás nem szalmaláng. Reméljük, 
hOGY a NAGYAR GYÓGYSZ:GRi<:SZETI TÍ!.RS.ASAG 
megyei elnökei, titkárai a GYÓGYSZER
TLRI KÖZPONTOK vezetői tovúbbra i.s meg
adják az erkölcsi és anyagi támogatásu
kat. Támogatásuk ezen tulmenően még azt 
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jelenti,hogy bőséges híranyaggal, rö
vid gyógyszerésztörténeti munkákkal se-
gi tik a DIÁRIUMITTTK anyagát. 

E helyen mondunk köszönetet mindazok
nak a szerzőknek, akik dolgozataikkal, 
cikkeikkel lehetővé tették az első szám 
tartalmát. Köszönetet kell mondani. a 
Fejér megyei GYÓGYSZ1rnTiiRI KÖZPONT 
i.gazgatójának, dr.Hegyi Árpádnak, és 
Szabó Lóránt kollégánknak, akik fárad
hatatlan munkájukkal lehetővé tették 
a DIARIUM időbeli megjelenését. 

Helytelen lenne a szerkesztőségnek csak 
a dicséreteket elkönyvelni. Ért minket 
kritika, bírálat. Igy elismerjuk, hogy 
az eleinte havonta tervezett megjelenést 
kéthavonta vagy negyedévi megjelenésre 
huzzuk szét. Ezt el is fogadj11k azzal a 
megjegyzéssel, hogy a DIARiffi'..IOT egy ne
vezetes gyógyszerészeti konferencia al
kalmából, v11.gy egy ünnepélyes megyei, 
városi orvos-gyógyszerésznap idején ja-
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lentessiik meg. 

.Az előrejelző, fu.turol6gia korában a 
történelem ;.. tudjuk - kevesebb embert 
érdekel. A mult.ra inkább az idősebb 
korosztály emlékezik nosztalgiával, 
Ezért jelentettük meg a DIÁRIUMOT csak 
hatszáz példányban. Örömmel tapasztal
tuk, hogy ebben tévedtünk, mert az ér
deklődés a fiatalság részéről is inten
ziven megnyilvánult és nemes felada
tuknak tartják a haladó hagyományokkal 
való törőd.ést, foglalkozást, Ez ért he
lyes lenne ha 1000 példányban jelenhet
ne meg DIARIUMUNK. 

Vitába szállunk azokkal a birálóink
kal, aki.k a DTÁRIUTvl szükségességét két·
ségbe vonják. Gyógyszerész tö.rténeti. 
hiranyagunk sok, Az ACTA és a GYÓGYSZE
RÉSZE'l' csak nagyobb munkákat és hosz
szu idő mulva tud leközölni. COMMUNICA
TION'.JiS PH. jövő évben megjelenő kiadá
sához 16 auktor kb •. 360 oldalnyi - ké
pekkel ellátott - munkája másfél éve 

1 

1 

f'ek:sz„ EJ. szerkesztőség iróasztdlában. 
Tehát &dd ig i.s rövid riportszerü pub-
1i.kác ióknak teret kell. engednünk, Azt 
a veszélyt kell elhárítanunk, hogy 
kész, vagy feldolgozásra váró ötletek, 
munkák szerzői kedvüket végleg el ne 
veszitsék. 
Egy félreértést kell eloszlatnunk! mi 
sehol sem álli tottuk a GYÓGYSZERÉSZE'l' 
megszünését, azt pedig, hogy bizonyta
lan és késve jelenik meg, a tapaszta
latból, valami.nt a "posta hirlapkézbe
si tő i.roda" hivatalos közléséből tud
juk. Megismételjük azt a kijelentésün
ket, hogy a GYÓGYSZERÉSZETE'l' mint 
h e t i 1 a p o t szeretnénk üdvözöl
ni. és az ACTÁT mint havi tudományos 
folyóiratot •. Felmerli.lt az a probléma, 
hogy a híranyagokat ne vigyük el a hi·
vatalos lapunktól. Szerintünk ez nem 
lehet probléma, mert mi. minden kisebb 
jelentőaégü hirt is szívesen, de rövi
den közlünk. A GYÓGYSZERÉSZE'l' terjedel
ménél fogva a kiemelt fontos hiranya
goka t bővebben közölje. 
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Tudomással birunk arról, hogy a MGYT. 
megyei szervezetei hiradóka t, kisebb 
dolgozatokat, sokszorosítva időszakon
ként kiad. Szeretnénk ha ezeket a he
J.yi. jellegüeknek vélt és zárt körben 
terjesztett kiadványokat, illetve e
zeknek egyes részeit leközölhetnénk. 
A Heves megyei MGYT. szakosztálya egy 
szép boritólappal ellátott hirad.ót 
.juttatott el hozzánk. Ebben egy érté
kes gyógyszerésztörténeti munka sze
repel, amit alkalmilag le fogunk kö
zölni. Több oldalról felmerült az az 
igény is, hogy minden megyéből. szemé
lyi híranyagokat is gyüjtsünk össze 
és közöljünk. Igy érvényesülne a kő
szegi gyógyszerészeti napokon -HART
MANN serlegről. szóló előadásban el
hangzott felhivás - az ő szaván -
hogy a gyógyszerészek tartsanak össze, 
becsüljék meg egymást, mint egy nagy 
család tagjai. 

A DIÁRIUM első számában célki.tüzések-
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ix·t; {-- .Az első célunk e.lé.ré1sébeD. 

a ku.ta.tások iránti. érdeklődést sil{erült 
felkelteni, A második cél: a fi.atalság 
bekapcsolódása munkánkba folyamatban 
van és bízunk abban, hogy dr.Végh An
tal professzor í'elhivása, ami.t lapunk 
hasábjain, de a gyógyszerész di.pl.omák 
kiosztásakor is hangsulyozott, nem lesz 
pusztába kiáltó szó. A másodi.k célul ki-· 
tüzött pu.blikációt már előbb indokol
tuk, de most utmutatást is szeretnénk 
adni, és ez harmadik célunkat i.s egy
befoglalja. 

A gyógyszerésztörténet területén u.gy
szólván még vannak intakt fehér foltok • 
de feltétlenül egyi.k-másik témakör hi-
ányosan, vagy egész röviden van feldol
gozva. Szeretnénk, ha az alább felso
rolt területek feldolgozásánál összefog
laló képet kaphatnánk. Ilyenek: a ma
gyar katonai gyógyszerészet és nevesebb 
katona gyógyszerészek története. Tud
tunkkal nem irták meg összefoglalóan 
a gyógyszerész-o.rvosok, -Lrók; képzőmü-
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vészek,-szinmüvészek1 -drogisták név
sorát, kiemelve a nevesebbek életraj
zát. Talán senki. sem dolgozta fel a 
gyógyáru kereskedésben, a gyógyszeri
parban, a tanár.i. pályán, a sportban, 
a fényképezés területén hirnevet el
ért gyógyszerészek életrajzát·. Tud
juk, hog'Y a politi.ka, a közélet, a 
törvényalkotás, ügyvédi, jogi pályán 
sok gyógyszerész müködött. A gyógy
szerész egyetemi tanárok, a gyógysze
rész szakirók,-történetirók összefog
laló, részletes felsorolását, életraj
zát napjainki.g nem dolgozták fel. 

Még sorolhatnánk azokat a területe
ket-" a bibliográfiáról" nem is be
szélve- melyeket sürgősen fel kell 
dolgozni. Miért sürgősen? Azért,mert 
ma még találunk élő leszármazottakat, 
rokonokat, barátokat, szem- és fülta
nukat, akik megbecsülhetetlen adato
kat közölhetnek a történetiróval. Az 
"Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete" 
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is felkérte szakosztályunkat a MGYT. 
elnökségén keresztül, hogy az 1919-·es 
Tanácsköztársaság idején és az előtte 
lezajlott forradalmi. évek idejében é
lő és a forradalmat 1 a Tanácsköztársa
ságot elősegítő, vagy abban résztvevő 
gyógyszerészek életrajzát, munkái.t dol
gozzuk fel. Tehát dr.Végh professzor 
"Üdvözlő" szavai végsorát idézem: 

"E szép feladatra invitálom a fiatalo
kat s buzditom magunkat, az öregeket." 

Negyedik célunk, ismertetni a hazánk
ban megtekinthető gyógyszerésztörténe
t i gyüjteményeket. Ezekről eleget irni 
nem lehet, igy minden számunkban teret 
fogunk bi.ztosi.tani e témának, 

Megemlítjük, hogy szándékunkban van a 
külföldi gyógyszerészeti muzeumokat, 
könyvtárakat, a nemzetközi ;;Jógysze
résztörténeti társaság rendezvényeit, 
megjelent könyveit ismertetni, de er
re még sokára kerülhet sor, mert a ha-
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zai hiranyagunk torlódása nem engedi 
azoknak közlését, 

Annak a reményünknek adunk kifejezést, 
hogy a DIÁRIUM első számának sikerült 
meggyőzni, megnyerni olvasóinak nagy
részé~ a gyógyszerész történelemnek, 
illetve ennek a szép és nemes munkának, 
igy nem végeztünk hiábavaló propagan
dát. 

Dr.Hegedüs Lajos 
a DIÁRIUM 

szerkesztője 

- 14 -

,NÉFJ,NY SZÓ .BÁCS-KJSKUl'f MEGYÉBEN FOLYÓ 

G YÓGYSZERÉSZETTÖRTÉNET J MUNKÁRÓL. 

A mult emlékeinek megóvása n~m 
2éOmantika, de még csak hobby sem le
het$ hanem szakmai kötelesség és fon
tos kulturális tevékenység. Nálunk 
l\Tagya.rországon, amint tudjuk, tör
vényerejü rendeletek mondják ki a 
történeti jelentőségü emlékek köte
lező védelmét. Ezen kivül valameny
nyien felelősséggel tartozunk tény
kedéseinké.rt, melyekkel esetleg olyan 
jóvátehetetlen kárt is okozhatunk, a
mit helyesbiteni már nem áll módunkban 
az utókor előtt, sőt holtunk után már 
védekezni, kimagyarázkodni sem lesz 
lehetőségünk. Mindezek a tények a 
gyógyítás történetével kapcsolatban 
i.s maradéktalanul érvényesek, A szak-
ma és hivatás szeretetén kivül ta-
lán ezen gondolatok tartalmának he-
lyes felismerése is elősegitette or
szágosan a gyógyszerészettörténeti szak-
6sztály, majd néhány év mulva Bács-Kis-
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kun megyében az orvostö.rténeti szekció 
megalakulását is. Mindkettőnek, amint 
tudjuk, éppen az emlitett szakmatörténe
ti kutatások és tárgyi anyagok, emlékek 
pusztulástól való megóvása egyik fő cél
ja. A kutatások eredményeinek feldolgo
zása lehetővé és szükségessé t.eszi a 
végzett munkának legalább töredékekben 
történő nyilvánosságra hozatalát, pub
likálását is. Ennek igazolására csak 
egyetlen példát szeretnék megemlíteni. 
1968-ban jelent meg gyönyörü szines áb
rákkal a Corvina kiadásában Nékám .Li.vi
ának RÉGI MAGYAR PATIKiÍ.K cimü könyve 
több nyelven, melynek belső boritó lap
ján térképet közöl a régi magyar gyógy
szertárakról, melyekkel a könyvében fog
lalkozik. Sajnálattal kellett azonban 
megállapitanom, hogy a térképen az e
gész Duna-Tisza köze üres foltnak van 
feltüntetve, holott Kecskeméten már 
1740 óta, Kalocsán nyilvánosan 1792 óta, 
Kiskunf'élegyházán 1818 óta működnek pa
tikák, hogy csak néhányat emli.tsek. Az 
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ért;ékes könyvnek ez a hiányossága azon
ban nem a szerző hibájából, hanem a mi 
sa;inálatos nemtörődömségünkből ered. 
Mind ez ideig ugyanis megyénkben alig 
törődtek egészségügyi kulturánk törté
netével és annak ismertetésével. Nincs 
jogunk méltatlankodni, ha más szerzők 
további jeles munkáiból is kimaradunk, 
ha nem tudunk megfelelő életjelt adni 
magunkról. Fontos szerepet kell tehát 
betöltenie ugy a gyógyszerészettörténe
ti. szakosztálynak, mint az orvostörté
neti. szekci.ónak elsőso.rban Bács-Kiskun 
megyében, hogy a mult hi.ányosságaiból 
valamit is bepótolhasson. Az ezen a té
ren ki.fejtett kutatómunka pedig azonkí
vül, hogy szükséges és hasznos, amellett 
még érdekes, szórakoztató sőt olykor i.z

galmas is. Ennek igazolására szeretnék 
bemutatni itt néhány szemelvény részle
tet. 

Kalocsa első patikájának történeti 
kutatása során például felmerült egy 
Gregori János nevü gyógyszerészről több 
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~rdekes adat. Közöttük egyik ku.riózum, 
hogy patrónusa, a kalocsai. érsek nevez
te ki és szerzett számára orvosi diplo
mát a következők szeri.nt. Idézem .leve
lének egy részletét: "• •• Jelen soraim 
felmu.tatója a csehországi Hradekből 
származó Gregori János, aki e.1,őzőleg 
számos éven át Nyitrán, három év óta 
pedig mi.nd a mai napig Kalocsán, érse
ki székhelyemen látja el a gyógyszeré~ 
szi. teendőket„onemcsak a gyógyszerek 
elkészítésével és kiszolgálásával fog
lalkozott, hanem mivel a szükség ugy 
hozta magával, a rendes physicusok tel
jes hiányában azok dolgait, ugy mint a 
betegek kezelését i.s elvégezte ••• ki.vá
ló tehetségének messzeföldön való köz
megbecsülését érdemel te ki .• Midőn tehát 
egyrészt nemcsak a fentnevezett város
nál., de egyben a szemináriumná1, a káp
talannál és ezeken felül udvaromban i.s 
kiváló szolgálatot teljesi.tett, igy ér
demessé tette magát arra, hogy az ő 

megfelelő előléptetéséhez az én ajánla-
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~om se hiányozzék ••• elhatároztam,hogy 
a nemes orvost facultást hivatalosan és 
illetékesen is megkeresem nemes Prága 
városában, hogy teki.ntetbe véve a meg
dicsért érdemeit, valamint az én köz
benjárásomat, először is fölmentés a
dassék neki. a szükséges kollégiumok lá
togatása alól, másrészt annak idején e
zen nemes orvos tiszteletreméltó docto
ri grádusba való promoveáltatását minél 
előbb keresztül vinni. kegyeskedjék ••• ma
radok a híres orvosi. facultásnak kész 
szolgája gróf Batthyán József kalocsai 
és bácsi. érsek". 
Régi patikákról szólva meg kell említe
nem, hogy a Duna...JJ:isza közén külön köz
jogi. helyzete alakult ki a kun szállá
soknak. Szállásaik három nagy területre 
oszlott: a Jászságra, a Nagykunságra és 
a Kiskunságra. Ez utóbbi. szintén három 
részre, ugynevezett székre tagolódott: 
a halasi, a kecskeméti és a mi.zsei szék
re, jóllehet Kecskemét maga nem volt 
kun település. Ennek a területnek gyógy-
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szertárairól is gyüjtöttem adatokat az
zal az elgondolással, hogy ezen tájegy
ség patikáinak történetét egy helyre 
gyüjtve hozzáférhetőbbé tegyem későbbi 
kutató munkatársaim számára és talán 
kiinduló támpontokat is szolgáltathatok 
részlet~sebb munkájukhoz. 

A kiskunfélegyházi levéltárban lé
vő 1819 évi Protocoll.um Politicum XII. 
cimü tanácsi jegyzőkönyvgyüjtemény 924 
és 925. oldalán van rögzitve az első pa
tika létesitésének körülménye. Idézem a 
szöveg néhány sorát: " ••• Igen szükséges
nek tartja e Tanács, hogy népes Városunk
ban valahára egy Patika fel állittatna ••• 
ezuttal elhatároztatik, hogy a munkába 
veendő Kiss Kortsma felállitása után egy 
alkalmatos Pati.kai Épület készittessen 
el ••• " Ugy vélem, nem tüni.k ma sem szo
katlannak, hogy már akkor is előbbre va
lónak tekintették ö.Z italboltot, mint a 
patikát. 

Kunszentmiklóst a jászkunok részére 
kiadott különféle kiváltság levelek Ta
tár Szent Mi.klós néven is emliti.k. Fej
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lődése során azonban gyógyszeJ;'tárat i.tt 
még sokáig nem állitottak fel. A lakos
ság a sajátmaga által készített, gyak
ran kuruzslók, javasasszonyok által a
jánlott házi. szerekkel gyógyi totta ma
gát. Jobbi.k esetben maga az orvos vitt 
és adott a betegeinek gyógysze.rt. Ezt 
bizonyitja a következő hitellevél is. 
" Alább irt Praesentibus adom tudtokra 
mindennek, akik i.lli.k, hogy én a Kun 
Szent Miklósi Benefici.ális Cassából u
gyanazon Nemes Város Előljáróinak meg
egyezésekből kölcsön felvettem 150 i
dest Százötven Rhénesi forintokat majd 
az Nemes Kis Kun Districtusokhoz Physi
cusnak beji;ivendő orvosságaim megszerzé
sek végett. Melynek megadására magamat 
mennél hamarabb eshető móddal lekötele
zem s adom ezen tu.lajdon kezem írásával 
megerősített Contractuális Levelemet Kun 
Szent Miklóson Ao 1793 die 28 octbr. 
Szujkó János doctor." 

Alig kilenc évvel később azonban 
már 1802-ben azután Tóth Ferenc gyógy
szerésznek személyére szóló engedélye 

- 21 -



.alapján megnyi.lt az első gyógyszertár 
Kunszentmiklóson. Az a több kimuta
tásban is szereplő adat tehát, amely 
az első patika alapitási évét 1858-
nak tünteti fel, nyi.lvánvalóan téves 
és bizon;yára onnan ered, hogy ez az 
évszám a patika reáljogának elismeré
si időpontja. Az erről szóló okiratnak 
keltezését vehették egyes szerzők az 
alapitás<évének. Erre vonatkozó részle
tesebb adatokat Zsögön Á.rpád és Major 
István gyógyszerész kollégáktól kap
tam. Az ő kutatásaik n;yomán közölt a
datok szerint tehát a pati.ka személy
re szóló engedély alapján Tóth Ferenc 
által 1802-ben került felállításra. 

Külön érdekességként emlitem meg, 
hogy a Tóth családtól 1900-ban Schulek 
Béla, a későbbi. híres Schulek Elemér 
professzornak édesapja vette meg a 
gyógyszertárat. Véleményem szerint en
nek az érdekes körülménynek résziete
sebb megismerése is érdekes feladat le
hetne elsősorban helybeli kutatóknak. 
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Kiskunmajsa patikájának 1852 alaoitási 

éve i.s tévesen ismert a GYÓGYSZERÉSZEK 
ZSEBNAPrÁRA-i szerint. 
Ifj.Csábrády János, volt kiskunmajsai 
gyógyszerész ugyanis megi.rta többek kö
zött Kiskunmajsa monográfi.áját is. E
zen munkájának előkészítése során ala
pos levéltári kutatásokat végzett és 
megállapította, hogy az első patika a
lapítási évszáma azé.rt téves, mert a 
fellelhető okiratokban, tanácsi és köz
gyülés i jegyzőkön;yvekben az idő tájban 
szó sem esik a kiskunmajsai gyógyszer
tárról. Igaz, hogy az első lépést va
lóban már 1852-ben megtették, amennyi
ben a szept. 5.-én tartott közgyülés a 
következő határozatot hozta: 11 

••• a vá
ros jövőjét is szem előtt tartva, va
lamint a népesség egészségi állapotát 
is fi.gyelembe véve, két rendbéli n;ye
reség is nyílnék abból, ha egy patika 
a szükséges lakrészekkel együtt tervez
tetnék ••• " 
Az 1853 okt,21.-én megtartott gyülésen 
ismét szóba került a patika ügye, de 
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megnyitásáról. még ekkor sincsen szó. Az, 'í
11

'

1 

eddig elmondottakból is kitünik tehát, 
hogy az tiddig isme.rt alapítási évszám 
téves, már csak azé.rt is, mert 1857-ben 
folyamodott kérvényéve.l a még mindig 

1 csak létesitendő majsai patika jogáért 
Rozsnyai Mátyás, akkor szabadszállási, 
gyógyszerész is, aki a bácsmegyei Sza
badszálláson született. A tanács öröm-
mel fogadta Rozsnyai jelentkezését és 
háromévi ingyen lakást ajánlott fel 
részére. A patikajogot azonban mégsem 
kaphatta. meg, me.rt a jogadományozási 
engedély csak 1860-ban látott napvilá-
got. Ekkor azonban már uj pályázók je
lentkeztek, akik közül a tanács Torjay 
Pál karcagi gyógyszerészt választotta 
ki, i.gy ő lett az első majsai pati.ka 
megalapi tó ja. 

Szerettem volna !!\ bemutatott töre
dékekkel érzékeltetni a gyógyszerészet
történeti. kutató munka néhány érdekes
ségét, annak fontosságát és befejezé
sül csak egy mondatot szeretnék i.déz-
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ni dr ,Baradlay J. -Bársony E.: A ma
gyarországi gyógyszerészet története 
cimü könyvéből, mely szerint: "Eljö
vend, ugy érzem az idő, mikor utóda
ink számonkérik a mai nemzedéktől, 
mit mentettünk meg nemeset, szépet, 
nagyszerüt a patikusság multjából az 
utókorra." 

Jó lenne abban a tudatban élni. 
és cselekedni, hogy életünk nem mult 
el hiába és nem kell majdan szégyen
keznünk utódai.nk előtt. 

Lóránd Nándor 
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Lii.TOGATÁS AZ ERNYEY J·ózsEF 
GYÓGYSZERÉSZT ÖRTÉJifJ;,'r I KÖNYVTÁRBAN 

Hivatalos küldetésben jártam e
lőször az Ernyey Könyvtárban. Kelle
mesen meglepődtem, amikor felfedez
tem, hogy a magyar gyógyszerés_zet 
multjából milyen gazdag könyv- és fo
lyóiratgyüjtemény található itt. A 

gyógyszerkönyvek és taxák a világ 
minden tájáról, hosszu polcokat töl
tenek meg. 

A gyűjtemény értékét növeli, 
hogy egyrészük ajándékozás utján ke
rült e helyre, az ajándékozók ex lib
risei, kézjegyei. 1 patika pecsétjei 
általában megtalálhatók bennük; igy 
pl. Kazay Endre, Katona Zsigmond, 
Rozsnyay Mátyás, Schédy Sándor, Jár
may Gusztáv, Müller Bernát. 

Külön szekrények őrz i.k Kazay, 
Rozsnyay és Ernyey iratait. 

A magyar gyógyszerésztörténet
nek tanui ezek a könyvek, 

A mai kutató számára nélkülözhe-
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tst.IeL JZ a könyvtár, 
Sajnos a szakmai közönség nem használja 
fel eléggé tudományos kutatásaihoz, 
Furcsa helyzet, hogy a pozsonyi egye
tem szervezési és vezetéstudományi 
tanszékének munkatársai több anyagot 
gyüjtenek itt, mint a magyar kutatók. 

A könyvtár magvát Ernyey József 
gyüjtötte össze. A többi. könyv s. ré
gi gyógyszerészeti egyesületek -
Gyógyszerész - hallgatók Segélyező 
Egylete, Budapesti Gyógyszerész Tes
tület, Magyarországi Gyógyszerész E
gyesület stb. - könyvtárainak meg
mentett töredékeiből gyült össze, E
zen kivül igen jelentős magángyüjte
ményekkel gyarapodik napjainkban is 
a könyvtár állománya. Most pl. Dr. 
Wéber Dezső, Dr.Spergely Béla,Dr.Hal
mai. János ajándékát dolgozzák fel. 

A háboru okozta rombolások és az 
utána következő gazdátlan korszak pó
tolhatatlan károkat okozott. Dr.Hal
mai professzor mentette meg az utó·-
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kornak ezt a gyüjteményt, Beázott pad

lásokon vé.rző szivve1 válogatta a rot
hadó papirhalmazbó1 a menthető müveket. 
A Gyógynövény- és Drogismereti Intézet-· 
ben adott otthont Dr.Halmai professzor 
a megmentett könyveknek. 

Jelenleg a Semmelweis Orvostörté
neti Ivíuzeum és Könyvtár tulajdonába 
tartozik az Err;zyey Könyvtár, Dr .Zbo.ray 
Bertalan és Dr .Hegedüs Lajos nyugalma
zott gyógyszerészek fáradhatatlan mun
kájával készül a leltározás, illetve 
a szakkatalógus. Igen sok munkát i.gé
nyel a beérkező ajándékok rendszere
zése is. A munkát nehezi.ti a könyvtár 
zsUfoltsága, sötét, rosszul megközelít
hető helyisége. 

Nagyon sajnálom, hogy a gyógysze
rész hallgatók az egyetemen egyáltalán 
nem ismerük az Ernyey Könyvtárat. A 
gyűjtemény bemutatásával, sorsának is
mertetésével bizonyosan akadna minden 
évben néhány hallgató, aki. segitene a 
katalógus készitésében. Ezek a hallga-
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tók bizonyára megszeretnék a gyógy
szerésztörténelmet és a későbbi munká
jukhoz komoly segi.tséget nyujtó könyv
tári gyakorlatra tennének szert. 

Grabarits István 
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MOZAIKOK A NYIREGYHÁZAI GYÓGYSZERTÁRAK 
TÖRTÉ:NETÉBŐL 

Érdemes lapozgatni a mult könyvé
ben, mert i.gy jobban tudjuk értékelni. 
hol tartunk most. 

Nem kivánok kitérni. arra, hogy 
Szabolcs és a Nyi.rség a népvándorlás 
korától a legujabb korig a hadak or
szágút ja volt, mert ez már történelem. 
Nyi.regyháza ugyan az évszázadok folya
mán mint szabad város többször volt me
gyeközpont, de csak 1876-tól megyeszék
hely. Nem volt itt soha vár, mint Kis
várdán vagy Uagyká.l.lóban és védőfallal 
sem volt körli.l véve. Mégis itt volt az 
országnak sorrendben a 8-ik nyi.lvános 
jellegű gyógyszertára, me.ly 1648-ban 
erigáltatott. Arról hallgatnak a fel
jeíSyzések, ki kapta, meddig működött, 
de ez a puszta dátum is nagy jelentő·
ségsel bi.r - hiszen a Pázmány Péter ál
tal alapitott nagyszombati Egyetem is 
csak 1635-ben kezdte meg müködését, és 
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Eil.égséges volna ezen esztendŐben csak az 
offi.cintt, az matériálék kamaráját és a 
la bora tóriumot felálli tani; a többi. ré
szeit azon épületnek, mivel a mostani
ban még maga ellakhat:i.k, - a jövő esz
tendőre halasztván. Kelt Nagykállóban 
19.áp.ril. 1792." 

Ugy látszik akkoriban a bürokrá
ci.a még nem gördi.tett akadályokat az 

ügyintézés elé, me.rt alig másfél hónap
pal későbbi keltezéssel így hangzik a 
következő okirat: 

"Isten áldja ineg Nyíregyháza Vá
ros Bi.ráját ! 

Az Tekintetes Nemes Vármegye ren
deléséből az Patika épitésihez kell 
fogni, még pedi.g ugy, hogy hat hét a

latt elkészüljön az Inzsnér Ur rajzolá
sa szerént. Az épülethez kívántatik 

80.000 égetett tégla, ennek vetése, ha 

Nyíregyházán nem vállaltatik tégl.averő, 
ezen Commisi.on vét.?lével bizonyos em
bert szekéren küldjön kelmed Debre
cenbe, ez ott ahoz jó téglaverő embert 
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hozzanak ki, az kinek én azonnal ezen 
commision által bizonyítva teszem, hogy 
b:i.zonyos munkára fog kijönni, ez mel·

lett 15.000 vályog is kívántatik. En·
nek megvétele Kelmed.re bizattati.k. An-

no Domini 1792.juni.27.M.P. Elek László,." 
A gyógyszertár fel is épült, ami

nek b:i.zonyitéka, hogy 1829-ben Kobilitz 
Dániel tiltakozik egy második gyógy
szertár felállitása ellen. Csak 1835-

ben kap a Vármegyétől i.smét patikajo
got Balla Sámuel gyógyszerész és nyit
ja meg 18}5. julius 12.-én. Ez volt a 
Pi.actéren levő "Magyar Korona" gyógy
szertár, mely a második világháboruban 
semmi.sült meg, Ennek a gyógyszertárnak 

a történetéhez füződík még a következő 
szövegü i.rás: 

"1842 év augusztusára elkészült az 
uj Városháza. Az ó városházát Benczur 
gyógyszerész vette meg 4100 Frt-ért." 

Ennek a háznak a helyén ma már
ványtábla hirdeti Benczur gyógyszerész 
nagynevü fiának Benczur Gyula festőmü
vésznek születési helyét. 1866-ban Mat-
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heidesz Gusztáv és Barczay Gusztáv ó
vást emelnek egy ujabb gyógyszertár 
felálli tása ellen, - sikertelenül„ mert 
a gyógysze.rtárat még az évben meg is 
ny i.t ja Korányi. Imre gyógysze:t'ész • En
nek az évszázadnak az utolsó gyógy
szertára az "Aranykereszt" J,893 • Már 
századunkban erigálják /1901-ben/ a 
II. Rákóczi. Ferencz pati.kát. 

1906-ban nyilik áz "Angyal" 

gyógyszertár, 

tár, 

1916-ban a "Vaskereszt", 

1927_ben az "Isteni Gondvi.selés", 

1,931-ben a "Bessenyei" gyógyszer-

Az 1753 évtől, az ujjátelepités 

évétől 1786. november 23.-ig éppen 
egy emberöltő telt el, s a korábban a
lig 50 családból álló települést, -
Nyiregyházát i.smét várossá nyi.lváni tot
ta IJ;.József legfelsőbb rendelete. Az 
1824.évben a város örökre megváltotta 
magát a föld.esuri terhek alól, majd 
1837-ben V.Ferdi.nánd kiváltság levele 
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adta tudtára mindenkinek a város au
tonomi.áját. Az 1876. évi XXXTII. te. 
pedig ugy rendelkezett, hogy Szabolcs 
vármegye székhelye Nagykállóból -
Nyiregyházára tétetik át. 

A 72.000 lakosu Nyíregyháza ma 
8 nyilvános és 2 Intézeti. gyógyszer
tár felett rendelkezik. Elérkezett az 
egészségligyi. kultura olyan fokára, a

mire már utal az 1800-as évekből ránk
maradt kis vers: 

Ha magát az ember rosszatskán 
érezi 

S ha valamely nyavalya testyét 
környékezi., 

Jobb ha Patikába még azelőtt já
rul, 

Mig az le nem ejti őtet a lábárul. 

Orvosi könyved téged orvossá ne 
tegyen, 

Se pedi.g kuruzslód Vénasszony ne 
legyen. 
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Orvos határozza, megtudván kez
detét, 
Nyavalyád.nak nemét, okát, termé
szettyét. 

Török Gyula 

Adatok: 
Lukács Ő: Nyiregyháza szabad,kivá1t

ságolt város története 1886. 
Megyei. levéltár. 
Városi levéltár. 
Dr.Szász: T: Gyógyszerészi 
Almanach 1944. 
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MEGEMLÉKEZÉSEK 
DB.FARK.AS ANDOR, /1909-1972/ EGYE'I'ElVII 

DOCENS El'J!LÉKÉBE 

KEDVES BANDI 
Barátaid, volt munka~ársaid, tanit

ványaid hajtják meg fejüket ujból emlé
ked előtt. Olyan ember emléke előtt, a
kit mindenki szeretett, mert mindenki.
hez szi.ves, kedves, előzékeny és jóa
karatu voltál. 

Nehezen tudunk beletörődni, hogy 
már nem vagy köztünk mosolygós-komoly 
arcoddal, mindenkor tettrekész karjaid
dal, mindenkin segiteni. akaró lelkeddel. 

Ennek a néhány szerény röpke sor
nak az a célja, hogy egy pillanatra 
f 0 eli.dézzük emlékedet és apránként majd 
mindazokét, akik a gyógyszerész-társa
dalomban munkájukkal, tanitásukkal, 
vagy a fi.a talság jellemét fo.rmáló maga
tartásukkal, vagy a gyógyszerész-hall
gatóságot az igazság, a becsületesség 
lámpáival megvilágitott uton vezették 
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és nevelték, a gyógyszerészet bármely 
területén fejtették ki munkásságukat. 

Szorgalmas, jó ember voltál és hoz
zád hasonlókat igyekeztél nevelni. 25 
év alatt számos gyógyszerész-nemzedék 
vette át Tőled a tudást, amely pályá
juk müveléséhez elengedhetetlen fel
tétel volt. S ezt a tudást ug~ adtad 
át, hogy akik átvették, nem érezték 
sem nehéznek, sem í'áradtságosnak. Ez 
a módszer a Te tanitási müvészeted e
redménye volt. 

Mindent végeztél, ami a tanitás 
célját és az emberek segitését szol
gálta, az Egyetem szükebb területén 
belül és azon kivü.1 is. Tanitottál 
szóval és írással, de talán legfogana
tosabban a baráti jóakarat kicsendülő 
szavával. Okosan, vi.lágosan beszéltél 
előadásaidban s ugyanigy i.rásaidban, 
tudományos munkáidban. Mindig az érte
lem szavával irányítottad, szervezted 
a Reád bizott Intézetet, amikor annak 
vezetője kidőlt s Reád hárult minden 
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gond és felelősség. 
Ezt a megsokasodott munkát i.s 

hősiesen végezted. S valóban ugy is 
volt, hogy amikor mindeneknek eleget 
tettél s megpi.hentél volna egy élet 
bőven kiszabott munkája után, - ak
kor jött váratlanul és alattomosan -
az elmulás. 

Az elmulás azonban mindi.g csak 
részleges. Részleges azért, mert min
den ember magával visz mindenki.ből 
akivel csak egyszer is találkozott 
egy szemernyi. emléket, s azok az em
lékek még a következő generáció sze
.retetében is tuléli.k az arra érdeme
seket. 

Jgy őri.zzük meg - még ittmarad
tak - a Te kedves emlékedet. 

Szerető barátaid és hálás, volt 
tani tványa id. 

Budapest, 1972. 

Dr.Vitéz István 
egyet.m. tanár 
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DR.RYBÁR ISTV.ÁN,/1886.v.7.-1971.xr.18./ 
PROFESSZOR, A FIZIKAI TUDOMÁ.NYOK DOKTO
RÁRÓL 

KEDVES PROFESSZOR UR 

Te, aki már köztünk, élők között 
nem vagy, 

Mégis Rád gondolva, köztµnk vagy 
és nagy vagy. 

Látunk a változó időben s alakban, 
Mintha csak néznénk a szemközti 

ablakban. 

Te meg tulról látod volt tanit
ványidat, 

Igy ve.rünk egymáshoz levegőn át 
hidat. 

+· + + 
Mert lehetetlen elfelejtenünk az 

évfolyamunk /A P.P.Tud.Egyetemen 1924-
ben végzett gyógysze.rész-hallgatók./ 
5 és 10 éves találkozóit, ahonnan Te 
sohasem hiányoztál, csak éppen tavaly, 
ami.kor sulyos beteg voltál. 

Ezeken a találkozókon jól esett 
ujból és ujból megköszönni már fel-
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nőtt fejjel Neked a szeretetet, jóságot, 
gondosságot amelyekkel segi.tettél bea
vatni bennünket a pályánkhoz szükséges 
tudni valókba. 

Tani.tványaid többféle képet őriz
nek Rólad, de minden tanitványod két 
képre emlékezik legjobban. Az egyik: a
mikor első előadásodat tartottad szá
munkra, a másodi.k pedig ami.kor szemtől
szembe ülve vizsgázta ttál bennünket. 

Az első kép voltaképpen egy iires 
kérdőjel volt. Nem tudtunk Rólad sem
mi.t, emberi sorsodból, lelki.iletedből 

és mindabból, amí az embert valójában 
emberré avatja, s Téged naggyá és ki
emelkedő tudóssá és meleg sz i.vi.i ember
ré alaki tott. De az első óra végén már 
tudtuk, hogy tudásod mély és ami.t csak 
szükségesnek i télsz, mindazt akarod ve-
lünk a szeretet szavával közölni. 

Ha valaki megírja majd .részletes 
életutadat, munkásságodat, első helyen 
kell majd kiemelnie, hogy amit tani
tottál, mindannak kettős értéke volt, 



Az egyik a tani tott .,_,. . 
anyaga az , ua.rgy: a fi4ika 

• egesz anyag r' . 
n.sszef[ioogéonlr , l' eszei közötti 

o '-''-1.L>. V.J.„ a-:;·os ~ 
mertet · . 0 es pontos is-

ese. A masik ért'k . 
tanítványaidat . e pedig az,hog;y 

ranevelted a t . 
tani gondo.lkod' . . . . ermeszet-

. as utJan az ob. k . . 
tasra és az ob. Je tiv1-

Jekt · · · és iv1tas szeretet' 
az ahhoz val. ere 

sz . o ragaszkodásra J 
akma1 tudáson kiv····1 • gy a 

k 
· u. olyan k" 

aotunk Től d · 1.ncset 
- · .e , amelynek a • 

den fordulat'b . z elet min-
a an igen na 

vett„.k · gy hasznát 
u ' mintegy i·ra'n;yt" .. ·· UJevé v"', . 

de n cselekedet··· l . .cu. t min-cm rnek es 
sunkcak = gondo.lkozá-

" • .llinnek a s 1 . 
D • zem eletnek · · 
.Lelfogasnak kialak· , . es elet-
k

, 1tasara a tud , 
et ága alkalmas ..... „ omany 

. · · kulonosen• a f" . 
es a matemat"k • iz1ka ia,Ebbena . 
szellemi at . gondolati és 

moszf era rányomta . 
munkádra az . t, . minden 

er ekJelző bél -
A k. d" . · yegzot. 

e.r OJel hiányos • • 
reszabott terJ· d 1 reszet a szLik-

e 8 -em miatt 
ezuttal kit·· 1 ~ . sem lehet 

0 uen1, de n"há 
mégis el kell ~ ny dolgot 
, . mondanom Ezekb "l 
erthetunk több . ' 

0 
meg-

ember1 vonást A • ·- vas-
- 42 -

szorgalmat, akaraterődet, kitartásodat 

Édesatyádtól örökölted. Ő Beszterce
bányáról, kitünő érettségi után - ta

nulási vágytól hajtva - vasuti költ

ség hiányában gyalog jött fel Buda

pestre és beiratkozott az Egyetemre. 
A ma élő korosabb generáció saját ta

pasztalataiból is jól ismeri. azt a 
küzdelmet, amelyet a szegényebb sor

su di.ákoknak meg kellett vivniok,hogy 

tanítás vagy más munka árán megszerez

hessék az önfenntartási összeget. 
Sajnos, ez az ut várt Reád is, 

Professzor Ur, azzal a különbséggel, 

hogy Te már középiskolai tanári, de 

nagy létszámu családban éltél és 13 
éves kcrodtól kezdve középiskolás és 

egyetemista éveid alatt rá voltál 

kényszerülve, hogy Édesatyád utján 

az egész családod anyagi. helyzetén 
segíts. A gondok kövével kirakott u

tadon mégi.s csak elérted, hogy 1904-

ben a Barcsay utcai gimnáziumban szi.n

jelesen érettségi.ztél. Egyetemi tanal-
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mányaidat részben a Budapest, részben ir lyeztek át. 

a Göttingeni Tudományegyetemen végezted, Tudományos munkád sulypontja az 

1909-ben megszerezted a középiskolai Eötvös-féle torziós inga felépitése 

tanári oklevelet, minden tárgyból ki- volt. Meg.szerkesztetted az automa tiku-
tünő eredménnyel., 1911-ben fizikából, san forgató és regisztráló, un. Eöt-

" t . mint főtárgyból, matematikából és csi1- vös-Rybár-féle, vagy "Auterbal orz1-
lagásza tb ól, mint melléktárgyból "sum- fi ós ingát, A torziós ingát, A torz i.ós 

ma cum lallde" fokozattal doktorál.tál !' szál anyagául a wolfrámot választottad. 
Eötvös Lóránd, Frölich Izidor, Beke ··• amely rllgalmas tulajdonsága folytán al-
Manó és Kövesligethy Radó bizottsági 1 kalmasabb volt az előbbi.nél. Már ezek-

tagok előtt. Ezek a nevek még a mi e- kel az llj ingákkal fedezték fel hazánk-
gyetemi éveinkben is ragyogó csi.l.la- ban a zalai olajmezőket. 
gok voltak a Blldapesti Egyetem és a Óriási mllnkabirásod tette lehető-
nemzetközi tudományos világ egén is. vé, hogy rengeteget olvass, tanlllj, ta-

Egyetemi éveid lltán Eötvös Lóránd 1· ..•. · ..•. ·. ni ts, külföldi tanlllmánylltakat tégy 1 

vett maga mellé és vele együtt dolgoz- többirányll kutatásokat végezz az Eöt-

tál 12 éven át. Közben az Egyetem 1915- vösi együttmüködésből származó biztos 
ben magántanárrá habilitált, Igy azll- [ alapokon, mintegy folytatva elhllnyt 

tán Eötvös betegsége alatt és halála 1 Mestered mllnkáját, Hogy nemzetgazda-

lltán az Eötvös-Intézet megbízott ve- sági szempontból mi.1.yen jelentőségü-
zetője lettél. A Blldapesti Egyetem ek ezek a felfedezések, az E-45-ös 

Gyakorlati Fizikai. Intézet professzo- torziós inga már igazolta hazai vonat-

rává 1922-ben neveztek ki, majd 1940- kozásban, külföldön pedig még inkább, 
ben a Kísérleti Fizikai Intézethez he-· Az üres kérdőjelből még az is hi-

- 44 - - LJ5 -



ányzik, hogy ezért az óriási munkáért 
milyen elismeréseket kaptál? Volt ta
nitmányaid ezekről is alig tudnak va
lamit. 

Nagyon fi.a talon lettél a Magy. 
Tud.Akad. levelező tagja, 1919-ben, 
majd 1931-ben rendes taggá választot
tak • .Az Eötvös-Rybár.:...féle E-54-es uj 
tipusu torziós inga a brüsszeli vi
lágkiállításon 1958-ban eln;yerte az 
első helyezésü. "Grand..:Prix"-dijat és 
aranyérmet. Érdemeid elismeréséül a 
l,lagy,Geofizikusck Egyeslilete 1957-
ben az első Eötvös Lóránd emlékérem 
kitüntetést Neked adomán;yozta. 80.
i.k szliletésed napján pedig a Munkaér
dem.r:end ezüst fokozatát kaptad kor
mányki tüntetésül. 

Egyéniségedből, világnézetedből, 

objekbivitásodból következik, hdlt,y a .. 
kitlintetéseket, nagyobb jövedelmet 
nem értékelted ugy, mint ahogy mások 
értékelik. Hiszen sokszor hi.vta.k meg 
több klilföldi munkahelyre sokkal elő-
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'!lyösebb anyagi feltételekkel, mint a
mi.t itt kaptál. Te azonban - mi.nt min
denben - ebben is szerény és követke
zetes voltál és vi.sszautasitottad eze
ket az anyagi lehetőségeket. Elég volt 
Neked a Hazád és főleg nagyon szere
tett családod. Jtt találtad mE)g mun
kád örömét, az i.gazi pihenést. A fü
ves-fás kerttel körülvett családi ház 
nyu.jtott nyugalmat és üdülést, ahova 
nem hatolt be az élet vásári zaja, 
mert az mindi.g a csend és a szeretet 
hona volt. 

Kedves Professzo.r Ur ! 

A mi számunkra az volt a legna
gyobb kitüntetés, hogy hosszu éveken 
át eljöttél hozzánk összejövetelünkre 
s ott a régi szeretettel velünk együtt 
örültél és még itt is bölcs tanácsaid
dal fordultál felénk. Ez azonban már 
nemcsak a fizika területét érintette, 
hanem azzal egylitt az élet klilönböző, 
nem várt nehézségeinek elhárítására 
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is oktatott. 
Rybár professzor Ur, nagy szere

tettel emlékezünk Reád, és hálás tisz
telettel meghajtjuk fejünket emléked 

előtt. 

1972. 

Az évfolyamtársak nevé
ben volt tanitván;yod 

Dr.Vitéz István 
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MOZAIKOK 

SOMOGYBÓL 

J:i'ATÉGELYEK AZ ARANY OROSZLÁN 
GYÓG YSZZRTÍ.i.RBÓL 

Kaposváron egy régi szekrény fi
ókjában to.lálták meg azt az empire 
jellegü fatégelysort, amely az 1774-
ben alapi.tott Aran;y oroszlán gyógy
szertár felszerelése volt. 

A kesken;y, magas fekete edénye
ken erősen kopott feli.ratok találhatók. 
Az értékes restaurált tégelysor a So
mogy megyei gyógyszertörténeti. gyüjte

mén;yhez tartozik. 

MOCSOT..ÁDT MÉREGPOHÁR 

1818-ban Somogy megyének 31 orvo
sa és csak két gyógyszertára volt, de 
csontrakó és kenőasszonyok, bábák, sőt 
vizi.szonyt is gyógyitó javasok is "se
gitették" a gyógyítást. 

A Somogyba bevándorolt német csa
ládok is hoztak magukkal népi. szokása-
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kat, házi gyógymódokat. 
Igy Mocsoládon egy magyarrá vált 

német család tulajdonát képezte az az 
érc edény, amelynek méregpohár volt a 
neve. Ha ebbe a pohárba este bort töl
töttek és reggel a beteg megi.tta, na
gyobb vagy kisebb mértékben hányt és 
széküritése i.s volt, attól függően, 
hogy milyen savanyu volt a bor, amely 
több kevesebb részét feloldotta az é.rc 
/pyskolcz/ pohárnak. /1/. 

/1/. dr.Csorba József Somogy vármegye 
i.smerete 1857. 

Közli: 
Dr.Szarka László 
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EGRI MÜEI\<lLÉK GYÓGYSZERTÁRAK 

Eger Sopron, Székesfehérvár után 
müemlékekben talán egyik leggazdagabb 
városunk. Gyógyszertárai közül kettő 
a XVIII. század elejéről való, egy pe
dig a XIX. században épült. 

Az első, mai értelemben vett gyógy
szertárat a jezsuiták rendezték be Egeiz
ben, abból a 2000 rajnai. Ft-ból, melyet 
pártfogójuktól, Telekessy István egri. 
püspöktől kaptak erre a célra, Valószi
nü, hogy az 1710-es nagJ pestisjárvány 
volt az egyik inditó oka annak, hogy a 
püspök erre az elhatározásra jutott. 
Ugyanakkor a patika volt hivatva fedez
ni bevételéből a templom fenntartásá
nak költségeit, /Az egykori. könyvelési 
adatok szerint az évi bevétel 660,-Ft
ot tett ki, melyet, ha a létesitési 
összeggel összehasonlitunk láthatjuk 
milyen nagy összeg volt. /A patika 
1713-ban nyi.lt meg az akkori rendház 
épületében, a mai - Csiky Sándor és 
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Széchenyi utca sarkán lévő - Ady Endre 

kollégiumban. 
A gyógyszertár 1773-ig, a rend 

eltörléséig volt jezsuita tulajdon
ban. A Királyi Kamara - melynek tulaj
donába került - először bér beadta, majd 
eladta Artner József gyógyszerésznek. 
Tőle a szeminárium kapta meg tartozá
sok fejében, majd 1778-tól a ciszter
ciek kezébe került. 8 év mulva már uj 
bérlője van Spetz József személyében. 

1778 - 1795-ig r.angasch József 
bérli. Ezután veszi meg végleg Spetz 
és költözteti át a mai. Széchenyi ut
ca 16. számu házba, mely tulajdonában 
volt. 1822...:ben .Ádler József gyógysze
részé lesz, halála után 1850-ben We-· 
sely János vásárolja meg az örökösök

től. 

1870-ben a Köllner család birto
kába kerül és az ő idejükben költözik 
harmadszor a szomszédos házba, mely a 
családé volt. /lvlai helyére, a Széche
nyi utca 14. szám alá./ 
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A felszabadulásig Erdős Jenő, 
majd f'reszler Ármin voltak a tulajdo

nosok. 
A gyógyszertárt 1968-ben bezár

ták, sorsa bizon;ytalan. 

Ezután a .rövi.d történeti áttekin·
tés után érdemes megemlékezni a butor·
za tról és edényzetről, mely igen-igen 

ért élces. 
Tölgyfából készült egyszerü feke

te szinü a butorzat, melyet a ltöltöz
ködések folyamán meg kellett lcissebbi
teni, de egységessége megmaradt. A bu
torfelület a barokkra jellemzően plas,,;
tikus, hajlított, de mértéktartó.Víz
szintes négy részre tagolt • .Alul fel
nyitható padozat huzódilc, melyet pár
kány zár le, E fölött ívelt fiókos 
rész következik, három sor fiókkal, 
majd. i.smét keskeny párkány után ujabb 
két sor fiók. Fölötte a polcos rész, 
melyre ívelt vonalu párkány nehezedik, 
az ivek alatt gazda3 aranyozott fara

gással. 
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Edényzetéből csak néhány é1arab 
van meg muzeumainkban. A Telekessy·-ado
mányból 1746-62 között készitette Simon 

:f.'erenc gyógyszerész. 
A holicsi fajanszedényeken a püspök ci.
mere látható, igen szép, eleven szine
zéssel, alatta diszes keretben az edény

ben, őrzött szer latin neve. 
Fekete faedéeyei és a későbbi idő

ből származó tégelyek, üvegek egészi
tették ki a gyógyszertár berendezését. 

Nem törekedtem a teljességre, in
kább egy rövi.d lrnresztmetszetét kivan
tam leirnt egyik legrégibb gyógyszer

tárunknak. 

A cikket a M.Gy .T. 

Heves-m.SZERV,HI
RADÓJÁBÓL vettük át. 

Beniczky Miklós 
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SEMMELWEIS ORVOSTÖRTÉNETI MUZEUM 

Budapest, I. Apród u 1 - 3. 
NYITVA.: /hétfő kivételével/ 10.30 - 18 

6ráig. 

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

SEMiVIELWEIS ORVOSTÖRTÉNETI lv1UZEUM 

ORVOSTÖRTÉNETI KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR 

Budapest, II. Török u. 12. 
NYITVA: /vasárnap ki.vételével/ 10 - 18 

6ráig. 

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

SEMr/IELWEIS ORVOSTÖRT.ÉNETI MUZEUl\l 

ORVOSTÖRTÉNETI KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR 

ERNYEI JÓZSEF 

GYÓGYSZERÉSZTÖRTÉNE.rI 

"K Ö N Y V T Á R A 
Bud.apest, VIIJ, Üllői ut 26. 

SOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézet 

III. e. 
N Y I T V A : HÉTFŐN ÉS C8ÜTÖRTÖKÖN 

10 - 13 óráig 
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HIRT~K I N N E N - 0 N N .11 N 

BUDAPEST 

a_r. FALLER KÁROLY gyógyszerészt 
az Országos Gyógyszerészeti Intézet h. 
igazgatóját az Elnöki Tanács-hazánk 
felszabadulásának 27. évfordulója al

kalmából 

A MUNKAÉRDEMREND ARANYFOKOZAT.Í\.VAL 

tüntette ki. 

1972 április 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI 
VILÁGNAPRÓL megemlél~ezni nekünk is kö
telességünk. Az egészségügyi világ-
szervezet WHO, vezérigazgatója <ir. 

M.G.CANDAU jelszavával: Egészséges 
sziv, jó egészség" jelszavával irányt 
mutat, hogy világviszonylatban a sziv 
és érrendszeri betegségek gyógyítási, 
megelőzési problémái prominens fela
data az egészségügy területén dolgo
zók összességének. A gyógyszerészek
nek is ki kell venni részüket a fel-

.• ~1·· , .... „, . 't" 'b' 
'VJ...i,r:i.go.s1uo1' ez 18ill8.:CTiG. o munka 01 0 A 

j betegség bon;yo1u.lt szövevényét kompo
nenseire kell bontani s ezeket a rész-· 
leteket kell széles körben ismertetni. 
Az előadások homlokterébe kerüljön:az 
alkohol elleni küzdelem, a gastronomia, 
a nikotin által nyujtott élvezetek hát~ 
térbe szorítása, a neurotikus gócok 
felszámolása által, az egészséges sport, 
turi.sztika felé terelni, 
megeket. Kezdeményezzül'.lk: 
munkánkat ! 

nevelni a tö
Folytassuk 

/Dr.H./ 

> 1 ;:_; 
' - 56 - . 
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BORSOD MEGY E 

1972 • május 11.-én dJ:' .GY.ARlfíATI 
LÁSZLÓ egyetemi. tanár l'li skolcon előa
dást tart. 

1972. junius hóban MGYT. Borsod
megyei szervezete ülésén, dJ:'.Végh .An
tal professzor a SOTE gyógyszerésztu
dományi kar dékánja tart előadást. 

F E JÉ R M E G Y E 

1972. május 18.-án ünnepélyes ke
retek között nyitották meg az .ALBA RE
GJ.A Gyógyszerész napokat. A Városi Ta
nács előcsarnokában vá+ogatott szép 
gyógyszerésztörténeti gyüjGemény-szak
szerüen, üvegtárolólcban elhelyezve
fogadta az érkezőket • .Az impozáns Vá
rosi Tanács-terem feldíszítve várta 
a megjelenteket. 

Balogi Nlihály M.Gy.T. Fejér me
gyei Szervezetének elnöke meleg hangon 
üdvözölte a vendégeket, az elnökséget 
és a megjelent kiválóságokat. Többek 
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közt a moszkvai. egyetem gyógyszerész 
professzornőjét - akinek tisztelet
beli lll.Gy,T. tagsági diplomát nyujtot
tak át - • 
.Az osztrák Gyógyszerész Szövetség el
nökét - aki Than emlékérmet kapott a 
finn delegátussal együtt. Külön kö
szöntött.ék a kb. 30 tagu lengyel 
gyógyszerész csoportot és Dr. PERÉNYI 
FRIGYES pozsonyi gyógyszerész törté
nészt. 
Jelen volt és külön üdvözölték Dr. 
HRVOJE TART.ALJ.A zágrábi professzort 
/FIP./ a világ gyógyszerész szövetsé
gének történeti szekciójának vezértit
kárát. 

Dr.Hegyi Árpád a Megyei Gyógy
szertári. Központ igazgató ja beszéde 
után - érdemes személyeknek - Than 
emlékérmet adott át. 

Ezután a Városi. Tanács elnökhe
lyettese az ünnepségek alkalmából 
dr.Kedvessy György professzornak és 
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Szabó Lóránt osztályvezető gyógys~e
résznek, - névvel bevésett - müvészi 
kivi.telü - ALBA REGI.A plalrnttet nyuj
tott át, di.csérő szavak ldséretében, 

.Az ünnepi ülések előadásairól még 
részletes beszámolók fognak megjelenni. 
E rövid referátum,. csak gyógyszerész~ 
történeti szempontból emeli ki a kö

vetkezőket, 

Dr.Zalai Károly igazgató, adjunk
tus: "Ezer év egészségügyi jogszabály~· 
alkotásának fontosabb gyógyszerészi 
vonatkozásai" ci.mti előadásában párhu= 
zamot vont az .ALBA REGIA városalapi
tása, az Arany Bulla és a gyógyszeré
szetre vonatkozó jogszabályok között, 
Dr.Kralovánszky .Alán "István Király 
Muzeum" osztályvezetője 1000 éves ALBA 
REGIA városának történetét foglalta 
röviden össze. Szabó Lóránt osztály
vezető gyógyszerész mindenki figyelmét 
lekötő, érdekes patika történeti előa
dása zárta be május 20.-án az ALBA RE-

GIA Gyógyszerész napokat. 
/Dr.H./ 
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G Y Ő R - S 0 P R 0 N M E G y E 

1972.április 20,-án és 21.-én 
tartotta az IJGYT, Analitikai Szakosz
tálya tudomár;iyos kollokviumát, .Az 
Egészségügyi Dolgozók .Asszisztens kép
ző iskolájának impozáns nagy termében 
b.e.ngzottak el hazánk tudományos éle~ 
ténsk, gyógyszerész vonatkozásu előa~ 
dásai .• Dr. Nikoli.cs Károly kandidá
tus mintaszerű rendezésében került 
sor az előadások megtartására. 

HAJDU-BIHAR MEGYE 

., 91"1"' , i 1 r.: fT .i„ t"" e ma.re us .. :;i. unnepséget ren-
dezte.le a debreceni DÉRY l\IIUZEUM-ban, 
az első magyar kiadásu GYÓGYSZEill{ÖNYV 
életbelépésének 100. évfo.rdulója al
kalmából. 1772-ből származó ARANY 
EGYSZARVU patika-részlet mellett ki
álli tották a 100 éves első magyar-la-
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t i.n nyel vü MAGYAR GYÓGYSZERKÖl'IYV egy 
eredeti példányát is. E gyógyszerköny
vet THAN KÁROLY "Vegytudor" és gyógy
szerész az Országos Közegészségügyi 
Tanács tagja szerkesztette. Az évfor
duló alkalmából Derecskén uj gyógy
szertár~ t adtak át, amely THAN KÁROLY 

nevét vette fel. 
1972.május 21.-én Tiszavasvári

ban a müvelődési házban ritka ldál.li
tás nyilik meg. Id.Menner Ödön gyógy
szerész és Ifj.Menner Ödön gyógysze
rész apa, - és fia, festmények grafi
ka, kari.katura és érem ki.ál.litást pre
zentálnak. Hunyadi József muzeumvezető 
irányi.tja a tárlatot és dr.Lévai Sán
dor tartja a megnyi.tó beszédet. Figye
lemre méltó, hogy nekünk, gyógyszeré
szeknek oly nevezetes Ti.szavasváriban 
most nem a kémia, hanem a képzőmüvé
szet hoz dicsőséget. 

(Dr.H./ 
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PEST MEGY.E 

Háziversenyt rendezett a PEST
MEGYEI TANÁCS -GYÓGYSZERTÁRI KÖZPONTJA 
13 asszisztens jelölt között• Ki.tünő 
ötlet e. nemes versengés. Az első dijatr-
.500 forintot Töröcsik Irén cagle'd" , · l. gyogy-
s~:rtár assz i.sztens jelöltje nye.rte • 
AJanlatos lenne minden vonalon a köz
pontoknak versenyeket rendezni elein-
te "h' ·n , az1 ' zart körben, később orszá-
gos szinten. Ne csak asszisztenseknek 
vagy jelölteknek. Az összes tudom'n ' , a y 
agakban. Gyógyszerészeknek is. 

SOMOGY-MEGYE 

, dr.Menyhért Vilmos somogy-megyei. 
gyogyszertárvezetőt A IvíUNKAÉRDEfüIREND 
ARANY FOKOZATÁVAL tüntették ki .• 
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\T .li S Tul E G ·~{ :8 

1972.április 27.-én és 28,~án ren

dezte a l\iiagyar Gyógyszerészeti Társaság 

vas-megyei szervezete és a Vas-megyei 

Tanács Gyógyszertári Központ ja II. Vas·· 

megyei Gyógyszerész Napokat. A szom

bathelyi MTESZ-Székházában rendezett 
előadásokról csak a történelmi jelen~ 
tőségüeket emeljük ki. Dr .Antal Józsefg 

"Semmelweis Orvostörténeti. Muze im" h. 

igazgatója érdekes, magvas előadást 
tartott "Az önkényuralom válsága és a 
magyar gyógyszerész társadalom 1860--61 !' 

címmel. Grabarits István gyógyszerész 
a vas megyei. csepregi gyógyszerészről; 
Hartmann Józsefről és patikájáról tar
tött történeti visszapillantásu emléke

zést. Dr, Perényi. Frigyes gyógyszerész 

/Pozsony/ "Az ellenreformáció időszaká
nak gyógyszerészete és ennek történel

mi jelentősége" - előadása nagy - fel
készültségről tanuslwdott, Szigetvári 

Ferenc gyógyszerész alapos levéltári. 
lcutatások alapján tartotta meg "Gyógy-
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f szertárv.izsgála tok Vasvárrnegyében 
ban" e.előadását. 

1876-

/Dr,H./ 

VESZPRÉr,I !:TEGYE 

1972.március 7 , 1• , . .-en a oiG1T, Veszp·-
rem-megye i szervezete és a G 'a , · K„ YOco:YSzerta-
ri ozpont KISZ szervezete TI~J·u. , . 

Kl 
. .sagi 

.uoot alalü tottak. 

Nagy örömmel vettük a hirt e's tul, gra-
.alunk a kezdeményezéshez• Ha a bu-

dapest i.ek a vasmegyei ek most . • a veszpré-
miek példáját követik fiatal g , , . yogyszere-
szeink, asszisztenseink, akkor a jövőnk 

szakmai, tudományos "'"e ·1"d' , ., J. J o eset JO kezek-

~en„ t~djuk • .A veszprémi. Gyógyszerész If
JUsagi Klub nem csak formailag alaku.lt 

meg,hanem müködését komoly tart 1 
t""lt · a ommal 

0 i meg. 1972 április 13 , · , . 

9 
, · 0 -an es maJUS 

,-en tudományos el.őadássorozatot tar
tottak. 

Köszöntjük e"'yben a HG""' V , • , a ' J.J.. eszprem 
megyei HIR.A.DO i.zléses kiadásban megje

lent IV .évfolya::i 4-5 számát. 

/Dr.H./ 
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ROZSNYAY 11ATYAS 

ELŐ.ADÓI EMLÉKVERSENY 

K e c s k e w é t 
1972, junius 14 - 16, 

Program: 

VI,14.Szerda 
9,00-kor Megrzyitó 

Bevezető: Dr ,Zalay Károly 

M.GY.T,főtitkára a Bi

ráló Bizottság Elnöke 

10·-l}-ig Előadások 

14.30-kor Ki.rándulás autóbusszal 
Tőserdőbe ,Vacsora és bor

kostoló a Szikrai Állami. 

Gazdaság borkombinátjá·

ban. 

Indulás az Aranyhomok 

Szálló elől, 

VI.15.Csütörtök 
s.30-13-ig 

14 • 30_17_igElőadások 

18.30-kor Nyársas vacsora az Izsáki 
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""I" 

VI.16,Péntek 

Pásztorcsárdában. 

Indulás az Aranyhomok 

Szálló elől. 

8 • .30-kor Előadások 

Eredmén;yhirclet és 

Di j ki.osztás 

AZ ELŐ.ADÍi.SOK HELYE: 

VÁROSI MOZI 

KECSKEl\'EÉlr, RÁKÓCZI UT 15, 
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TART.ALOM 

1./ Varga Gyula: KÖSZÖNTÖ 3 
2 ,/ Hegedüs Lajos dr. :REFLEXIOK 6 

3./ Lóránd Nándor: NÉFJUT'I SZÓ 
Bt_cs-KISKUN MEGY.r'.:BEN FOLYÓ 
GYÓGYSZERÉSZEI'TÖRTÉlTSTI MUN-
KÁRÓL 15 

4./ Grabari ts István: LÁTOGATÁS 
AZ :SRITYEY JÓZSEF GYÓGYSZQ;
Rf:SZTÖRTÉIJETI KÖlTYVTP.RBAH 

5 ./ Török Gyula: MOZAIKOK .A NYI
REGYHÁZAI GYÓGYSZERTÁRAK 
TÖRTÉNEI'ÉBŐL 

6./ Vitéz István dr.:IVIEGEMLÉKE·
ZÉSEK 

Szarka László dr.: GYÓGYSZE
RÉSZTÖRTÉNETI MOZAIKOK SO
MOGYBÓL 

26 

30 

37 

49 
8 ./ Beni.czlcy Miklós: EGRI Iv!ÜE'•íi-· 

LÉK GYÓGYSZERTÍ\RAK 51 
9./ HIREK INNEN-ONNAN 56 

10./ T.ARTALOMJEGyzÉK 68 
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A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZETI TÁRSASÁG 

YÓGYSZERÉSZTORTÉNETI SZAKOSZTÁLYÁNAK 

IDŐSZAKOS KÖZLEMÉNYEI 

1972. AUGUSZTUS HÓ I. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 



" 
r 

'i 
j 

1 

l 

UDVÖZLŐ SOROK. •• 

Immár harmac#zben rendezi meg a Ma-· 

gyar Gyógyszerészeti Társaság Gyógyszer

kutatási Szakosztálya és a Társaság Hajdu-

Bihar megyei Szervezete Debrecenben a 

Gyógyszerkutatási Konferenciát. Az augusz·

tus 28-29-30-án sorrakerülö konferencia szin

helye a Kossuth Lajos Tudományegyetem, az 

ősi debreceni Kollégium méltó utóda, 

A magyar természettudományos kutatás 

és oktatás történetében Debrecen mar a XVI. 

századtól kezdve ve:,,etö szerepet töltött be. 

Kütöriösen kitünt ebből a szempontbéi a XVIII. 
2.> t. 

százq.q közepe és vége táján, amikor a tudo-

mányoknak olyan müvelói léptek fel Debrecen

ben„ mint Kazay Sámuel ( 1710-1?97), Maróthy 

György ( 1?15-1744), Hatvani István ( 1718-

1786), Weszprémy István (1,23-1?99), Földi 

János ( 1755-lBUl), Fazeka.s Mihály ( 1766-

1828) és Diószegi Sámuel ( 1760-1813). 

3 



Ezekre a nagyszerü elődökre emlékezve 

12zuton is meleg szerete:l:tel köszö.ntöm a 2·7 

belfö:di és 3 külfö:di egyetemi, akadémiai, gyógy

szeripa.ri és egyéb országos jellegü kutató in

tézet muszl:r'is reprezentánsait, kedves vendége.., , 

inket és a konferencia valamennyi résztvevőjét. 1 

A tanácskozás három napján a "Kabay" és 1 

"Rozsnyay" szekciók keretében J.92 szerző 90 , ; 

publikációja fogja előbbre vinni a magyar gyógy- 1 

szerkutatás, a gyógyszergyártás, a gyógyszeré

szet ügyét és ezen keresztül a magyar egész

ségügy fejlődését, 

A Debreceni Nagytemplomban sorrakerülő 

orgona-hangverseny és a Hortobágyra tervezett 

kirándulással szinesebbé és élményekben gaz

dagabbá kívánjuk tenni a konferencia résztvevői 

számára a debreceni tart6zkodást. 

Szeretnék ezuttal is annak a reményem--

nek kifejezést adni, hogy a hazai gyógyszerku

tatás seregszemléjének szinhelye a hagyom&. 

DJIAJRJIUJM 

DEBRECEN 

, MAGYAR GYÓGYSZERÉSZETI TÁRSASÁG 

OGYSZERÉSZTÖRTÉNETI SZAKOSZTÁLYÁNAK 

IDŐSZAKOS KÖZLEMÉNYEI nyakhoz hiven a jövőben is Debrecen marad •. 

Felhasználva az alkalmat köszönetet mondok 

mindazoknak. akik a III. Gyo' gyszerkutatási 972 AUG • • USZTUS HÓ l. ÉVFOLYAM 3, SZÁ1vl 
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Kiadja: 

. . , 
A MAGYAR GYOGYSZERESZETI TARSA-
SÁG GYÓGYSZERÉSZTÖRTÉNETl SZAK

OSZTÁJ,YA 

Budapest, Vill, Üllői ut 26. 

Felelős szerkesztő: D:· Hegedüs Lajc' 
A kiadásért felelős: Dr. Csejtei lst\ án 

Készült: 

Debreceni Orvostudományi Egyetem 
Házinyomdájában, DEBRECEN 

800 példányban. 

Felelős vezető: Juhos László 

Eng.sz. 95836/72-VI. 30. 

l-

1 

Konferencia sikeréhez résmételükke' e k. ·1 · 
"'~ f' 0 CSl 

és anyagi támogatásukkal hozzájárultak, és azt 

kívánom, hogy valamennyi résztvevő nagyon 

jól érezze magát Debrecenben. 

Dr. Csejtei István 

Megyei Főgyógyszerész 
Igazgató 

(Debreceh) 
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A GYÓGYSZERÉSZTÖR'l'ÉNETI KUTATÁS 

!.EHE·rősÉGEIRŐL 

A gyógyszerésztörténeti Diárium megje

lenésével ujabb publikációs lehetőség nyilik 

gyógyszerésztörténeti tárgyu tanulmányok meg

jelenésére„ Ugy gondolom, hogy azoknak a 

tagtársainknak, akik szivesen foglalkoznának 

gyógyszerésztörténeti kutatással, csak éppen 

nem tudják, hol kezdjék el, és hogyan kezd

jenek hozzá, nem érdektelen néhány iránymu

tató lehetőségre felhivni a figyelmet. A gyógy

szerésztörténet, mint minden történeti tudomány, 

sajátos részterületre oszlik. Ezek közül a le

hetőségek közül szeretnék néhányról megemlé

kezni. 

Biográfia. A magyar gyógyszerésztörté

nelem eddig talán legműveltebb területe, de 

mint azt a szaksajtóból uj ra. és uj ra tapaszt.al

juk, még ma is sikerül ujabb és ujabb ered

ményekről beszámolni olyan hírneves gyógysze

részek élettörténetével, munkásságával kapcso-

6 
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latban is, mint Rozsnyay Mátyás, vagy mint 

Thán Kár oly és a többiek. De számos olyan 

hires gyógyszerészünk életrajza, munkássága 

vár még feldolgozásra, akik élete és életműve 

tudományos szintű megismertetésével szorosab

ban vett szakterületünknek, vagy akár széle

sebb körben is, a magyar gyógyszerészet tár

sadalmi elismertetésének további hasznos szol

gálatot tehetünk. 

Gyógyszerészeti tudomái'ly hazai· f . " _ eilodé-

se és szakirodalom történet. 

Talán a legkevésbé kutatott terület. Kü

lönösen a fővárosban állnak r·endélkezésre a 

Semmelweis ~rvostörténeti Muzeum és Könyv

tár, ennek Ernyei József Gyógyszerésztörténe-· 

ti Könyvtár részlege, Országos Széchenyi 

Könyvtár, stb ah „ onnan mindkét területhez 

szükséges kutatási lehetőségek beláthatatlan 

tárháza kinálja az érdeklődő számára az ada

tokat. 

Gyógyszerek története. 

gyógyászati, akár hivatalos _ 

Akár a régi nép

de már elfele-

dett nagyhirü - vagy a gyógyszerek arzenál-
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jában szerényen megbuvó egyes gyógyszerek 

történetének, a mai korszerü gyógyszerterápiai 

ismeretek felhasználásával történő vizsgálata, 

esetleg kritikája. Régi gyógyszerek technológi

ájának, a készitésmód fejlődésének, esetleges 

ujrakészités, a kész gyógyszer· terápiás, ana

litikai vizsgálata, stb. 

Közegészségi,\gyi igazgatás hazai fejlödé-

A gyo'gyszerellátás és ennek ellenőrzése se„ 

mind magasabb szintü országos, mind alacso

nyabb szintü - megyei, szervezeti és történet

kritikai vizsgálata különböző korokban. Akár 

az Országos Levéltár, akár Megyei Levéltárak 

anyagának f elhasználásávaJi. 

SzakeszKözöka berendezések,. épületek 

védelme, gyűjtése; megőrzése, 

„ kba számo. s olyan E területen az elmult idosza . n 

1 talán az lépés és intézkedés történt, me Y 

utólsó 24 órában következett be, de jelentős 

eredménnyel is járl., Jl!ásutt és mások már ér

demben beszámoltak a hazánkban egyes me

gyékben eredményesen végzett. ilyen munkák

ról. De ·- és itt nagyon nyomatékosan fel keH 
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hívni a figyelmet - az ország gyógyszerészeti 

emlékei, nem csupán Györ--Sopron, VasJ Heves
1 

Bács-Kiskun, Fehér-megyékben találhatók')··· 

még ma sem késő a többi megyében tevőlege·

sen hozzákezderú a számo~ 0 selejtezésí ha~

járat"-ot átvészelt tárgyi emlékek összegyüjté

séhez és szervezett megőrzéséhez~ Külön 

szeret>'lém felhívni a figyelmet a szakkönyvek, 

irásos emlékek gyüjtésére és megőrzésére is. 

Ma még sorainkban találhatók nagy gyógysze

részdinaszt.iák leszármazottai~ akik bizonyosan 

rendelkeznek ilyen történelmi értékü anyaggal, 

és ha keJJ.ő hozzáértést és védelmet tapasztal

nak, bizonyosan kész-örömest ajánlják fel fel-· 

dolgozásra, esetleg kiállításra ilyen je!legü em

lékeiket~ A tárgyi emlékek tudományos igényü 

feldolgozásához és ismertetéséhez feltétlen 

szükséges a Semmelweis Orvostöri:éneti Könyv

tár és Muzeum munkatársain< l-c személyes se

gitsége, utmutatása, Ne szégyeJ.jünk hozzájuk 

fordulni, akik készségesen, ügyszeretettel és 

önzetlenül állnak mindig rendelkezés!;Llnkre. 
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IntézménvtörténetJ. kutatás. 

Intézeti~ -köeör.galinl.f~ egynázl ~kezelésü, szer

zetesrendi gyógyszertárak története, a gyógy-' 

szerészképzés intézményeinek, tudományos in

tézeteinek) ,gyógyszergyártás intézményeinek 

története, sth, A gyógyszertárhálózat megyei 

szintü fejlődésének vizsgálata. Mind, mind e 

kutatási terület részel. E területen vidéki kolle

gák is számos uj és érdekes adatot tudhatnak 

feltárni. 

Részletesebben szeretnék szólni erröl~ 

mer! magam is e területen szereztem legtöbb 

tapasztalatot, Igy Zaia-megyel modellen szeret

r1é1n a lehetőségek egy c:soportját bemuta.trJJ.~ 

Évekke:~ eze;:ött a Zaw'a·~-megyei LevéJ.tár

ba.n a megyé·v·e· l<apcsoJ.atos gyó_gysz.erészeti 

adatok kutatásá:\:a .. :. kezct~·em fogla. kozr):', A ko'

rábba.n meg;e .. ev:.t. szak·.'·coda .m.l é.s szaktörtén.e

-li mU„""1.kák á·::":,éz.ése u.\án. sz:_;_r.d·e mé_g k:.'··ndu"ás.i 

a .. f:q:·om se111 \/01·:„ An.n-~1' s.Ke·i:-U< megá:-.,.ap:.tan.om_; 

hog·y- a török dl-; ás elő~.+ és a;.a~:.'.: Za~ ábar: r1em 

\lo:;: gyó_gyszeri:ár„ Ig·y· e.i.sOs,c·:rban a XVIC:~ sz 

:e·,_:·é>::á_::·:~ ar;y·Agál kel ett á~„r·ézr.te.m.„ A köz.j __ gaz·~ 
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gatá.s ekorbani szervezetének me_gismerése 

után a Megyegyülések 'jegyzőkönyveit és az 

ehhez tartozó tárgymutatók és akta-anyag mód

szeresr hónapról-hónapra, évről-évre haladó át

nézése ilyen jellegü munka kezdeti
1 

de elen

gedhetetlen követelménye. Nehezíti a kutatást, 

hogy a XVIII.sz,-i anyag nyelve zömében latin, 

illetve német, csak itt-ott található egy-egy ma

gyar nyelvü kérvény, jelentés, stb., Az igy 

összegyüjtött, cédulázott anyagot tárgycsopor

tositottam és hozzákezdtem az egyes, a megye

gyülések jegyzőkönyveiben felvetett, de máshol, 

más forráshelyen található adatok kutatásához, 

Ezek közül legjelentősebbek Zala megye váro

sainak (mezővárosok) tanácsi jegyzőkönyvei, 

telekeladási könyvei, település szerinti adó-, 

összeirások, ne1nesek összeírásai~ mezöváro

saink (Keszthely, Zalaegerszeg, Nagykanizsa) 

házszám, háztulajdonosok öss .. ~eirásaif stb~ A 

megye gyógyszerészeire, gyógyszertáraira vo

natkozó adatokon kivül gyüjtöttem a közegész

ségü_gyre (orvosok, sebészekt b~bák~ állator

voslás, járványok stb.) vonatkozó adatokat is, 
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A kutatáso.k tovább:\, de már egyes részkérdést 

<lfizó feltétele, az Országos Levéltár Helytartó

tanácsi Levéltárának és ugyanitt találha1ó a 

keszthelyi gyógyszertár történetével kapcsola

tos adatok kutatásáf'a vonatkozó családi lev'él

tár" a kesztl--ie\yi Festetich család levéltárának 

átvizsgálása, Az így összegyLj tött adatok elég

ségesek arra, hogy a jelzett korban felvázoljuk 

Zala megye gyógyszerészetének történetét. A 

gyógyszertárak alapUásának;, helytörténeti ver' 

natl<ozása.in.ak, a gyógyszeTtárak berendezésé= -

neks forgalmánakll v1zsgálatának9 a gyógyszeré·-· 

szek személyi és társada.lmi körülmé~e:lnek 

vizsgálatához o:~yan mennyiségü a.da+.tal rendel

kezünk, hogy feldolgozása megindulhat 

Mint e röv"id
9 

és igazá.Y) v~ázJ.a_-l:osa.n. ér:u:-.i.

tett lehetőségekből is k(tünik, a hazai gyógy

szerészet f:örténetén.ek kutatása számos terüle-

ten nyujt gazdag lehetőséget az iránta érdek:ö

dők számára. Sok örömet és néha ny-omozól 

izgalmat ad a kutatás a vele foglalkozónak, de 
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ezen tul szakkulturánk tov'bb' . a " gazdag1tá.sát 

is, és sza..lanal öntudatunk elmé!yi.tését ls jelent\, 

Blazy Árpád 
(Zalaegerszeg) 

MGyT ,Gyógyszerésztörténeti 

Szakosztály titkára, 
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A XVIII SZÁZADBÓL FENNIV!ARADT DEBRE

CENI POLGÁRI ALAPIT'ÁSU GYÓGYSZERTÁR 

KIVONATOS ISMERTETÉSE; 

Szemelvény: Dr.Nékám Lajosné: Régi magyar 

patikák (Corvina, 1971,) cirnü mü-, 

vébÖ! 

Mária-Terézía királynő ( 174o-1?80) 

több rendeletével javított az ország siralmas 

egészségügyi helyzetén. !gy minden vármegye 

területére legalább egy paiika felállitásái ren

delte eL A XVIII. sz. közepéig Pesten kettő, 

Budán egy patika müködött. Az egész ország

ban az 1?4?. évi összeirások szerint 48 gyógy

szertár volt. A Magyar Király! Helytartótanács 

a gyógyszerészképzést is megreformálta, 1759-

től kezelve a patikusoknak a megyei orvos 

előtt kellett vizsgázniuk. A patikákat évente a 

megyei orvos két tanácsur kíséretében vizs

gáltatta felül, hogy jó és friss szereket tarta-
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1 
nak-e, és betartják-e az egészségügyi szabá

lyokat, 1?7Q,,,ben Nagyszombaton orvosegyete

met állitottak fel, amelyet 177?-ben Budára, 

majd 1?84-ben Pestre helyeztek ái. Itt folyt a 

gyógyszerészképzés is, Ennek hatása hamar 

megmutatkozott, mert a század végén már min

tegy 193 patika müködött. Ezei:t nagy része 

városi lGtesitmény, és polgári alapitásu patika 

volt, A gyógyszertárak berendezése általában 

diszes volt Egyetlen XVIII, századi berende,

zésü, polgári alapitásu patika maradt fenn Deb

recenbet.\, A berendezést a debreceni Déri 

Muzeum őrzi~ A patika elnevezése '~Arany 

Egyszarvu" volt0 

Ez volt a város második, 17 72-ben fel

állított gyógyszertára. Zeininger 1772-ben, má-, 

jus 14.-én szerezte meg diplomáját a nagy

szombati orvosi egyetemen. Ő a harmadik be

jegyzett diplomás gyógyszerész az Orvostudo

mányi Egyetem régi anyakönyvében, 1797-ben 

és 1799-ben a város két "physicusával" mind 

a két patikáját felülvizsgáltatta. 18o7 augusz

tus 1.-én Zeininger volt segédjének, a nyiregy-
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Kaffka T , efnek ad'_a el félezer forintért házi ,ozs ' 

a gyógyszertárat 

Kaffka folyamodványában igazolta, hogy 

a gyógyszerész-vizsgát a Ki;ályi Pesti Egye

Igy a patika átirásába a város temen letette,,_ 

beleegyezett. Fia, Károly - szintén gyógysze-
. k"" 

részi végzettséget szerzett~ de ennek fial o-

zül ezt a páiyát egyik sem folytatta. Ezért 1846-· 

UJ·ra eladásra került.. 8800 konvenban a patika 

ciós forintért vásá.ro;.tjp meg a marosvásárhelyi 

eredetü Rotschek Káro.ly, aki ezért a várostól 

!. d' . engedé'yi is kapott 1852-ben, lete .epe es1 . • 

d , t f1·a Rotschek Emil 1905-ben a A beren ezes i 

Déri Muzeumnak adományozta, 

A gyógyszertár bejárata feletti szemöldök-· 

kőbe a z.A, bevésett 

as évszám bizonyi:.t]a~ 

monogram és az 1773-. 

hogy a berendezést Zei~ 

ninger csináltatta., 
, 1~. munka a patika cégé-Szép, kovacso ,-;,as 

re: fétkörivcs ba 1772-es év-sugárkoszoru n,,_ 
, 1 

a patika e egere -
szám, és az egyszarvu -

látható. A berendezés egy része a muzeum 
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kis négyzetes,, boltíves helyiségében álL Két 

oldalához egy-egy barnára festett, egyenes 

vonalu~ ajtóklca:l zárl1ató polcos szekrény tá

maszkodik, Az ajtószárnyakat kivül-belül szi

nesen festett zsánerjelenetek diszitik Az áb

rázolásmód r1aiv~ bájos~ provinc-iális~ 

Kis boltives fülkében folytatódik a kis 

[-.BÍika táraasztala~ ahonnan a ,gyó,gyszerész la

boratóriumába lehetett bejutni .. A boltivr·ől rozet

ta köré csoportositott virá.gos:t leveles díszes 

rács csün,g le, 

A fu. ·1_'ke'ben h' armas ivelésü dobogón 1-coc·-

ka alaku kiszolgálópult, táraasztal áll. Külső 

oldalukat rokokó keretelésü betétlapok diszi

tik, A laboratóríumba vezető ajtókon Hygieiát 

és Aesculapot ábrázoló, erősen kopott festmé

nyek láthatók Az ajtóktól jobbra és balra fai-· 

ba épitett kis polcos szekrények vannak, ame-" 

lyeknek a.jtószárn.yait szintén (-,érik szinekkel 

!est.ett jelenetek dl~zit.ik.~ _ Az egyiken enyel,gést 

ábrázoló l<:erti jelenet: "La Virilitá11 felirattal,. a 

másikon kertben tevékenykedő férfiak szerepel--
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nek "L'Adolescenza" felirattf!. E képek már 

kvalitásosabbak. Feltehetően olaszos iskolázott

ságu vándorfestő munkái. 

A patika eredeti edényzete megmaradL 

Fatég~lyei esztergálva.. vannak,. 1-iengeres, tal

pas formájuak. A fajanszból készült patikaedé

nyek körte idomuak, Négyszögletes cimkéjükró1 

füzér nyulik le, A berendezéshez tartozó taJC. 

pas, kehely alaku üvegedények még a régi hó-

lyagpapirral vannak lekötve. A feliratuk sz~int 

féldrágakövek porából készült gyógy.ltzereket 

tartottak bennük. Egyes edényekben ma is ben

ne van a régi orvosság, 

A patikaedények felirata szerint főleg 

vizesold!Jjltokat, kivonatokat, tapaszokat, poro

kat, kenőcsöket, alkoholos készítményeket, 

édességeket készitettek és használtak a XVIII. 

században, A patika 1 '772-tó1 1794-ig vezetett 

régi laboratóriumi könyvéből megtudhatjuk még 

a keverékek arányát is. 

Az eredeti berendezésből üveglombiko

kat, famozsarakat, lepárlókat, grafitból készült, 
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feneku""ko"·n me'rm·· e uv s monogramma!'. szignát;· 

háromoldalu:-dörzsedén.yeket őriz a Déri Mttze-, 

um 0 A táraas~talon áll a réglr kétfülü mozsá::-·~ 

melynek középső részén a tulajdonos neve 
' 

és a mozsá.r készités.t ideje olvashEttó~ FRA.NZ 

ANTONI ZEININGER 1772, 

Magyarországon a többi, XVIII. század

ban készülc polgári a!apitásu patikaberendezés 

elpusztu.U·. és az emle'k b' anyag o. csak egyes 

darabok maradtak meg. 
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NEVES GY"ÓGYSZERÉSZEK 

Kabay János és az Alkaloida Vegyészeti Gyár 

Kabay János nevét a magyar gyógysze

részek jól ismerik, és példaképüknek tekintik, 

Tudjuk róla, hogy eljárást dolgozott ki, az ér

téktelen mákszalmából, az egyik legértékesebb 

gyógyszerünk, a morfin előátlitására. Azt azon

ban, hogy milyen módon, mennyi küzdelemmel, 

nélkillözésseI, - kevesen tudják. Erró1 kivánok 

most megemlékezni.. Igyekszem bemutatni Kabay 

Jánost környezetében, jellemében, küzdésével, 

bánatával, sikereivel, örömével együtt. 

1896-·ban, december 27,-én született 

Büdszentmihályon, a mai 'l'isza:vasváriban, Ka-· 

bay József községi főjegyző hatodik gyermeke

ként. Elemi, majd glmnáziumi tanulmányai után 

1915-ben a Müegyetemre ment, vegyészmérnök

nek készült, de fél év után a világháboru el

szólította az egyetem padjaiból, Visszatérve e-

. Ióob gazdasági gyakornok volt, majd a gyógy- . 
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szerészi pályát választotta, és 1919-ben Péter 

bátyja hajdunánási gyógyszertárában, mint gya

kornok müködött. A gyógyszerészi oklevelet 

1923. május 18.-án szerezte meg a budapesti 

egyetemen, Visszatért Hajdunánásra, és itt kez

dett érdeklődni az ópium termelése iránt, mqjd 

foglalkozott azzal a kérdéssel, hogyan lehetne 

a mákalkaloidjait közvetlenül a növényből elő

állítani. Hörömpő István, büdszentmihá!yi gyógy

szerész hivja fel az éppen nála vendégeskedő 

volt tanár·(inak, dr. Agusztin Béla professzor

nak a figyelmét Kabay Jánosra. Kabay igy ke-· 

rült 1924, szeptemberében a Gyógynövény Kí

sérleti Állomásra, ahol későbbi feleségével, dr. 

Kelp Ilona vegyésszel együtt sikerült kidolgoz-· 

niuk elsőként azt az eljárást, amely üzemi mé

retben is lehetővé tette a morfin kivonását a 

máknövényből. Kabay ezt az első eljárást 

1925-ben szaba~maztatta, Eszerint a zöld mák

növény préslevéből lehet előállitani a morfiht. 

(Ez volt az un. zöld eljárás,) 

Most következett a munka még eddiginél 

is nehezebb része, a zseniális felfedezést 
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gyakorlatilag, üzemi méretekben megvalósitanl, 

Ennek érdekében a Kabay család és né

hány lelkes kisember részvénytársasági alapon 

egy feldolgozó üzemet létesitet~J me\y üzem 

építése 1926, szeptember havában kezdődött 

me.g Büdszentmíhá:y községben! a vasutállomás

sal szemközti telken, Az üzem 192?~ben már 

termee:J bár rendkJvül sulyos pénzügyi nehéz

ségekkel. küzdött, amit még fokozott a mákter

melés kedvezőtlen al.akt:ú.ása is~ A mind gaz~ 

daság\J min.d pedig tudomán.yos szempontból 

fi_gyelem~re méitó munkái az 11 1r;etékes''~"ek két,....._ 

kedve? sőt _gun.yoiód.va fogadták" N·em ht~.<,:ék0 

vagy nem akarták hm.n', hogy ami neves tudó-· 

soknak n.em sikerü.l~J az sikerülhet egy kis O!~ 

szág J.smeretJ.en _gyó_gyszerészén.ek, Amikor pe= 

c:Cg Kabay 'í3ebizonyttotta .igazáJ:, a rengeteg 

nehézségen kivü~ a különféle töke-érdekeiJ:sé

gekke]. is meg kellett küzderlieo Az üzem be-" 

rendezése azért is nehéz volt~ mert hasonló 

ren.dei.tetésü üzemet eddig még n,em tervez~eko 

Az eljáráshoz minden. egyes készWéket, mü-
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szert, jóformán minden egyes alkatrészt Ka

baynak kellett megterveznie, A megfelelő vegy

szerek hiánya csak tetézte a nehézségeket, s 

többször az E!ljárás módÓsitását és a készü

lékek ujratervezését tette szükségessé. Az 

anyagi gondok sok álmatlan éjszakát okoztak 

Kabaynak. Gyakran még a munkabéreket sem 

tudta kifizetne Ilyenkor őszintén feltárta a hely

zetet a gyár munkásai előtt •.kik megértették, 

biztak benne, A szabadalmaztatott eljárás meg

valósitása sem bizonyult elég gazdaságosnak, 

inert 

a,/ a zöld mák feldolgozása időhöz és hely

hez kötött; 

b./ a présnedv magas klorofill tartalma a tisz.

titást igen megnehezíti; 

e./ a présnedv gyorsan erjedt és romlott, igy 

a feldolgozás gyorsaságra is szükség volL 

Emiatt a gyár morfintermelése 1927-·ben csak 

néhány kg.~ot tett ki, és 1931-ben is csak 

104 kg .. volt. Ujabb kísérletek és a gyártás 

során szerzett ismeretek felhasználásával vált 
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lehetővé, hogy a feltaláló 1931-ben benyujtsa 

uj szabadalmát morfin előállításra száraz mák

növénybőL Az uj eljárás szerint a learatott és 

kicsépelt mákfejet ellenáramban extrahálták, és 

a kivonatból különitették el az alkaloidokat. Az 

uj eljárásra való áttérés miaU szükséges beru

házások ujabb sulyos anyagi nehézségek elé 

állitották a gyárat. Kabay azonban a legnehe

zebb napokban sem adta fel a harcot. Eljárását 

tovább tökéletesítette. 1934-ben a Népszövetség 

Kábítószer Ellenőrző Bizottsága is megtekintet

te a gyárat és elismerését fejezte ki. 1935-ben 

Lengyelországban, Kutnóban is hasonló üzemet 

alapitott. Miután az uj gyártás menetét is rész

letesen kidolgozta, a gyár vezetését bátyjának, 

Kabay Péternek adja át. 

8't ismét Budapesten találjuk a Gyógynö

vény Kisérleti Állo1náson, a részére berende

zett laboratóriumban, ahol nyugodt körülmények 

kózOtt folytatta az alkaloida. hozam fokozására, 

a társalkaloidok előállítására irányuló kísérlete-

it 
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Mindössze néhány hétig dolgozhatott, mert 

rövid időre meg kellett szakítania munkáját, 

hogy egy aránylag kis sérvmütétnek vethesse 

alá magát. A leromlott szervezet minimális el

lenállása következtében fellépett komplikációk 

keresztül-.h.uz~k minden számitását._ Hiába volt 

orvosainak minden igyekezete, 1936. január 

29.-én rövid szenvedés után meghalt. A Far

kasréti temetőben ( 13. parcella, 1 sor, 280.sz, 

nagy részvét mellett temették el február 1-én, 

Kabay halála után a gyár tovább élt és 

termelt, bár először tőkés spekuláció, majd a 

második világháboru veszélyeztette fennmara

dását, Nagy ütemü fejlesztése az államosítás 

után kezdődött, amikoris a második öt&íres 

tervben az üzem több, százmillió forintos be

ruházást kapott, melynek eredményeként az i

dén befejeződik a Tiszavasvári Alkaloida Ve

gyészeti Gyár bővítése. A korszerü gyáróriás 

képét mutató Alkaloidában, a beruházással 

megváltozott a gyár profilja is. Míg korábban 

a morfinszármazékok gyártása jelentette a fő 
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termékcsoportot (1931-ben 104. kg„ morfint gyár-· 

tottak, ma évente 13 tonnát, mellyel a világ

ranglista 4. helyén állunk), addig ma már a 

szintetikus uton előállított gyógyszer·eket, illet

ve alapanyagokat készítik. Mihtegy 3 7 féle 

substantia és 44 féle specialitás készül az 

Alkaloidában. Sőt a gyógyszergyártás mellett 

uj területen, a növényvédőszerek, peszticidek 

gyártásánál is megtették az első lépéseket. 

( Gomex). 

A gyár bővitésével egyidejüleg valósá

gos kis város épült fel a vállalat dolgozóinak. 

Több, mint 200 ~<talád jutott olyan otthonhoz, 

ahol teljes összkomfortban élhetnek. Igen nagy 

mértékben bővült a létszám is, jelenleg több 

mint 1.800 embernek ad munkát a g~ár. 

Kabay .János vidéki gyógyszerész volt, 

akinek minden gramm vegyszer, minden kém

cső beszerzése sulyos gondot okozott, aki ak

kor még a kis Büdszentmihályon könyvek, fo

lyóiratok, munkatársak, laboránsok nélkül, a 

hivatalos körök teljes közönye, sőt rosszindu

lata mellett, hazai és külföldi tudósok és szak-
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emberel< véleményével Szeinben~ 11atalmas é.s 

tökéletesen felszerelt nagy külföldi gyárakkal, 

laboratóriumokkal szemben, gyözedelmesen ki

harcolta igazát, tudományos · elgondolásait, s 

egy olyan gyár alapjait r:ikta le, amely ma már 

impozáns nagyüzem képét mutatja, s amely a 

világhirü magyar gyógyszeripar egyik büszke

sége. 

Mi, gyógyszerészek, és valamennyien 

az utókor tagjai, híven őrizzük és továbbfej

lesztjük Kabay szellemét, hagyatékát. Kabay 

.Jánost nem felejti el hálás nemzete, mert Arany 

János sorait idézve: 

"Ne1n 11.al ineg az, ki milliókra !<ölti 

Dus élte kincsét, ámbár napja mult." 

Becsy István 

(Nádudvar) 
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MIHALOVITS JENŐ, A MAGYAR GYÓGYSZE

RÉSZ EGYESÜLET TÁRSELNÖKE 

Debrecen - a polgárok ősi városa - a 

gyógyszerésztársadalom számára is értékes 

egyéniségeket, neves vezető embereket mond

hat magáénak, hogy csak Tamássy Károly, 

Batsó Bálint, Dr. Sztankay Aba, Muraközy 

László, s nem utolsó sorban Mihalovits Jenő 

nevét emlitsük. Jelen sor ok Mihalovits Jenőnek 

- a Magyar Gyógyszerész Egyesület volt társ

elnökének - tevékenységét óhajtják megöröki·

teni. 

Mihalovits Jenő 1866-ban született Nyir

bátorban, ahol atyjának, Mihalovits Istvánnak 

·~olt gyógyszertára. 1871-ben a család Debre

cenbe költözött, ahol a ".Kigyó"-hoz cimzett és 

181-2-ben létesilett reáljogu gyógyszertárat vet

ték me.g„ Isl<:oláit igy az ifju már Debrecenben 

végezte~ részben a piaristáknál1 a felső osztá~ 

lyokat pedig a hires református kollégiumban. 
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1881-ben lépett a gyógyszerészi pályára, majd 

188 7-ben a budapesti Egyetemen szerezte meg 

a gyógyszerészi oklevelet„ Hazatérve mint 

édesapja munkatársa müködött közre a város 

központjában lévő gyógyszertár egyre bővülő 

forgalmának lebonyo!itásában. Emmellett maradt 

ideje arra is, hogy - Gassner Kálmánnal e

gyütt - megirja a GYÓGYSZERÉSZI GYAKOR

LAT KÉZIKÖNYVE (Debrecen, 1896,) e. mun

kát, mely a gyógyszerészi gyakőrlatbol vett 

adataival fontos eszköze maradt a gyakornok

képzésnek, a lassan már elavulttá vált Csur

gay-féle tankönyv ( 1883) mellett. 

1906-ban vette át atyjától a már jóhirü 

patika vezetését, melyet néhány év mulva a 

szomszédos házba költöztetett át. A patika _ 

vezetése alatt - országos hirüvé vált, mert 

benne akkoriban is 12-14 munkatárs dolgozott, 

A gyógyszertár azután 1938-ban visszakerült 

helyérej a Mihalovits-l1ázba, de a berendezést 

már nem ő, hanem fia, ifju Dr.Mihalovits Jenő 

végezte, 

31 



Mihalovits Jehő érdeklődése már a szá

zad elején a gyógyszerészi közügyek felé for·

dult, s szintén jónevü karlársával, !'V!ORA.-P:::ÖZY 

LÁSZLÓ-val együtt a vidéki gyógyszerészek ér

dekében megindított mozgalomnak élére állt. Tud

ni kell ugyarús azt, hogy a szerény forgalmu vi

déki gyógyszertárak tulajdonosai állandóan be

szerzési gondokkal küszködtek, s a hitelezés 

szempontjábÓl ki voltak szolgáltatva a gyógyáru 

nagykereskedők jóindulatának, Mihalovits még 

1914 előtt eljuttatott Tisza István miniszterelnök

höz egy elaboratumot, melyben azt a gondolatot 

vetette fel, hogy a személyjogu gyógyszertárak 

bizonyos illeték lefizetése után reáljogositást 

nyerjenek (szabad adás-vétel joggal) , s igy 

baftkölcsönnel terhelhetökké váljanak, A terv 

megvalósitása azonban a háboru kitörése miatt 

elmaradt,. 

Mihalovits a közéletben sohasem az ellen-

téteket kereste, hanem mindig a harmóniát~ a 

kiegyenlítést.. Kartársai bizalma így rövidesen a 

Debrecen-vidéki kerület járásigazgatója tisztség

re emelte. 
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Vezető szerepe (igazgatótanács-tag) volt az 

1918. szeptember· 22.·-·én megalakított VIDÉKI , , , 
GYOGYSZERESZEK ORSZAGOS SZÖVETSÉ-

GE-'-ben is, 1921·-ben pedig,·· mikor a l\fJA.GYAR 

GYÓGYSZERÉSZ EGYESÜLET átszervezése 

során a Vidék!t Gyógyszerészek Országos Szö

vetsége megszünt, Mihalovits Jenőt - a Dr. Gaál 

Endre elnöksége alatt müködő egyesületben -

társelnökké választották meg. Ezekben az évek

ben uj gyógyszerészi törvény kiadásának a gon-· 

dolata. is felmerült, az elkészült tervezetek 

(Dr.Gaál Endre, DrAtzél Elemér) között sze

repelt Mihalovits Jenő kitünő munkája is. 

Mihalovits Jenő neve az évtized minden 

gyógyszerészi megmozdulásakor, a haladást je

lentő oldalon szerepelt, !gy 1924-be~ az Egye

sület reprezentatív székház vásárlásakor is a 

vidéki gyógyszerészeket ő állította e gondolat 

mellé, mert a l1áz a vidéki gy~ógyszerészekhek, 

valamint Budapesten tanuló gyermekeinek szál

lást adott, 1925-ben a korpótlékos pénztár beve

zetését is pártolta, de a gondolat megvalósítása 
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a bekövetkezett pénzügyi (infláció) nehézségek 

ri:tiatt elmaradt. 

1934-ben megrendült egészsége miatt meg

vált tár'Selnöki tisztétől, 'S még megérte, hogy 

1938-·ban fia a családi házban megnyitotta az 

ujjáalakitott "Kigyó" patikát, de rövidesen- a fel

lépő tüdőgyulladás következtében elhunyt. Te

metésén nemcsak a helybeli kartársak, s az 

Országos Egyesület vezetősége bucsuzott tőle 

gyászbeszéddel, hanem az alkalmazott kartár

sak nevében Piacsek János gyógyszer,ész idéz

te fel kegyeletes szavakkal a szociális gondol

kodásu, jó "principális" emlékét. 

Dr. Zboray Bertalan 

SEMMELWEIS ORVOSTÖRTtNETI MUZEUM 

Budapest. I. Apród u, 1-,3. 

NYITVA: (hétfő kivételével) 10.30-18h-ig 
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DR, SZTANKAY ABA ÉLETE ÉS 

MUNKÁ.SSÁGA 

Dr. Hermányi Sztankay Aba gy6gysze

rész, bölcsészdoktor, egyetemi magántanár 1868-

ban született Verespatakon, Alsó-Fehér me

gyében. Édesapja, Sztankay Ferenc jól képzett 

gyógyszerész volt, aki oklevelét a bécsi egye

temen szerezte. A család még az ifjabb Sztan

kay gyermekkorában Selmecbányára költözött. 

Középiskolai tanulmányait áz ottani ágostai 

evangeJ.ikus lyceumban végezte. 

Selmecbánya neves bányaváros, az ott 

müködő bányász-szakiskolát Mária--Terézia 

már 1763-ban Bányászati Akadémia rangjára 

emelte, 180 7-tÖl pedig megkapta az erdőmérnö

ki katedrát is. A hazai minerológiának jeles 

képviselői müködtek itt, mint r L Jacquin, a flo

giszton elmélet híres ellenzője, akiről még La

voisier is megemlékezett. Joggal feltételezhet

jük, hogy a patinás kisváros légk(;ire ambicio

nálólag hatott a tudományok iránt érdeklődő, 
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becsvágyó fiatalemberre. 

A Lyceium '.negyedik osztályának elvégzé

se után apja bejelentette gyógyszerészgyakor

noknak, és párhuzamosan felsőbb lyceu]ni tanul

mányaival gyógyszerészgyakornoki idejét is ki

töltötte„ 1884-ben az akkori rendszer szerint a 

törvényhatÓsági főorvos jelenlétében letette a 

gyógyszerészgyakornoki vizsgát és un. absolu-· 

tóriumot, végbizonyitványt nyert. Ma már kissé 

kUlönösen hangzik, hogy csak azután, 1885 ő
szen szerezte meg a középiskolai tanulmányok 

befejezését jelentő érettségi bizonyitványt. 

Érettségi után két évig a selmecbányai 

Bányászati és Erdészeti Főiskolán, mint fémko

hómérnök-hallgató vegytant, felsőbb matematikát 

és természettudományi tárgyakat hallgatott„ 

1887-ben gyógyszerészhallgatónak iratko

zott be, s az akkori oktatási terv szetlint az el

ső évet Kolozsvárott végezte, az akkor Ferencz 

Józsefről elnevezett egyetem matematikai és ter

mészettudományi karán az 1887/88, tanévben, 

A második évet pedig a budapesti tudomány-
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egyetem orvoskarán hallgatta, és 1889- ben 

kapott gyógyszerészi oklevelet. A kötelező ka

tonai szolgálatnak eleget-teendő, még ezévben 

bevonult katonának a bécsi IL számu helyőrsé

gi katonai kórházba, mint gyógyszerészönkén

tes. Szabadidejében a bécsi egyetem természet

tudományi és kémiai előadásait hallgatta, Bécs

ben irta meg el'4 nagyobb munkáját, melynek 

cime; Hugyvizsgálati kézikönyv. (Gyakorló 

gyógyszerészek, orvosok és hasonló vizsgála

tokkal foglalkozók számára, BP., 1890,) A kor

szerüf jó kis lcézikönyv sokáig használatban 

volt 

Leszerelése után a keszthelyi M.kir. Gaz

dasági Akadémián lett tanársegéd Dr. Csanády 

Gusztáv, a kémia professzora mellett. D . r, Csa-

nády (Scholtz) Gusztáv volt az első "gyógy

szerészet tudora1
' ( Doctor Pl1ar1naciae) a pesti 

egyetemen. Talán az, hogy a '._,azdasági akadé

mián a kémia tanára és tanársegéde gyógysze

rész alapképzettségU volt, nem teljesen a vélet

len müve, hanem fokmérője volt a korabeli 
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„ k korszerü, magas szintü l<én1ígyógyszeresze 

ai tudásának. Keszthelyről rövidesen líazalíl"'-/-

ta, Selmecbányára nvegytanársegédnek" a l\ll. 

kir. Bányászati és Erdészetí Főiskola nagy·r-,j_-

. , D Schenek István. 1891-1893-· cg rU tanara r. 

dolgozott mellette és közben doktori cimet 

tt D oktori értekezésének cime: szerze . 
- „ ·d reduktió-Vizs.gálatok a széndioxid es monoxi 

' által, Ezzel véget is ért ín-· jál1oz r:.-1agnezium 

tézeti müköclése, és a gyakorló gyógyszeré

szetbe tért vissza~ További müködése, találmá-· 

nyai, magyar és idegen nyelven megjelent szak

cikkei, előadásai, - mind vidéki gyógyszertárak 

laboratóriumában végzett munkájának eredményei. 

Ezt a tény különösen szeretném hangsulyozni. 

1593-95-ig édesapja selmecbányai gyógy-· 

szertárát vezette 0 1895~ é"\ri számában irja ró-

la a "Magyarország gyógyszerészeinek év

könyve és különleges czimtára" a következő-

l<:ets rnelyeket jellemző, korfestő hangja külön-

ml'att közlök: "Selmecbánya (Hontmelegessége 

gye) 
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Dr„ Sztankay Aba, a Sztankay Ferenc és fia 

tulajdonát képező reáljogu gyógyszertár veze

tője, cs.klr„ tart. gyógyszerész járulnak, a m. 

kir.tud.társ. tagja, a selmeczi gyógyászati és 

kohászati egyesület alapító és választmányi 

tagja. Tagja ezenkívül több be!- és külföldi tu

dományos egyletnek, A keszthelyi· ki m„ r. gaz-

dasági és a selmeczbányai m. kir. bányász és 

erdész akadémiájának hosszabb időn át volt 

chemíai tanársegéde, Számos vegyészeti és 

gyógyszerészeti értekezés szerzője. 

(Bugyvizsgálati jegyzőkönyv.) A gyógy

szertár-tulajdonosok következő mellékes inté

zet, illetve iparággal bírnak: u.m. gyógyszerész

vegyészeti mülaboratórium, vegykisérleti álla-. 

más, utóbb a nyilvánossági jogért folyamodás 

beadatott. Gőzerőre berendezett nagy szikvíz

gyár, calcit zuzómü, hengermümalom, Okl.. 1889-

ben, Budapesten nyerte, Bölcc;ész tudorrá avat

tatott Kolozsvárt 1893·-ban. Letelep. 18 70- ben 

Sztankay F„- és 1893-ban Szl4!nkay F. és fia." 

Megnősülve, apósa 
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báti (Hontmegye) gyógyszertárának vezetését 

vette át. 1913'ban debreceni gyógyszertári jo

gosítványért folyamodott, és azt elnyerve a ré

gi Szent Anna (most Béke utja) és Attila tér 

sarkán állította fel. 

Báti tartózkodása alatt állította elő a 'I'an

ninum albumínatum keratinatumot, melyet Hont 

megyéről Honthinnak nevezett el. Sztankay sze

rette az ilyen magyaroskodó, patriarchális elne

vezéseket, mert később például a Debr,ecenben 

forgalomba hozott Calcium metasilicat gelnek a 

Hajduin nevet adta, 

Debreceni "Nádor11-hoz cimzett gyógyszer

tárát kora legmagasabb igényeinek megfelelően 

szerelte fel. Ez nemcsak az officina dísz-kikép

zésben, a díszes, drága állványedényekben, 

hanem a kitünően felszerelt laboratóriumban is 

megnyilvánu&, Sztankay vidéki gyógyszerész 

volt, aki saját laboratóriumában dolgozott, amely-, 

nek felszerelése természetesen nem versenyez

hetett az állam által fenntartott tudományos in

tézmények laboratóriumával. Debreceni idejében 

közleményei is inkább saját költségén nyomta-
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tott kis füzetekben jelentek meg, folyóiratokban 

keveset publikálL Eredéti közleményeinek szá

ma így is meghaladja a százat Munkásságát 

szépen méltatta Dr, Bodnár János, aki 1928-

ban, an1lkor Dr~ Sztanlcay az egyeteni.i ma,gán--

ta.nár i cim elnyeréséért f l d tt 0 yamo o , a debrece-, 

ni e.gyete1n orvoskarán a kénlia professzora 

volt. Ugyanígy vélekedett ez alkalommal Dr. 

Széky Tibor isv_ a szegedi, később a budaf::>es-, 

ti egyeíen1 kémia tanára- Dr, Bodnár "i..Télemér1ye 

"Sztankay dr. tudományos müködési 

kémiának gyógyszerészi vonatkozásu 

szerint.: 

köre a 

problémáira terjed k;, számos olyan kérdést 

tár_gyal és visz g ld ' h me o as oz dolgozataiban, 

amelyek tudományos értékük mellett gyakorlati 

vonatl<ozásban is nagy jelentőséggel birnak 11 

Kedvező vélemények alapján egyetemi magc,n-

tanárrá habilitá!tatott a debreceni egyetem böJ., 

csészettudományi szakán 1928. április 16.-án, 

a ''Gyó_gyszerészeti mütan cl1en1iája 11 tárgykör,

ből, 
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Egyetemi ma-gántanári próbaelőadásának 

szövegét nem sikerült feltalálnom. Eredetileg az 

orvoskaron szerette volna megszerezni a ma-

or-gántanári képesitést, azonban Dr. Elischer 

voskari dékán kérését visszautasította._ "· G 

tanártestü1etünk ugy határozott, miszerint a je

len viszonyok között nem all módjában az igen 

tisztelt Doktorur által szándékolt tárgykörből 

magántanári elöadasokat tartani~ miután ezen 

tárgyra hallgatós~ az orvostanhallgatók között 

nincs,n 

Mielőtt Sztankay dr. munkásságának leg-

jelentősebb eredményeit ismertetném, szeretném 

el3re bocsátani?- hogy kora-sok ellenvélemény\~ 

dacára-mindig lelkes szószólója volt, A mai i

dők szellemének megfelelően a gyogyszervegyü

let kémiáján kivUl
9 

mindig a farmakon szerveze

ten belüli sorsa állt érdeklődésének középpont-

jában. 

Figyelem<'é méltó már az 1892-es bö!csé

szetdoktori értekezése, melynek címe: "Vizsgá

latok a széndioxid és szénmonoxid reductiójá-
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hoz magnésium által", E dolgozatában kimutat

ta, hogy a magnésiutnszalag széndioxydban va

ló elégetésekor keletkező keverékben magné-· 

siumoxyd a főtermék. Tartalmaz még a keverék 

változatlan megnésiumot és szenet~ az utóbbit 

azonban nem me.gnesiumcarbid (Mg
2
c) alakjá

ban, mint azt előtte Clemens Winkler megálla.

pitotta, hanem elemi állapotban, éspedig mag

nesiumoxiddal képzett igen tökéletes el,g.;gy a-· 

lakjában, A rnagnesium hatása a széndioxidra 

és szénmonoxidra attól függ, hogy a magnesi

umot szalag, vagy por' alakjában használjµk; 

a redukció az első esetben részlegesf a má-· 

sodikban pedig teljes. Különösen nagy jelentö

ségü Sztankay dr-nak ezen vizsgálatokkal kap

csolatban tett ama megfigyelése, hogy a grafit 

nagy mértékben képes az izzó magnesium nit

rogénkötő képességét, vagyis a magnesiumnit

rid (Mg3N 2 ) keletkezését fokozni, Értekezésé

nek ez a része négy év mulva meg is jelent 

német nyelven (Über eine neue Bildungsart 

des Magnesiumnitrides, Pharm post 1896.) 
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Bodnár professzor ugy véli: "Nagy kár', hogy 

nem mindjárt tette közzé, mert magyar nyelvü 

doktori értekezésének megjelenése után, három 

év mulva (1895-ben) Frank Caro is hasonló 

felfedezésre jutott, amelyet mindjárt szabadal

maztatták, és e szabadalom felhasználásával 

létesültek aztán ,Németországban a levegő nit

rogénjét értékesitö els5 nagy vállalatok. 

Sztankay Aba munkásságának a mai na

pig fennmaradt eredménye a keratinált csersa-, 

vas fehérje elöállitása és a gyógyászatba va

ló bevezetése. Nem kis büszkeséggel irja 

11curriculum vitae'' cimü munkájában: ''Már az 

1909.-i évben a Magyar Belügyminisztérium ál

tal kiadott harmadik kiadásu gyógyszerkönyv

ben magas kormányunk hivatalos gyógyszerré 

tette, igy a Honthin Rozsnyai boldogult aradi 

gyógyszerész iztelen Chinin tannatja mellett 

egyedüli magyar találmányu gyógyszere hivata

los gyógyszerkönyvünknek." 

Tudjuk, hogy az enterális fertőzések leküzdé

se, kü),önösen csecsemő és gyermekkorban 
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igen nagy problémát jelentett magas halálozás! 

arányszáma miatt, A parenterális gyuUadásgáJ:-, 

lók, a tulajdonképpeni kemoterápeutikumok és 

a bérfertőtlenitŐként használt rosszul felsziyá

dó szulfonamidok megjelenéséig csupán lok&

lis gyul!adásgátlókat, adsztringenciákat hasz-

náltak, bismut sókat és különböző tannátvegyü-, 

leteket. Számtalan ilyen, ma már a gyógyszer>

kincsböl kikerült vegyület volt forgalomban. A 

Tannigen, Tannoform • 'l'annocoL Tannopin, 

Tannothymat ma már csupán iroda!ml - -• emiek, 

illetve emléke a gyógyszerkülönlegességek fel 

nem dolgozott és szakmailag izgalmas förléne-, 

tének. Ezekkel szemben a Tannium albumina-, 

tum a mai napig gyógyszerkönyvbe felvett és 

használt tagja gyógyszerkincsünknek, 

Amint Sztankay irja, 1892„ben jelent meg 

a ludwigshafeni Knoll által előállitot.!: Tannal

bin~ A gyógyszer előállításának célja az voio;, 

hogy a vegyilletböl minél kisebb mennyiségU 

csersav szabaduljon fel a gyomorban, hanem 

fől.eg a lugas vékony- és vastagbélben fejtse 

ki a hatását. 
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Ezt a célt Sztankay a csersavas fehérje kera

tinnal való kezelése által érte eL A finoman 

poritott anyagot tömény ecetsavban oldott ke-· 

ratínnal kezelte és az ecetsavat magas hőfo

kon el'!ó§.volitotta, Az igy előállított készítmény 

Tanninum albumínatum keratinatum, Honthinum, 

Keratinált csersavas fehérje néven került be 

először a IIL Magyar gyógyszerkönyvbe. A ké

szítményt a báti gyógyszertárában álutotta elő, 

és mivel a község Hont megyében fekszik, er

re utal az elnevezés, A készítmény hatásának 

megitélésére az Llon~ Tambach=féJe emésztési 

próba szolgált., illetve használatos a mai napig 

is~ 

A vizsgáló el.járás lényege az, hogy a 

gyomor savanyu-pepszines közegét utánzó ol

dattal való, meghatározott ideig tartó összeho

zás után a bemért mennyiség hány százaléka 

marad oldatlan? Mekkora a száraz maradék'? 

Amíg ez a Tannalbinnál 40-50 o/o volt, addig 

a Honthinnál ?O o/o-et követel meg a Ph.Hung, 

IIL. Csupán az 1934 évi Ph3 Hung.IV. követelmé

nye 80 o/o. 
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A következő V,. és \/L magyar gyógyszerkönyv 

szintén 1 g-ból ?O ctg. száraz maradékkal e

m eg, A készítménynek nemcsak itthon, légszik 

hanem külföldön is sikere volt, amiről tanusko

dik, hogy magyar, néiaet, francia és angol nyel-· 

ven 21 szakcikk jelent meg róla, A gyógyszer 

előállítására magyar, osztrák és német szaba

dalmat szerzetL Magyar gyáraknak hiába aj án

lotta fel, így végül az osztrák, troppaui G.Hell 

cég hozta forgalomba a világon, 

már 

Közismert tény, hogy az indikátorként 

addig is használt fenolftalein hashajtó ha-

tásának megállapítása magyar tudós nevéhez 
' 

Vámossy nevéhez füződlk, A Medimpex gyógy

szeriparunkat ismertető füzetében az eredeti 

magyar találmányok első helyén áll, Sőt, azt 

is megjegyzi, hogy ez volt az első szintetikus 

készítménye a magyar gyógyszeriparnak, Kez

detben a budapesti Bayar cép, mint az első 

gyógyszerspeciálitások egyikét Purgó néven 

hozta forgalomba, Érdekes, hogy az 1909 - es 

harmadik magyar gyógyszerkönyvben még nem 
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szerepel ~hivatalos gyógyszerek sorában. A 

fenolftalein hatásának felfedezéséhez különböző 

legendák füződnek A hitelesség igénye nélkül, 

legyen szabad közölnöm azt, amely Dr~ Sztan

kay Abának: A Phenolphtalein s a phenolpha

lein néhány uj vegyületéről, stb. cimü füz8té-

ben található: "A phenolphtaleinnek érdekes tu-

lajdonságát fedezte fel 1901-ben Vámossy, mi

nek következtében a phenolphtalein gyógyszer

kincsünk igen értékes tagjává lett. A véletlen 

juttatta ezen felfedezést Vámossy kezeihez. Ő 
• to"rkölyborok denaturáló u.gyanis mesterseges ~, 

szerét kereste s phenophtaleinnel kísérletezett, 

kellő ál.lat~kisérletek után maga is bevett na-, 

gyobb adag phenolphtaleint, és észrevettie; hog;y; 

Csl.ka.rást nem okozó hashajtó kitünő, enyhe, 

hatásu 0 11 Vámossy a phenolpht.a.l.ein hatását a 

bélben képződő phenolphtalein-dinátriumnak tu-

laj donitotta. 

Sztankay doktor erre uj elméletet állitott 

fel. Először is arra a tapasztalatra igyekezett 

"' · szer hatá-feleletet adni~ ho.gy miert nincsen a 
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sa arányban alkaüna_zott rner!rryisé.géve!.~ KiI.n·~ 

dulási pontjául egy másik elmélete szolgá_~ 

mely megjelent a Pharm.Postban "Die durch 

molekulare Verandert..T.n._g verursachten Versch-

idenheiten ín der pharmakodynamischen Vlfir

kung der in Wasser beschrcinkt lös1tc11en Ver

bindungen,0 Elrr1élete szerint különösen a ko:r:-

látol.t oldékonyságu vegyületek azok, amelyek 

áll.ás közben bizor1yos molekuláris \ráltozáso:n 

men.nek I..:::eresztü"', amely változás nem a.z ösz--· 

szetéte.lber\ har1em bizonyos fiz.1.kai tub.bdonsá

gokban_ nyil\ránul n1eg~ és ezel.:::kel e_gyütUá:r a 

ve.gyLU.e<:ek életta.rti hatásá.nak is a megváltozá.-

sa. ryen vegyület a phenolphtaiein is, me;.y 

áJlás közben a1norf hahnazállapo~_-ból kristályos"· 

ba megy á''.:Q A ké~- féte módosulat oldékonyság~

tekintetében .ts küiön.bözik egymástó"'., Az a1norf 

éterben jó!~ a kristáJ.yos c:sak nehezen oidó

dik, Egyik ktsérietében azt taJáiia, hogy a kr:is· 

tál.yos phenoJphtalein hi,g szódás olda·~ban (n1es

terséges bél.nedv) csak 20 o/o-ban oldódik fel, 

a.ddi_g a frissen leválasztott amorf anyag teljes 
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mennyisége feloldódott Ez a kísérlet magya

rázza, hogy miért nincsen arányban a'phenolph

talein hatása adott mennyiségével., Véleménye 

szerint azért, mert szemben amorffal, a kristá

lyos a bélnedvekben nehezen oldódik. Bebizo

nyította azzal is, hogy az alkoholból frissen 

kristályosított phenolphtalein 5 g-os adagja is 

csaknem hatástalannak bizonyult. E kísérlet 

tanulságai alapján forgalomba hozta a phenolph

talein dinátriumsóját, Eula.xans néven. A vegyii

letböl már a gyomorban lehasad a hatásos 

amorf mód\cisulat, és ebben a hatásos formában 

jut a belekbe. Kísérletei során elöállitott egy 

addíciós vegyiiletet is, a phenolphtalein nátron

sesquicarbonátot, me1ynek összegképletét 

2 c
20

H,_
4
o

4
.6 Na

2
co

3
-ban adta meg. Ezt az 

anyagot Perrectal néven forgalomba hozta. A 

név arra utal, hogy ez jó, rectálisan haszná-· 

landó la.xans. 

S-ztankay doktor a forgalomba kerülő UJ 

gyógyszereket behatóan tanulmányoz~ !gy 

először a II. gyógyszerkönyv függelékében 
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először 11ivatalossá tett Diuretint is, l\/JegáLlapi-* 

toti.a hogy , , 'km ' . az er,e eghatározó eljárásba hiba 

hogy 2 g, csuszott be, amikor azt kívánja, 

Diuretinböl leválasztott theobromin sulya r1e 

gyen több 0,.8 g.-náL Helyesen legalább 0,8 

gyen. 

le-

Hiába kérte a. belügyminiszter-~ a hiba kL~ 

javitásá.ra~ elutasitották. H l o ott Vulpius heidé-

bergi egyete1ni tanár, ak:itől " az eredeti módszer 

szár1nazik, válaszlevelében azt i'rta S • . zcankay-

a.nbeia.r-1.gt, 

Recht" A 

nak; "Was nun die Diuretin-Priliung 

so 11aben Sie natürli.clí vollstelJ--idig 

hibát harmadik gyógyszerkönyvünk korrigálta, 

Megállapította, hogy a tlleobromin-nátrium nem 

sószerü vegyület~ ltanerr1 a tI-1eobro1nin nátrium

hydroxyddal addiciós vegyu· 'lete+ képez ' · ... ~ es igy 

van jelen a Diurethinben Megállapítását Ottó 

Frey a német orv~osol< " t ' es ermeszetvizs.gálók 

01" salzburgi vándorgyülésén he>,resnek · .:t is1ne~ 

te elo- Két uj tl1eobronlir1 l<:é.szitményt 15 e1Öá.lli.

tott~ a Theobro111ü1r1atriun1 anisicumot és a The-

obromincalcium ca.lclu111saccl1.arátot~ Ezek a 
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készitmények a Diuretinböl felszabaduló szali~ 

cylsav káros haásá.t igyekeztek volna eliminál

ni, de már csak történeti emlékek és nem hasz

nálatos gyógyszerek. Megemlitem dolgozatát: 

"Az acetylsavas alkati és alkali fÖldfém sók 

hydrolyziséről s ezek hydrolytikv.s vegyfolya

matainak ismertetése," Előadta a Magyar Orvo

sok és Természetvizsgálók 1929 évi soproni 

vándorgyülésen is, Rámutat az emiitett sók köz

ismert hydrolytikus bomlásáre~ A 2~a.s évek,

ben a mostanig megmaradt Kalmopyrin menett 

forgalomban volt még az acetylszállcylsav lithi-· 

um sója Hydropyrin néven, a N eo-Hydropyrin 

pedig ma.gnézim só volt-0 Máig is érvényes a 

dolgozat végkövetkeztetése: ''Legcélszerübb 

azonban annak porban vagy tablettábanvaló ren

delése, me\y ese\ben hydrolyzls nem jön létre, 

miután ezen acetylsavas sókbó:I, a gyomor só

sava molekül (sic) változatlan alakban /"tCetyl

saUcylsavat válasit kV' 

A kallumsulfoguajacolicum meghatározása 

szörpjében éimen és tárgyban kidolgozott egy 
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gyorseljárás+„ amelyet IV · · a ·· magyar gyógyszer· 
könyvbe felvételre ajánlott és a n1a.gyar vegyé

elö is ad'a P szek IL kongresszusán 
1. o ~z az egy--

szerü és .gyors el·, , iaras a kaL guajacolsulfon 

tartal1nat salétromsavas r·oncsolas' után a kelet-
kezett szulfát mennyiségéből _ , t . , . 1.1er e, A negyedik 

gyogyszerkönY'r azonban a s lf . , zu a,gua1acol szörp-

nel tartalmi meghatározást nem vett föL Az ötö-
dik pedig a kálium tartalom inegt1atározása u":-

ján végzi, 

Nem volna a kép tel1'es · ha nen1 emlékez-

nék meg egy nagy vi':át 

tévedéséről is, Sztanl<ay 

kiváltott tudományos 

elöáu itatta és for.ga

lo111ba hozta Haj duin néven a metako · vasa vas 

ká!cium geijé+, amely jó savkötő anuag A l , 
„„ J' ' e <e·-

sobb forgalomba k .. ,„ , eru o magnéziumtriszilikátra 

,gondo.1va~ bizon.yos mér..J..ékbe '·1t·. ,,.,,. ·'· n u. oronek is te·-

kinthető a szilikátveg'ri ; lete k J~ savkötő tulajdonsá-

gainak felhasználásában, 

Sztanlcay 1-.::evés és kellően nem kontrol-

lált esetből kiindulva, és amikor a betegek ln-· 

sulin adago'ás r '-t ~ . . . .~ a me .ler. f-1aJdu1nt is szedtek: 
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r~A Calcium Metasilikat Urin és vércukor csök

kentő hatásáról" jel.entetett meg dolgozatot, sőt 
azt még a Pharmazeutischen Zentralhalie is le

közölte, 1933-ban. Álláspontjának lényegét sa

ját szavaival a következőkben foglali'latnám ösz-· 

sze: "~ ~ ~ vizs.gálat alá vettem az egyes miri

gyek kovasav tartalmát, és azon érdekes meg

figyelésre jutottam, hogy a cukorbaj keletkezé

sénél nagy szerepet játszó hasnyálmirigy, a 

mál- a vese, az összes emberi szervek és mi

rigyek közül legmagasabb kovasav tartalommal 

bírók, Nagyon valószinü, hogy a cukorbetegsé

get ezen szervek) de különösen a pa.nkreász 

és máj l<ovasav ta.rt.almának csökkenése idézi 

elő, és ha igy sikerük lesz nekünk, vegyészek

nek, ugy megfelelő kovasavt.artalmu gyógysze

rekkel módunkban ál.l az eml.\tett szervek kova-

! 
··· 't f k · es a betegséget gyógyl-

sa.v tar .a;.ma· o oz:ru.J 
'l t , '+ t.a.Yt.' ~ Ma rnár +.ud.,luk; hogy ez az ut eves voc~1 

é
2

. nem ~á.r·ható" Perorá.::i.s a .. n~·;;_dia.bet•:kumok csa.k 

k 
1, ~ 0 b<.-, J 9.55---tŐ ... "'\TOY'i.} '.t.a.k be a dJa.betes 

sok CL .l."'.eso 0: 
~ · " '-' ka,rbaxn.td Szár,_,, 

i_crár:_.:.á:·',5..bé·„ e8 a.kK:O:':' ;s szu,_._a.r 

mazékok forrná-ába_f-
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A tudománynak azonban még tévedései 

is érdekesek és tanulságosak l a mu t kutatója 

számára~ 

Ma már közhelynek számít a tudomány 

gyors fejlődésérfü és a gyógyszerkincs roha

mos kicserélődéséről beszélni. !gy Sztankay 

doktor sok, a maga korában haladásnak szá

mító eredménye fölött elszállt az idő .. Ugy v<f-· 

lem azonban„ hogy az egyén teljesitményét ko

rának 

gyénk 

szinvonalához kell mérnL, 

gyógyszerészetének pedig 

Kora és me-

Sztankay Aba 

törekvő, szor_galmas és érdemes rnunkása voltj 

az utódok emlékezésére és megbecsUlé-méltó 

sére~ 
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A:- acetyisalicyisavas alkali és alka:!if "!df· 
sok hydrolyziséről s ezek hydrolytiku 

0 
em 

folya t · k · s .. vegy-
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recene 
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t dós sikeres kísérletei a cukor- " 
Egy me;gyar .. u ógvitása terén. Cukorbe--
betegseg gyokeres gy r 
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A BIOGÁL GYÓGYSZERGYÁR 20 ÉVE 

1972. augusztus 20-án lesz 20 éve an

nak, - s ez már történelem - hogy a BIOGÁL 

Gyógyszergyár jogelődje, a Hajdusági Gyógy

szergyár az ünnepélyes átadás után megkezd

te az üzemszerü termelést. Ez a gyár volt el

ső ötéves tervünk legnagyobb gyógyszeripari 

beruházása ós egyetlen uj gyógyszergyára. A 

nagyerdő adta igen szép környezetben 1951. 

áPrilis il-én kezdődött az épitkezés és 14 hó

nap multán már· a próbaüzemelés is megindult. 

A gyár kezdetben egyetlen terméket gyárlott, 

a G penicillin prokain-sót, amelynek kidolgozott 

technológiáját a Chinoin Gyógyszer Vegyészeti 

Gyárlól kapta. A szakmunkás gárda jelentős 

részét azok a volt mezőgazdasági dolgozók ké

pezték, akik a Chinoinban ismerkedtek meg a 

fermentációs technológia alapjaival, A gyár sok 

nehézséggel találta magát szemközt a kezdeti 

időpontban. Kevés volt az antibiotikum gyártá-
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si tapasztalaL Az üzem víz és energia fogyas:z>

tása néhányszor veszélyes mértékben megter~ 

helte a város ellátását. 

Nem volt elegendő szakmunkás. Az uj létesit- ' 

mény rövid idő alatt kinőtte raktára\';, szocíális 

létesitményeit, vizsgáló laboratóriumait. 

Az első évet követően azonban tervét minden 

évben tulteljesitve jelentősen fOkozta termelését. 

Ezt bizonyították kitüntetései. Ellizem cim 13 

alkalommal, Minisztertanácsi és SZOT vándor 

zászló kétszer, valamint a legfrissebb a Kivá

ló Válla.lat cim (1972.) 

A gyár első termékét a belső és külföldi igé

nyek növekedése miatt rövidesen követte a G-· 

penicillin kálium ( 1955) G-dipenicillln-·dibenz~ 
etilén, vagy DBED (1955), majd 1957-tó1. az 

o:xltetraciklin gyártása.. Mellafük megindult az 

antibiotikum tartalmu álla.ttápszerek gyártasa is, 

( Teka.vit,. Teka..) melyek hamarosan a termelé

si érték 30-40 o/o--át adták. 

Tervezéskor az volt a gyár alapvető feladata., 

hogy a Gyógyszeripari Kutató fis más kutató 

intézmények eredményeit., kialakított technológi-
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áit alkalmazza a gyártásban A t • ,.. · erme' f 
tasa. az ad ... d „ ,.. les elfu ~ 

. o o gyartási nehézsé. k 
I-1a1narosan . "k " ge azonban_ 

szu segessé tett 'k 
tási szervez t l '" . e egy saját kuta-

e ei.rehoz-ását h 
t h · ' ogy ez előbb 
_0c nologiai fejlesztésben . a • ' ma1d a b' 1 · 
tatasban u· , 

10 
ogiai ku-

J eredmenyeket • produkáljon, Ennek a 
munkanak a segitségére kisérieti üzem . , 
Természetesen tovább . is epült. ra 1s gyümö! . . „ 
az eg . 'tt . . . . . csozo maradt 

yu„mukodés a D b e receni Kossuth Lajos 

Egyetem 
Tudomány Egyetem és 0 rvostudományi 
intézett::>ive' - .. 
A g"' t" , . .,,ar ortenetében a 60 .-• -as evek nagy ált 
zasL fordulatot ho " o-
l . ztak, A galenusi és 
enus1 termékeket gy'rt, neoga-

, a o Debreceni G , 
gya.r egye ··1, yogysze~ 

su_., a Hajdusági 
A biológiai · Gyógyszergyárral 

. es galenusi prof.il e . , - • 
kifejezést • . gyesite,,,e nyert 

a gyar UJ • . . neveben, a BIOGAL-
1961.-el kezdőd" ban. oen a fermentációs . . . 
kapacitásbö ·+ , t . uzemekben 

VJ ... es eredm ... , , enyez -.t az u3' be-·'~-' 
zas~ me 'Y eze + l ,,,. .i. lA1 1a-· 

n ... u menoer1 még · , .. 
és gépekkel . UJ epuletekkel 

segrtette a C'a!en . . = Uffi ~ neogale

mennyiségének növelését. -nus1 termékek 
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Ugyancsak ez a beruházás teremtette meg a 

feltételeit a Reanal Finomvegyszer Gyár több 

készítményének átvételére és gyártására. A · 

fentebb emlitett fordulatot követően a BIOGAL 

gyártásprofi!ja jelentősen kiszélesedett, hiszen 

az antibiotikumok mellett extractuinokat, elbdri

umokat, tínturákat, kenőcsöket ( Gerosan, cap

soderma) kupokat ( Hypanodin, 0 licerines vég

bélkup) különféle oldatokat ( Fagifor, Expectin) 

injekcióka! (Coff,Natr $emzoicum, Aqua dest.) 

a reagenciák és finomvegyszerek egész sorát 

készítette, A 60-as évek közepétől nagymérté

kü növekedés következett be a tagletta és dra.

zségyártásban, A több mint fétmilllárdnyi tab

letta és drazsé derékhadát olyan készitmények 

adják, mint a Vega.cllHn QuinoseptyJ., Maripen, 

Calc.lact,l;a.bletták, a Valeria.na composlta, Fel'.'

roplex, Menotheosa.n, Legatin és Vitamin "A" 

drazsék. 
1967-től gyógyászati tapaszok is a. BIOGAL

ban készülnek. Az évtized végén a mind erő
teljesebb kutatási, müszal<l., Technológiai tevé-
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kenység uj állatgyógyászati 
tését eredm,,. tern1él-<:::ek beveze-

enyezte · E ' mmt Aquital s~lutió az 
xuter méhta.bletta D , 

' emast tögytertötlenitö és 
a N eote-sol tabletta . es pulvis. A BIOGAL 
mentációs biológiai „ . feJ:'-· 

munl<:a1aban is „ 
termék , ,,. . ' szamos uj 

' gyartas1 folyamat . l . . · Je ezte. hogy 
novekedett m·. . . . a meg-

uszaki kutat . . 
kam t ' as1 tapasztalatok 1·ó1 

a oznaks · 

A fenix-metü-penicillin után 1967-ben a v· 
cin sulfát, 1968-ban a iomy-

Neomycin sulfát k" 
kezett. A ?0-es évek ovet-

b 
. uj félszintetikus te ·m 'k 

a ens1l-nen· ·11· t • e e 
- i- icr in-acetoxi- 1·1 • „ . „ me 1-eszter ~_A f 

tac10 területén u· . ermen-
J vonalat jelen'ett k k.. ... a orsze ·· 

ovetelményeket kielé ;t" . ru g_ o ens1rn.gyártác. Első 

volt a penidllin-aci!áz a l' ~-' me 1yel a féls . t . 
penicillin.gvárt, z1n etikus 

~ as alapanya.::ia a 6 . l, ·;:.:) -am1no·-pení ·1 
ansav készithetö ( 196 2) E . "· c1 -

. • zt kcsoob a "t" 
ipar által használt lf „ . su o-a aam1laz ( 1964 ) 
,gyártásban alkalmazo -f. •. ' a. lzonzerv:-
. . tt peccJ?ym-A (1967) , 

a mososzerek .gyártásához ~ . es 
~ 1111nd na.tJyobb t·. 

megben igényelt proteáz k. = o-ovették A gyár 
1966-tól kisérleti jelleggel • az uj gazdaságirá-
nyitási rendszer elvei szerint dolgozik. 

63 



A szerzett tapasztalatok és a következő évek 

tervezési és szervezési munkája eredményeként 

megnövekedett a vállalatvezetési elvek, elképze-

lések sulya. 

A BIOGÁL tovább növelte export tevékenységét 

és ma már 27 országba szállít gyógyszereket. 

A 20 éves gyár több mint másfélezer dolgozó

jával, félmilliárd forintot meghaladó termelési ér

tékével a magyar és középeurópai gyógyszer• 

ipar számottevő üzeme„ 

Lesznyák Ferenc-Ráthonyi György 

(Debrecen) 

SEMMELWEIS ORVOSTÖRTÉNE'l'l MUZEUM 

Budapest. l. Apród u. 1-3. 
. . h. 

NYITVA: (hétfő kivételével) "10.30 - 18 -1g. 
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FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK TUDOMÁNYOS 

MUNKÁSSÁGA HAJDU-BIHAR MEGYÉBEN 

Az egyetemi évek alatt nyert magasfoku 

elméleti kiképzés után a hálózatba kerülő fiatal 

gyógyszerész sok esetben ugy érezte magát, 

mint akinek a lába alól kihuzták a talajt. Egye

teme falai között, Budapest, Szeged utcáin biz

tosan mozgott, pontosan ismerte feladatát, a ve

le szemben támasztott követelményeket, de el

bizonytalanodott a kisváros, a falu csendjében, 

a táraasztal mellett, Mások, jelentéktelenebbnek 

tünők lettek a felmerülő problémák, melyeknek 

kifogástalan megoldása mégsem sikerült mindig, 

A professzor és tanitvány helyett a be-· 

teg - gyógyszerész viszonylat, a vizsgatárgyak 

helyett a vénykészités és a mindennapi, embe-

ri-társadalmi problémák széles skálája jelentke

zett. Szakmai, emberi gondok, feladatok, melyek 

nem teljesen ismeretlenek, mert erre készitette 

fel őket az egyetem - meróben más körülmények 

között, más sulyozással jelentkeztek. 
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Az eddig tanultakat _, ugy érezték - jórészt 

le- kell raklJ.Í1 más irányu t gyakorlati tudásra, 

tájékozódásra kell szert tenni, hogy helyüket 

megállhassák. 

A gyógyszertárak államosítása több olyan 

speciális területen képzett szakembert igényelt, 

melyek ujak voltak szervezeti formájukban, és 

tartalmukban is jelentősen mások. Ezek kikép-, 

zése, majd a hálózati gyógyszerészek felké

szítése az uj Gyógyszerkönyv követelményé

nek megfelelő munka végzésére, bizonyos 

szellemi pezsgést hozott a gyógyszerészet 

egész területén. Ami uj volt a hálózatiak .;,é-, 

szére, és sokat közülük intenziv és eredmé

nyes továbbl<épzésrer önképzésre ösztönzött, 

nem jelentette ugyanazt a fiataloknak, mert ők 

rendszeres studiumok keretében, sokkal ala

posabban sajátithattak el olyan ismeretanya

got, amiről a továbbképző tanfolyamok k-Lilön -

külön, csak ízelítőt nyujtottak. 

A közegészségügynek, a gyógyszerel

látásnak parancsolóan szüksége van rá, hogy 

a jólképzett szakemberek ne hagyj& ott a 
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pályát, hogy a gyógyszerellátás mindennapi 

biztosítása mellett megtalálják az ösztönzést,, 

bátorítást és segítséget a különböző problé

mák elméleti-gyakorlati megoldására-

Legszebb példa mindezekre a Magyar 

Gyógyszerészeti Társaság égisze alatt orszá

gos jellegüvé terebélyesedett, évenként meg

rendezésre kerülő Rozsnyai Mátyás előadói 

emlékverseny, mely méltó fórumot biztosít fia

tal gyógyszerészeinknek, hogy érdeklődési te

rületüknek megfelelően számot adjanak elért 

eredményeikről. 

Hajdu-Bihar megyében ezévben ötödször 

kerütt megrendezésre, és eddig 55 előadás 

hangzott el az elődöntő versenyeken. A mik

robiológiai.~ hatástani~ szervezésii toxikoló.giai~, 

stb. témák mellett az előadások zöme - 38,2 

o/o - technológiai tárgyu. A témák tehát a tá

rán, a laboratóriumi asztalon feküdtek, onnan 

kívánkoztak megoldásra, 

A felületes szemlélő előtt a mindennapos 

receptural munka. formái hosszu idÖJ;"e vissza.-
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nyulva
1 

mít sem változtak, de nagymértékü vál

tozás állott be a készítési mód szemléletében, 

a felha:!Oználásra kerülő anyagok minőségében 

."'. technológiai megoldásokat egy adott mi

nőségü anyagra dolgozzák ki, de a nemzetkö--

zi gyógyszerkereskedelmen keresztül számos 

azonos nevü, de különböző minőségü anyag 

kerül az állványedénybe, amire a kidolgozott 

technológia már nem érvényes maradéktalanul. 

Az ebből adódó problémákkal éppen a "gyakor~ 

ló gyógyszerész" találja magát szemben, és e

zeket neki is kell megoldani. Ezért kell bővite

ni ismereteit, hogy ne csak megoldást, hanem 

annak elméleti alátámasztását is magáévá te-

gye. Az igények sokoldaluan jelentkeznek, nem

csak technológiai vonatkozásban, é.s az~bezek 

kielégitésére befektetett munkák eredményei csa-· 

pódnak le a küfönböző szintü Rozsnyai verse

nyeken, 

A Rozsnyai szellemi láng 1negyénkben 

termékeny talajra talált. Beosztástól függetlenül 

gyógyszerészeink 10 o/o-a rendszeresen felké

szütt és részt vett a megyei előversenyeken •. 
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Egy komoly előadói gárda nevelődött ki ily mó

don, akik előadói: szervezési készségüket szü

kebb környezetük egészségnevelöi vagy más 

területén is jól felhasználják. Ezért volt kez

dettől fogva célunk - nevelői, szakmapolitíkai 

szempontból -, hogy minél szélesebb rétegek 

kapcsolódjanak be a megye minden részéből 

a versenybe. Tanuljanak meg minél többen 

szembenézni a problémákkal, tanulják meg a 

megoldás keresésének módját, és ha megtalál

ták, merjenek azzal bátran a közösség szine 

elé állni. 

Az esztergomi országos verseny befeje

ző ünnepi aktus alkalmával Végh professzor ur 

a következő megállaptllást tette az elhangzottak 

alapján; n-A Rozsnyai verseny~ ha nem lenne~ 

ki kellene találni. Ez a legjobb visszajelentő 

módszer· a hálózat és a Gyógyszerkönyv Szer>

kesztőbizottsága között. Egy anyag fizikai pa

ramétereit aránylag könnyen meg lehet állapíta

ni, de azt, hogy feldolgozva, más anyagokkal 

együtt miként viselkedik, azt a Szerkesztőbizott-
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ság a javasolt megoldással csak így tudja 

lnegállapitanL" 

Ugy vélem, a Rozsnyai versenyek továb-

bi sorsára döntéíbb, pozitívabb hatással lenne 

az minden pénzjutalomnál~ ha az eredinények a 

• • t e.ge'sze számára l<özkinccsé gyogyszeresze 

válhatnának. 

Sipos József 
( Debr·ecen) 

SEMMELWEIS ORVOSTÖRT~NETI MUZ.EU!\} 
ORVOS'I'ÖRTENETI KÖNYVTAR ES LEVELTAR 

ERNYEI JÓZSEF 

GYÓGYSZERÉSZTÖRTÉNETI 

KÖNYVTÁRA 

Budapest, VIII.. UHéíi ut 26. 

SOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézet 

Ill.. em. 

NYITVA: hétféín és csütörtökön 10 -13 óráig 
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ADATOK KOMÁROM MEGYE GYÓGYSZER

TÁRAlNAK TÖRTÉNETÉHEZ 

Nem könnyü feladat Komárom megye 

gyógyszertárainak történetét megirni. Nem köny

nyü dolog a monográfia megirására vállalkozni. 

Sokat szenvedett megye, csak archívumok mé

lyén reNthet dokumentumokat. Ősí, többszáz é

ves gyógyszertárai nem éírizt<!>k meg egyetlen 

mives edényt, vagy használati eszközt sem. 

Porig rombolt itt mindent török hada vagy a 

szabadságharc. 

Nincs más u!:::. mint a levéltáralc hüvös, poros 

bofüve alatt tallózva megkísérelni a mult feltá

rását. 

Van-e szebb dolog, mint a megismerés. Megis

merni a multat, kiásni az emlékezés számára, 

elhelyezni magunkat az idéí végtelen folyásá

ba.ni 1nint közvetitő láricszernet és a tudást 

szolgálni vele. Még jó, hogy néhány 0n1utató" 

könyv akad a boltivek mélyén. 
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S valóban akad: 1790~től .1890-ig. Hatalmas kö- . 

tetek dolgozzák fel ez évszázad<>t. . 

. mutató· a félelmetes. boltivekig Egyébként nmcs • · 

· t fasciculus sorako-magasodó polcokon renge eg 

. . l "k fasciculus. melyik numerusa zik" vaion me Y1 · 
' .... , h't rejt valami értékeset, becsest számunk,..;, a -

ha a szerencse mellénk szegődik. 

. a primási levéltárak mellett A megyei, a városi 

. . k falusi tanácsok levéltárait még felkeressu a 

és a nép öregeit és igy kíséreljük meg a 

vonatkozó adatok feltárását. gyégyszertárakra 

, g e levéltári anyaga A régi Komarom me y 

Bajmóc várába, majd Nyitrára került. De amit 

. • · • · ásil:evéltá-itt találunk a megyei, varOS1 es pnm 

kb az i·gen módszeres munkát igényel. ra ani 

Sok fasciculust kell félretenni, nincs ben-

D · ·s és kital'-ne számunkra érdemleges. e szivo 

, k „ végre is sike-· tó kutatásunk eredmenye eppen 

rül megszólaltatni a multat. 

„ amelyekről nincsen mutató: Azon évekrol~ 

darab). át kézbe kell a levéltár minden egyes 

vennünk. 
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1712-ben egyetlen gyógyszertár volt megyénk

ben, az "A~UIL LA NIGRA" Esztergomban. 

1783-·ban már három: "AUREUS GRYPHUS" 

Esztergomban, a "VÁROSI" gyógyszertár Tata

tóvároson és a "MEGV.ÁI7rÓ" gyógyszertár Ta

tán. 

1894-ben már 11 a gyógyszertárak lét

száma. 1900-tól 1935-ig ;i.2 . 

Ma 38 gyógyszertár müködik az egyesített Ko

márom-Esztergom megyében. 

1812-ben Bajnán szenet találtak a Metternich 

uradalom területén. Ez volt egész Esztergom-

Komárom megye területén az első szén, Az 

egész szénbányászat e megyében innen veszi 

eredetét; e megye fellendülése ennek köszön

hető, 

Az iparosodás nyomán jelentkezett az igény 

uj gyógyszertárak alapítására. Szenet már a 

rómaiak is találtak e környéken ( Ebszőny, 

Annavölgy) , de a szénbányászatot nem ismer

ték, csak a talajerozió által lekoptatott szénki

buvást találták meg és használták, Vastagh Gá

bor analizálta meg Gardelacca (Tokod) olvasz-
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tókemencéinek salakját és megállapitotta: az 

energiahordozó szén volt„ 

A szén jelenléte és a sárisápi kvarchomok 

jelenléte késztette az ókor emberét a vegyész;-· 

kedésre és üveget gyártott.. Tokod- Üveggyár 

má is néhány száz méterrel odébb gyártja a 

gyógyszeres állványedényzetet és gyógysze-

res üvegeket" 

A szén jelenléte okozta ipari fellendülés a 

gyógyszertárak egész sorát hozta létre: Baj

na, Dorog, Sárisáp, Tatabány<:i, Csolnok, To-

kod ..• 
A teljes iparosodás a Metternich uradalmon 

talált szénbó1. veszi tehát eredetét. 

Nézzük és szólaltassuk meg a fasciculust, 

mit mond. 

Esztergom 1683-ban szabadult fel a török iga 

alól •. Esztergom szabad királyi város, gyógy

szertárára vonatkozó adatokat a megye.!, váro

si és primás[ levéltárban sikerült fellelnünk. 

Esztergom szabad királyi város gyógyszertára 

a mai 2/9-es gyógyszertár, 
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Az évek hosszu során át megjelent Gyógy

szerész Évkönyvek ez irányu adatai helytele-· 

nek voltak, Az évkönyvek 1793-ban állapitot

ták meg a "Szent István" gyógyszertár alapí

tását~ 
1 

Az "Erseki Város"-nak is volt egy gyógyszer-

tára, az 1?12-ben alapított "AQ,UIL LA NIGRA" 

"FEKE~TE SAS" ' · · gyogyszertár, amely ma már 

me.gszünt~ 

Lehetetlenség, hogy az Érseki Városnak 1?12-

ben alapitott gyógyszertára van és a sokkai 

fejlettebb szabad királyi városnak nincs. A 

levéltárban azután igazolást nyert elképzelé

sünk: a "SZENT ISTVÁN" gyógyszertár nem 

1793-ban alapitódot+, hanem azt jóval megeíő

zően. 

A megyei és városi levéltár adatai szerint a 

113-as számu telek Johannes Bognár tulajdo-

na volt. E telken a'll me'.g · ' ma Is a gyogyszer-

tár 0 Az épület Eszter.gom e.gyík legősibb épüle

te, 

A levéltár 1'15 7-.ik évi 1„ fasciculus 14. nume-
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t' ' 1759-ben állt rusa szerint a gyógyszer ar mar 

e telken és neve: "AD AUREUM GRIFFUM" 

"ARANY GRIFF". 

F Sco Xaver o di Ez időbeli tulajdor1osa~ rance? 

levéltár 1?66. évi mutatójában J?igino. E név a 

7. fasciculus 1 numerusaként található meg. 

Michael Gformer e gyógyszertárban, mint alka.1-· 

mazott gyógyszerész dolgozott. Temesvárról ér

kezett, szakmai tudását Temesvárról keltezett 

iratok bizonyítják„ Megvette e gyógyszertárat 

Piginio Xaveri Ferenctől és az erről szóló 

nyugta is megtalálható ez iktatási szám alatt: 

· t' t E g ógyszertár-7 .500 rhenusi arany farm er . y . 

ról még további adatok is állnának a fasd,;cu-

lusolcban rendelkezésreo 

Az "A<O!UIL LA NIGRA" "FEKETE 

gyógyszertárat 1?12-ben alapították. 

"Érsel<l Város" területén feküdt~ 

SAS" 

Az un. 

, t ' l'lelye a mai A ''FEKETE SAS" gyogyszer ar 

Bajcsy Zsilinszky uton voit~ Az első adat~ a·

melyet a levéltárban találtunk róla 174L év 

222 fasciculus és 292 fasciculus szerint Del

mor János tulajdona. 
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A tatai 2/24·~es gyógyszertár egyike megy§nk 

legrégibb gyógyszertárainak. 

1??4-ben alapították. Az alapítás helye a mai 

Kossuth L. u. 2.sz. A ·gyógyszertár elnevezé

se; "VÁROSI GYÓGYSZERTÁR" volt. Ezen 

kivül Tatán még két gyógyszertár, az 1?83-

ban aia.pitott "MEGVÁLTÓ" és a későbbi tatai 

( 2/23) gyógyszertár volt. 

A két tatai gyógyszertár monográfiájának ösz

szei~álUtása nehézségekbe ütközik, mert K<F 

márom megye.) teljes levéltára Bajmóc várába 

kerül1;_, amely csehszlovák területen fekszik, 

De sikerült megállapilani a 2/24 gyógyszertár 

alapltásl évét: 1??4 •• Első tulajdonosa: Nirrlt 

Ferenc; fia az Eszterházy uradalom fővegyé

sze leH. 

A 2/22 Tata-Tóvárosban lévő gyógyszertárat 

1?83-ban alapitották, amit egy latin nyelcvü ok

irat bizonyít, 

E gyógyszertár első müködési helye Tata volt, 

1805~ ben települt ái Tata-'Tóvárosra.,, A gyógy

szertár· tulajdonosa Szffih.~Antonin volt., 1852-· 

bői származó német nyel:vü okirat emllti néVét. 
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A gyógyszertár jelenlegi helyén 180.5-ig Ár~ 
pád-korí templom-ron1 volt~, amely körül temétö 

terült el A templom feltehetően a török dulás 

idején pusztult el. E templom romjait használta 

fel Fellner a hires építészmester a plébánia 

templom felépítésére, 

A jelenlegi gyógyszertár épülete a templom 

romra épült, feltehetően a templom régi alapja 

a gyógyszertár alapja is. Ezt bizonyítja a pin

ce, amelyben bolthajtások, kapubejárat, befala

zott ablak és egy elialazott kijárat ( alagut) ta·

lálható Ez az alagut valószinüen összekötte

tésben állt azzal az aJagut rendszerrel, amely 

a tatai várat a külvilággal összekötötte, Az a

lagut r·endszer feltárását a régészek megkezd-

ték. 

Ugy vé'J.jük, ez adatok nyilvánosságra hozata

lával e1inditunk egy folyamatot és serkentünk 

másokat is a további munkálkodásra. 

Érdemes megemliteni Lenhossék Mihály mult

századbeli rp=gyei főfizikus beadványát, melyet 

szintén e levéltárban találtunk meg• 

?8 1 

'1 

A HELYTARTÓ TANÁCSHOZ: AlVJA. HA 
GY. · · , ZAI 

OGYNOVENYEK JEGYZÉKE .. --AMELYEK-

KEL A DRÁGA KÜLFÖLDRŐL, BEHOZOTT 

DRÓGOK HEL YETTESITHETŐEK LENNÉNEK, 

Érde1nes tehát lt a mu at kiásnif megis1nerni, ina-

gunkat elhelyezni az idők ve'gtelen folyásában 

inint közvetítő láncszemet - és_a tudást 

szolgálni vele, 
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SZEMPONTOK ÉS TAPASZTALATOK A 

VASMEGYEI GYÓGYSZERÉSZTÖRTÉNETI 

ANYAG BEGYÜJTÉSÉRŐL 

Örvendetesen megnövekedett az utóbbi 

időben szakma-szerte a gyógyszerésztörténet 

iránti érdeklődés, A kőszegi gyógyszerésztör-

téneti kiállitás megnyitóján (19?L okt, 26,) An

tall doktornak iránytmutató előadása szerint az 

egyetemes magyar gyógyszerésztörténet csak 

az alapos és szakszerü helytörténeti kutatások 

összességéből rakható össze mozaikszerüene 

Gyógyszerész-helytörténeti kutatással 

több megyében foglalkoznak már, de vagy nem 

mindenütt kellő szakmai irányítás mellett, vagy 

néhol az illetékes gyógyszertári központ veze

tőinek hathatós erkölcsi és anyagi támogatása 

nélkül., 
Sajnos~ hiányzik inég o.. munl<:át összefo-· 

gó és irányító -· felügyeleti jogkörrel felruhá

zott - központi szerv, .. ezért csak a gyógysze-
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részi lelk:;_isrt.ieretl1ez appelálhatok, amikor na= 

gyobb nyílvánossá.g számára adom közre az 

1971. évi, győri gyógyszerésznapokon megtar

tott előadásom szövegét, Ugy érzem, témája 

:nindaddig aktuálisi mig nincs minden me.gyében 

szervezett gyüjtőmunka, 

Ennek érdekében az MGYT Gyógysze

résztörténeti Szakosztályának Vezetőségével 

együtt örömmel tudathatjuk, hogy az Orvosto-

vábbképző Intézettel é S ' · s a emmeiwe1s Orvos-

t.örténeti Muzeummal közösen kéthetes tovább

képzést tervezünk 1972, októberében, amelynek 

elvégzése felkészifi a n1egyei gyógyszerésztör

ténE:h gyüjtemények vezetésére az ezzel fog

lalkozni klvánó, vagy már tevékenykedő kollé

gákat, 

Megyénk földrajzi fekvése, történeti niuit

ja, kulturális fejlődése és társad'flmi-gazdasági 

helyzete már viszonylag korán lehetővé tette 

gyógys:0ertárak létesitését~ Az is saj6.tos kÖ~"

rülményeinknek köszönhető, hogy régi gyógy

szertárainknak viszonylag sok írásos és tár.gyi 

emléke maradhatott fenn, 
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Az elmondottak alapján nem véletlen, hogy 

a gyógyszertárak államosítása után 1950-ben 

hamarosan felvetődött; tenni kellene valamit a 

gyógyszerészet emlékeinek. megőrzésére, a tár

gyak, adatok összegyüjtésére, A feltételek eh

hez azonban még akkor sem értek rµeg, és saj

nos csak az ötvenes évek második felében 

kezdődhetett meg a legszembetünőbben régi, il-· 

letve a már nem használatos edények, eszkö

zök összegyüjtése. Ezt az anyagot az 1958-

ban me.grendezett "Vasi napok" all<a.lmával~ -"A 

' ' t fei' lo"de' se" cimü kiállításon be gyogyszeresze 

is mutatták., Az 1963-ig begyüjtött anyag javát 

az 't-ürvostörténeti Könyvtár" a vonatkozó mi

niszteri rendelet alapján átvette, és ekkor- a 

"veszteség" pótlására - kezdődött meg tulajdon

képpen a megyei anyag szisztematikus felkuta·

tása és összegyüjtése. 

Felmerült a gondolat, hogy a megye leg

régibb gyógyszertárának helyén, Kőszegen, 

mélló müemlék-kulturáju környezetben kellene a 

gyógyszerész-muzeumot felállitarü. Ott, ma is ab

ban a házban müködik egyik gyógyszertáruri<, 
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ahol kb. 300 éve ugyanannak a családnak a 

l-<ezében volt. 

A gondokttot támogatta a Gyógyszertári 

Központ vezetősége, a Semmelweis Muzeum és 

Kőszeg város tanácsa, így született meg a 

szerződés az emlitett felek között a patika-mu

zeum felállítására. A jelenlegi gyógyszertár fel

állításáig a szerződés - több évre tervezve _ 

gyógyszerésztörtéheti kiállítás létesitéséró1 is 

rendelkezik, Ezt nyitottuk meg 1971. októberé

ben. Részleteiben a szerződést nem ismertet

ném, csak a lényegét: A megyében a gyüjtést 

a Semmelweis Muzeum felfüggeszti, és a szak

mai irányítást adja, a Gyógyszertári Központ 

átadja a muzeális értékü anyagot és személy

zetet biztosít, Kőszeg 11'.'anácsa a szükséges 

helyiségeket rendelkezésre bocsátja és fenn

tartja. 

Fentieken felül kaph.)nk a kőszegi tanács

tól két helyiséget, amelyekben a begyüjtött a

nyag raktározását, restaurálását és karbantar

tását végezhetjük, ezzel a begyüjtés tárgyi 

alapjait biztosítottuk, 
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A munka megkezdéséhez tisztázni kellett 

a gyógyszertárak alapítási évét, ha okirattal 

alátámasztott alapítási adat nincs, nagyon jó se

gítség ehhez az 1863-óta megjelenő Gyógysze

részi Évkönyv, illetve Gyógyszerészi Zsebnap-· 

tár. Fontos ismernünk a gyógyszertárak esetle

ges átköltöztetésének idejét, régebbi helyüket, 

hiszen régi holmikat e!Sősorban a legrégibb pa

tikákban találhatunko Bár meggondolva, hogy a 

berendezést időnként kicsí!>rélték a,kor divatjá

nak megfelelően, nem kizárt a régi holmi ujabb 

gyógyszertárba kerülése. Az áthelyezés azért 

is fontos tény, mert a régi helyen a padláson, 

pincében
1 

esetleg sok minden, már "feleslegeset11 

otthagytak, ami néha azóta is ott lappang. Az 

ilyen kutató-turkálás fontoss~a nem hangsulyoz... 

ható eléggé, ehhez nagy adag lelkesedés kell 

a szakértelem mellé, hogy padláson, pincében 

a piszok és szemét közül ki tudjunk bányász

ni egy-egy 11 kincset11
0 A rendszeres keresést 

ki kell terjeszteni a patika összes helyiségére, 

minden sze~ényre, fiókra; sokszor a butor a

latt, a kihuzott fiók helyén találunk hasznosat! 
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Hogy mit érdemes begyu· ·i·teru· '· Rövid a 
válasz - mindent. Mindent • ami a gyógyszeré-. 
szettel kapcsolatos tehát ' nemcsak parádés 

karthusu barokk edényt di 
$ szes mozsarat, mér-

leget, hanem pl.. olvan, a XX. 
J század elejéről 

származó~ már h nem asznált munkaeszközt is, 

mely a Steinbuch árjegyzékben szerepel, mert 

ha ma nem gyu··1·t1"ük be, ··tv o en-száz év mulva 
biztos, hogy későn keresnék buzgó utódaink r 
A minden fogalmába azonban beletartoznak vé

leményem szerint a régi edényeken, eszközö-
kön tul az expedícióhoz felhasznált csomagoló-

anyagok, üvegek, tégelyek, tubusok, dobozok. 

Hogy mennyire igaz előbbi ál!ita'so.m.· alig né-
hány helyen sikerült a még csak 20 éve álla-
mosított patika utólsó t 1 . u aJdonosának illetve a 

gyógyszertárnak nevével ellátott · • sz1gnaturát 
dobozt, tasakot stb ' • • találni, hamarább akadt 

ilyesmi a mult századból. Ezekbo"l réginek szá-
mít már a 20-30 éves is r 

Gyüjteni kell a már nem használatos 

gyógyszeralapanyagokat: d ragokat, gyantákat, 
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tapaszokat, viaszokat, stb;, a régi, már forga

lomban nem lévő specialitásokat, akár azok kül

ső burkolatát, formaüvegét vagy dobozát, Ma

gam részéről gyüjtöm a ~ gyógyszergyárak 

reklámanyagait is, 

Hasznos, mutatós anyagot ad a régi gyó

gyászati segédeszközök bemutatása, és a gyógy

szertárakban folyó praeparativ és analitikai ké

miai tevékenység eszközeinek -· tárgyainak -· 

gyüjtése: gázfejlesztő-, mosópalackok, retorták, 

olvasztótégelyek, lopószerü pipetták, $reométe-

rek, stb, 

Erdekesek a dom~nyomó és pecsétviasz--

hoz használt pecsétek, régi bélyegzők, tintatar

tók, ollók, egyéb irodai felszerelések., 

Természetesen régi, értékes butorzatot ke

vés helyen találunk már, de patikakölföztetésnél, 

átalakitá.snál éberen figyeljünk, nehogy a már 

átalakított, vagy átfestett - értéktelennek látszó, 

de régi _ butordarabot ítéljenek felapritásra, 

mint használhatatlant! 
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A hozzáértőnek a festékréteg alatt is árul

k·odik a szerkezeti felépítés, a forma~ a zár és 

a veretek a butor tényleges koráról, 

Néhány helyen átalakításkor kerül szemét

re a régi patika-ajtó avagy a kirakat fluorsav

val réte.gesen maratott üve.gtáblája
1 

an1elyen a 

gyógyszertár védőszentje, a tulajdonos neve is 

szerepel. Ezek sokszor müvészi értékü alkotá

sok~ ma már nincs is talán szakember, aki ké

szíteni tudna ilyet; megérdemlik, hogy megőriz

zük őket is, 

Hasznos segítséget nyujtanak a régi gyógy

szerkönyvek, taxák, árjegyzékek, manuálisok, 

tankönyvek, jegyzetek, szaklapok a gyógysze

résztörténet müvelŐ.inek, Itt is a te1iességre kell 

törekednünk, mert nemcsak egy, pl, 1526-ban 

kiadott füveskönyv az érték! Régi számlák, re

ceptek, mérekönyvek, laboratóriumi naplók, kéz

zel irott manuálisok, egyéb okmányok mind-mind 

értékes zsákmánynak tekintendők, 

Az eddigiekben a patikai helyszínen tör

ténő gyüjt8munkát vázoltamG Ne1n k:evésbé fon

tos az irott emlékek felkutatása. Mindenel<!előtt 
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a vonatkozó megyei bibliográfiát kell 

végigböngésznünk - erős kritikai szemlélettel, 

lehetőleg forrás összevetésével. Bevallom, a 

levéltári kutatást szakértelem és idő hiányá

ban átengedtem illetékesebbeknek - körvona-· 

lazva, milyen konkrétumokat szeretnék első-· 
sorban Ők az előkerülő anyagból a használ

ható adatok kiválasztását ugyis ránk bizzák. 

Rengeteg értékes uj adat és ismeretanyag ke

rült ily módon elő, és viszonylag fillérekért 

kaphatunk m[krofilmet vagy foto-másolatot a 

kérdéses okmányokról, Ezeket a feldolgozáson 

kivül nagyon jól hasznosíthatjuk kiállitásokon 

is. Néhány szempont a levéltárakban fellelhe

tő anyag gyliitésére: a legrégibb gyógyszertá

rak alapitási ideje, engedélyezése, helye, sze

mélyzete, tulajdonosai; ujabb gyógyszertárak 

felállitására kérelmek: engedélyezések és pá-· 

lyázók; gyógyszertárak vizsgálati jegyzőköny-

vei.: anyagkészlet: felszereltség~ személyzet ~ 

ezek képesitése, hol nyertek kiképzést, ván

doréveik, gyógyszertárak leltárai - örökösödé·

si ügyben vagy árverés kor, 
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Célszerü a levéltári munkát a legrégibb 
keresett adatoktól 

vesebb - a haladó 

kezdeni - ez lesz a legke

idővel párhuzam'osan össze-
napjainkig, a közigazgatási 

levéltárban . szervek 
1rattá.rozott · iratanyagával bezáró-

gyüjteni 

lag. 

Megkísérelhető a jelenlegi g -
vezetők t . yogyszertár-

e is bevonni a munk 'ba 
sa"át - a .• hogy ki-ki a 

J gyogyszertárának tört - t, ene et - helyi' f , 
sok felrasznál, , orra-

a.saval - deritse f l 
hiányzó dat e • és 

csak 

kutatással pó-a okat kell levéltári 
tolni. A l , egutobbi 60-?0 évr·o"l értékes dat 
kat, anekdotákat gyüjthetünk be a O-· 
kort egyes, magas 

megért kollégáktól régi , 
családokt -

1 
' gyogyszerész 

o ' ahol régi okleveleket okm, 
a család illetve a patika tört, t; anyokat; 
k ene ehez adaléko-
at is gyakran találunk. 

Nem egyszer régi k" . . . . onyvek, edények, esz-
kozok is vannak a család birtokában 
ajándékozás vagy letét formáJ.ában ' melyet 

· a köz szá-
mara is hozzáférhetővé tehetünk. 
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Megkisérelhetjük magángyüjtőktől és a 

helyi muzeumok anyagából is letét formájában, 

meghatározott időre az ércteklődésre számottar

tó, hézagpótló darabok megszerzését. Általában 

fontos a számításba vehető anyagot jó etöre 

d . k 1·do"ke'nt Ll.1·at is be feltérképezni, hogy tu JUn ·•· 

mutatni a törzsanyagunkon kivüL 

Nem kívánok kitérni arra. a kérdésre: mi

ért van értelme fáradságot és költséget nem ki

mélve gyüjteni az elmult idők irásos és tárgyi 

emlékeit, 

Sajnálattal kell megállapitanom, hogy a 

gyüjtés és megőrzés munkája nálunk is késett 

néhány évet. ami jóvátehetetlen károkat okozott, 

Rengeteg, számunkra pótolhatatlan ér1:éksemmi

sült meg,. illetve tünt el a hozzá-nemértés, nem

törődömség, és a kapzsi amatörgyüjtők lelemé

nyessége következtében, Még mindig nincs ké

sőn, minden megyében akad még megvédésre 

érdemes emlék, felkutatható számos ada1:. De 

csak al<kor ~ ha most.s rögtön hozzáfo.gunk szer.,__· 

vezeti megmentésükhöz, PJ, a VI. Magyar Gyógy-· 

szerkönyv rendelkezése következtében a jövő-
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ben az 5 évnél régebbi alapanya.gokat, 1 ga eni-
l-<:u1nokat tovább nen1 lel1et fellla.sználni. Ezért 

a régi, már a.IT)ugyis obsolet drogokat: benzoe, 

guarar1a, kainala, olibanum, tb k. 1 · s • lsé eitezik. 

Ha ezeket most rne.gsen111üsités helyett begyüjt-

jük, lesz belőlük a gyüjteményükben. Ellenke

ző esetben csak a régi könyvek leirásábó! és 

képeiről szerez.T1etnek '! k t d • ro u u omast kései 
kollégáink. 

Mindezzel sikerült talan' ne'm1· · seg1tséget 

adni azoknak a kollég"''·-ak, aki' ' 
"-""'' K ezutan fog-

nak majd a munkához. 

Szigetvári Ferenc 

(Szombathely) 
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Üdvözöljük és szivből gratulálunk 

DR. SCHULTHEISZ EMIL 

igazgató-főorvosnak a Semmelweis Orvostörté

neti Muzeum és Könyvtár-Levéltár igazgatójá

nak az egészségügyi miniszterhelyettesi kine

vezésél1ezo 

' gyo'gyszerészSchultheisz Emil dr. az orvos es 

történelem kiváló és lell<es müvelöje" Sok or

vostörténeti munkája, tanulmánya jelent meg, 

Hazánkban és külföldön nevét jól ismerik azok, 

akik orvostörténettel foglalkoznak. 

Szeretettel üdvPi!löljük 

LÁZÁR JENŐ 

· t' · r'őosztályvezetöt egészségügyi minisz enum 

nyugdijba vonulása alkalmából és gratulálunk 

magas kitüntetéséhez, 
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A minisztertanács a 

MUNKA ÉRDEMREND ARANY FOKOZATÁVAL 

tüntette ki Lázár Jenő gyógyszerészt. 

Munkáját és érdemeit mindannyian ismerjük és 

értékeljük, ezért fogadja a Magyar Gyógysze

részeti Társaság gyógyszerésztörténeti szak

osztálya és a DIÁRIUM szerkesztősége nevé

ben köszöntésünket. Kívánjuk, hogy hasznos 

munkájával továbbra is támogassa társaságun

kat, valamint a gyógyszerészek ügyét„ 

Üdvözöljük 80, születésnapja alkalmából 

KUN FERENC-et 

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság gyógy

szerészeti szakosztá1ya szeretettel köszönti 

Kun Ferencet, aki egyik alapitó tagja az ujjá-

született társaságunknak. 
; 

A DIARIUM teljes 

száma szüknek bizonyulna ahhoz, hogy sze-
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t"'etve tisztelt tagtársunkat méltassuk, illetve 

életpályáját vázolhassuk. 80 esztendő határ

mezsgye egy életuton, ezért tiszta szivvel kí

vánjuk, hogy DIÁRIUM-unk 100 éves születés-· 

napjár1 egy teljes számát szentelhesse .Kun 

Ferenc életének és munkásságának. 

"KNÁLÓ" és "ÉRDEMES" gyógyszerészek 

1972. VU. 1.-én 12 órakor Budapesten az 

Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetének 

székházában Dr,Farády László az egészség-

ügyi miniszter elsö l1elyettese a 

gyógyszerészeknek nyujtotta át az 

következő 

' ''Erdemes" 

és "Kiváló" gyógyszerész kitüntetéseket. 

"KIVÁLÓ"_gyógyszerészek: 

DLFrőlich András egyetemi adjunktus, Szeged 

Horváth Vidorné gyógyszertárvezető, Kőszeg 

Dr. Kotsy József szakfelügyelő gyógyszerész, 

Pécs 

Dr. Stenszky Ernő főgyógyszerész, Debrecen 

94 

Dr. Szabó Judit csoportvezeto" , gyogyszerész, 

Budapest 

"ÉRDEMES'.'__llyógyszerészek: 

Dr. Apáthy Frigyesné gyógyszertát"'vezető, 

Csolnok 

Csodó Jánosné gyógyszertárvezető, 

Kazinc bar'Cika. 

Gulyás Fe!"enc gyógyszertárvezető, 

Nagykanizsa 

Holl Nándorné gyógyszert~rvezetö 
' 

Kápolnásnyék 

Ilovay Jánosné főgyógyszerész h., László 

Kórház, Budapest 

Kérészi Zoltánné gyógyszertárvezető, 

Tiszavasvári 

Dr, Szirmay Lóránd főosztályvezető, Budapest 

T~ppfer Dezsőné gyógyszertárvezető,Budapest 

Toth János gyógyszertárvezető, Eger 

Varga Gyula főgyógyszerész, Kecskemét. 
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· b"l gratulálunk és a kitüntetetteknek sz1v o 

sikert kívánunk további munkájukhoz. 

sok 

A DIÁRIUM SZERKESZTŐSÉGE 

· · 'NETI MUZEUM 
SEMMELWEIS ORV0?'.1'~iR ÉS LEVÉLTÁR 
ORVOS'l'OR'l'ÉNE'l'IKON . 

SOTE 

ERNYEI JÓZSEF 

GYÓGYSZERÉSZ'l.'ÖR'I'ÉNE'I'I 

KÖNYVTÁRA 

Budapest, VIII. Üllői ut 26 • 

· ti Intézet Gy6gynövény és Drog1smere 

III. em. , .. 
, „ , . "törtökön 10 - 13 oraig. NYITVA: hetfon es csu 
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MAGYAR GYÓGYSZERÉSZE'!.'! TÁRSASÁG 

HIREI 

Budapest 

A MGYT budapesti szervezete 19'72. május 

19-i ülésén tartotta 'l'ULOK IS'I.'VÁN O.Dietetikai 

Int. tudományos munkatársa "Az aminosa-

vak dietetikai jelentősége" cimü előadását. 

Az ujszerü témát a hallgat6ság nagy fi

gyelemmel és tetszéssel fogadta. Az előadó 

ismertette az aminosavak élettg,ni jeitentőségét, 

majd számos kórformát említett, ahol az amino

savháztartásban zavar· mutatkozik. Beszámolt 

néhány klinikai esetről is, amelyeknél aminó

sav keverék megfelelő adagolásával a már 

már reménytelen állapotból sikerült a beteget 

kihozni, sőt rohamos javulást elérni nála. 

Megemlitette a gazdaságos aminosav elÖáltitás 

megoldási lehetőségeit is. 
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B a r a n y a megye 

Az Irgalmasok pécsi rendházáról és patikájá

ról 

A betegápoló Irgalmas·-rendét Istenes 

Szent János (családi nevén C i u d a d Já

nos) alapította, aki maga is egész életét a 

szegény betegek ápolásának, gondozásának 

szentelte. Példáját sok jámbor férfi követte. 

1540-ben Granadában házat béreltek, ott ápol·

ták szegény betegeiket. 

Pécsett az Irgalmas Rend 1796-ban tele

pedett le a 11. József által eltörölt Kapucinus 

atyák helyébe 1727-1735 között épült rendhá

zába és templomába. A letelepedés fő előse

gítője, kegyes adományával, K r a u t s z a k 

János pécsi molnár- és timármester volt" 

1859-ben Szentmiklóssy János innen 

Bécsbe elszármazott börgyáros, aki inint sze

gény, holtrafagyott vándorlegény, a Rend pé

csi házában gondos és szerető á1::>olásban ré-
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szesült, több, mint 20u ezer forintnyi vagyonát 

kétharmad részben a bécsi, egyharmadában 

pedig a P é c s i rendházra hagyta, Ez a 

hatalmas összeg tette lehetővé a kórház kibő

vítését. 

A Rend reáljogu gyógyszertárát mindjárt 

a beköltözés évében, tehát 1796-ban megnyi

tották. Sok éven át az ablakon át adták ki az 

utcára a gyógyszereket, mert a patika ajtaja 

a kórhaz folyosójára nyil!. Az utcai ajtó és 

kirakatablak csak 1930-ban készült el. 

1950-ben a gyógyszertár megszünt, il

letve beolvadt a Széchenyi téri 10/1. számu 

belvárosi gyógyszertárba. 

Baranyay Aurél 

(Pécs) 
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Bács K i s k u n megye 

A "Rozsnyay JVIátyás" emlékversenyről 

A megnyitóra megielentek: a megye és 

a város képviselői, a Pártbizottság és az 

Egészségügyi Osztály; a Magyar Gyógyszeré

szeti Társaság és a Gyógyszertári Központ 

vezetősége, Varga Gyula főgyógyszerész üd

vözlő szavai után, Madarász Lászl6 a megyei 

tanács VB elnökhelyettese, a kulturális osztály 

vezetője mondta el bevezetőjét, melyben kiemel

te, milyen megtiszteltetés a megyének és a vá

rosnak, hogy itt kerülhet sor a Rozsnyay ver

seny megrendezésére. Maid Dr.Zalai .t:<-.ároly a 

Semmelweis Orvostudományi Egyetem gyógyszer

tár~ak igazgatója, mint a biráló bizottság el

nöke megnyitó beszédében frappánsan foglalta 

össze Rozsnyay korától napjainkig eltett min

tegy 100 év gy6gyszerészeti történetét, kiemel

ve az ő kecskeméti, illetőleg Bács megyében 
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töltött éveit és egész . • eletenek a gyóg • 
s et · · , yszere-

z ugyeben eltöltött munkas" • • .. sagat. 
Szunet után elkezdődtek az előadások n1ely

nek kiértékelése szerint az !.. dijat S t ~ 
Tamásné (Bács , . „ .. m P f 

. 

fis) a krsk:orosi "TJían Kár·oly'' 
szocialista· brigád ( gj B a a nyerte, A két II. dijat 

r e 2 ó Ma..gdolna (V eszprém m ) „ 
Mag • es lli. 

· Y a r Leventéné (e . t "k songrad m.) kap-
a • A III. dijat Lippai J Ózsef (Fehér 

t Ki m.) nyer-
e, emelkedő volt G r a b a r i t s István 

gyógyszerészettörténet· t. (Vas m .. ) 
adása, · · 1 argyu el.ő-

mely nemcsak a hallg t . . „ . a osag l<Örében 
valtott ki általános tetszést, de a · · dijkiosztó 
unnepségen Dr Zalai K. l • a.ro y a nyilvánosság 

előtt felkinálta a fiatal lelkes kutatónak a gyógy-
szerészettörténetből v l. d . • 

„ . a o aktor ala.s .le!íetősé-

get, illetve kivánatos voltát. Általában 

d
„ az elö-

a asok szinvonalára jellemző volt hogy a bi-
ráló bizott á ' s g valamenr1yi előadást 1 .. 000-1,000 
Ft jutalomban ki • L • var1 a. reszesiteni. 

A . ·1 . 
JO s1került ünnepségsorozat befejezé-

seként Dr. Za.!ai K • aroJ.y summázta. a 3 nap je-
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lentőségét, többször is kiemelve a gyógysze

részettörténet fontosságát és jelentőségét, meg

emlitve annak lehetőségét is, hogy az uj gyógy

szerészképzésbe beépitik a szakn1ai történet 

oktatását, hogy végre a megillető komolyság

gal foglalkozzanak a gyógyszerés~et történe,.

tével is.~ 

Varga Gyula főgyógyszerész megköszön

te a résztvevők munkáját, mely lényegében tar-, 

talommal töltötte meg a három napos rendez

vényt,, A nivós tudományos program mellett 

jól sikerült kirándulás is emlékezetessé és 

hangulatossá tette a Rozsnyay Mátyás emléké

re rendezett országos gyógyszerésztalálkozót. 

Meg kell még emliteni, hogy az ünnepségek 

színhelyén szerény kis "kamara kiállitás" ke

retében mutattunk be Gyógyszerésztörténeti 

Gyüjteményünk anyagából szemelvényeket, ugy 

mint Rozsnyay Mátyás porq<éját, egy levelét, 

an1it Katona. Zsign1ondhoz irt., Az I" Gyógysze

részi Almanachban közölt életrajzát. Kiállitot

tuk a II. Magyar Gyógyszerkönyv azon oldalát, 

n1elyben a Chininum Tannicu1n inslp. 
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Rozsnyay 1 · , errasa szerepel,, A . maJsai térképet, 
ahol "Apotekaros" felirattal fel van tüntetve 

a nel<l felkinált gyo-·g ·. , ynovenykert helye. 

A Chémiai Tanszék feliratu po .. ruvegeket stb., 
valamint a g · · •t , yu) emeny egyéb ritkaságait. 

Lóránd Nándor 

(Kecskemét) 

SEMMELWEIS ORVOSTÖRTÉNETI MUZEUM 

Budapest, I. Apród u. 1-3. 

NYITVA: (hétfő kivételével) 10 30 h . ,, - 18 -1g 
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Tolna megye 

Az MGYT Tolna megyei Szervezete és 

a Tolna megyei Asszisztens Szakcsoport 1972. 

j unius 7 - én közös előadóülést rendezett a 

szekszárdi TIT nagytermében. 

Elsőként J a k s a Istvánné nagydoro

gi gyógyszertári asszisztens "Helytelenül al

kalmazott drogok és teakeverékek a népgyó

gyászatban" cimü előadása hangzott el. 

H e r c z e g Zoltán szakcsi gyógy

szertárvezető a 11For·mulae Normales Vc barbi-

turaltartalmu gyógyszerkészitményeknek vékony

réteg kromatográfiás vizsgálata" cimmel tartott 

előadást, amellyel az 19?2. junius Kecskemé

ten megrendezett Rozsnyay Mátyás előadói 

emlékversenyen sikeresen szerepelt. 

Az előadásokkal kapcsolatban több érté

kes hozzászólás között elsősorban Dr-.L á s z -· 

1 ó Viktor igazgató-főgyógyszerész dicsérte 

az előadók munkáját és felkészültségét, 
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e s u k a Ferenc elnök zárszavával 

ért véget az ülés., 

Nagy Örs László 

(Szekszárd) 

SE!Vl!ViEL101EI:;> ORVOSTÖRTÉNETI MUZEUM 
ORVOSTORTENETI KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR 

Budapest, Il, Török 12 u. • 

NYITVA: (vasárnap kivételével) 10 - 18 óráig. 
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HELYESBITÉS 
---------. ---.--· 

A DIÁRIUM 1. számának 44, oldalán' , 

, k"o"zöltUk a Budapesten megtartando Tevesen , 

1 , . . konferencia idöpontjat, Gyógyszertechno ogi.ai , 

hiány miatt oktober 19·-A konferencia terem 

tartv Ugvanebben az 20-a közb"tt lesz meg a, ,, 

"dö ontban és ugyanazon a helyen tartja a 
l p t . •t -

Gyo'gyszerészeti Társaság tisz UJl o Magyar 

közgyUlését is. 
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HIREK INNEN-ONNAN 

Budapest 

1972. junius 9-10, között Budapesten 

Gyógyszertári Asszisztens Előadói Vándorser

leg Verseny Zajlött le, A versenyt és a ván

dorserleget az 0,Eü,Dolg.Szakszerv.Elnöksége 

alapította és az 0, Gyógyszerészasszlsztens 

Szakcsoport keretén belül első izben Budapes

ten rendezte meg •. 

A megyékben és Budapesten az 1960-as 

évektől kezdve müködnek szakcsoportok, de 

sajnos ezek egymás munkájáról, elért eredmé

nyeikr'Ől nem tudtak, nem ismerték egymást, 

Nem volt mód a müködésük összefogására, 

Ezért határozta el az 0,Eü,Dolg,Szakszerveze

te, hogy létrehozza az 0, Gyógyszerész Asz-· 

szisztens Szakcsoportot, mely 1970, október 

20 •. -án meg is alakult Budapest és 19 megye 

részvételével.a 

1972, junius 9·~:10-e között asszisztensek 

előadásai hangzottak el versenyszerüen -
lO? 



_ e 1 s ő rendezvényként - a megyék által ki·'· 

küldött zsüritagok és hallgatóság előtt. 

Az előadói verseny célja a szakmai to

vábbképzésen tulmenően, megfelelő asszisztens 

előadói gárda kifejlesztése; Junius 9.-én a meg

jelenteket az Eü. Minisztérium nevében dr.B8Ics 

Béla osztályvezető, az O.EU.Dolg.Szaksz. nevé

ben dr.,Qazdag Imre titkár· üdvözölte. Üléselnö

kök voltak dr. Váradi József, Egerváriné dr. 

Nagy Mária főgyógyszerészek, dr. Élő György 

szakfelügyelő, Dr. Beé Zsoltné vezető szakfel

ügyelő és dr. Csik Péterné SZB-titkár. Az elő

adások a következő sorrendben hangzottak el: 

.Junius 9: 

1. 

2. 

Juhász Máténé 3/61.sz.gyógyszertár 

Dunaujváros 

A pi!lulakészités technológiája az első 

Gyógyszerkönyvtől napjainkig. 

Sándor Ferencné - Mitykó Pálné 

Békéscsaba 

Porok homogenizálásának elméleti és gya-

korlati vonatkozásai. 

:L08 
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3. Simó Margit, 606.sz.gyógyszertár 

Budapest 

Gyógyszerészet és müemlékvédelem. 

4„ Fenyvesi Lászlóné Gyógyszervizsgáló 

Labor Pécs 

Analitikus asszisztensképzés Baranya me-. 

gyében (Ill. díjat nya- t) 

JUnius 10. 

19. Szano Sándorné Mezőtur 

Gyógyszertári dotgozók az egészsegneve

les szolgálatában ( L diJat nyert) 

22. Popovics Ivánné Gyógyszerraktár 

Debrecen 

Müanyagok alkalmazása a gyógyszerek 

csomagolásában (II. díjat nyert) 

A vándorserleget és érmet az L díjjal 

járó 2,500 Ft-ot Szabó Sándorné asszisztens, 

15/38„ sz. gyógyszertár· Mezéítur nyerte el, A 

II. díjat 1.500 Ft-ot és érmet Popovics Ivánné 

Gyógyszerraktár Debrecen kapta. A Ill. díjat 

1.000 Ft-ot és érmet, Fenyvesi J,ászlóné 
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. á1, L bor Pécs nyerte. gyógyszerv1zsg o a . , 
, h A n t a l egyetemi tanar, Dr. V e g . , 

0 E .. Dolg Szaksz, elnöke adta at a dékánr az o ·Uo o 

verseny díjait. 

R á Befejezésüli 

Gy.Kp. igazgatója Bp .. 

kelte az előadásokat. 

z s ó István Föv.Tan~ 

Főgyógysz·erésze érté-

... k hogy a verseny két Örömmel Udvözöliu ' 

, l " di1"at és a vándorserleget el-évenkent az e so . . . 
központoknál kerul majd nyerő gyógyszertári 

megrendezésre. 

Kostyák Józsefné 

(Budapest) 
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CENTENÁRIS ÜNNEPSÉG DEBRECENBEN 

A Hajdu·-Bihar megyei Tanács egészség

ügyi osztálya:, a Magyar Gyógyszerészeti Tár

saság megyei szervezete és a Megyei Gyógy

szertári Központ március 15-én Debrecenben
1 

a Déri Muzeum előadótermében centenáris Un-

nepséget és kiál!itást rendezett az I. kiadásu 

Magyar Gyógyszerkönyv életbe léptetésének 

100, évfordulója alkalmából, 

Dr, Csejtei István megyei főgyógyszerész 

igazgató üdvözölte a megjelenteket. Dr. Károlyi 

György megyei főorvos "A magyar közegész

ségügy helyzete az L Magyar Gyógyszerkönyv 

me.gjelenése idején" cimmel ismertette az idő

szak gazdaság'., politikai, egészségpoiitika.i, 

közegészségügyi helyzetét és a gyógyszer

könyv létmhozásának körülményeit, 

Dr Kedvessy György egyetemi tanár 

"Az L Magyar Gyógyszerkönyv jelentősége a 

gyógyszerkész.itésben" cimmel tartott előadást. 
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Dr„ Szodoray Lajos e,gyetemi tanár~ a Magyar 

Orvostörténeti Társaság társelnöke Az L Ma

gyar Gyógyszerkönyv jelentősége a gyógyitás

ban11 Cin1mel méltatta a XIX„ század l<iváló or-

vos-'- és gyógyszerész-tudósait, - akik megszab

ták az akkori egészségügii' fejlődésének irá

nyát, 

Kovács Pál kerületi főgyógyszerész szem

léletesen és érdekesen bizonyította, hogy a far~ 

makilógiában az experimentális munl<a az eltelt 

száz évben sok sikert hozott, de van olyan te

rület is, ahol alapjában ma sem tudnak sokkal 

többet. 

Horváth Zoltán, a Magyar Gyógyszeré

szeti Társaság Hajdu-Bihar megyei S·zerveze

tének elnöke tizennyolc élenjáró gyógyszerész

nek adta át a Than Károly-emlékérmét és ok

levelet, 

A centenárium alkalmával felavatták De-

recskén a Than Károly-emléktáblát; egy 3 mil

lió forint beruházással épült ,gyógyszertárat és 

két gyógyszerészlakást adott át Dr. Stenszky 
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Ernő főgyógyszerész, Benkő Ferenc gyógy

szertárvezető járási fé5gyógyszerésznek, 

Bartal Zoltán 
Debrecen 

SEMMELWEIS ORVOSTÖR'I'ÉNETI MUZEUM 
ORVOSTÖRTÉNETI KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR 

ERNYEI .JÓZSEF 

GYÓGYSZERÉSZTÖRTÉNETI 

KÖNYVTÁRA 

Budapest, VJII. Üllői ut 26. 

SOTE Gyógynövény és Droglsmereti Intézet 
III. em, 

NYITVA: hétfőn és csütörtökön 10 - 13 óráig. 
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A DEBRECENI G:i::6GYSZERKUTATÁSI 

KONFERENCIA PROGRAMJA . 

1972. augusztus 28-30. 

1972„ augusztus 28-30.-án a Magyar 

Gyógyszerészeti Társaság Gyógyszerkutatási 

Szakosztálya és a Társaság Hajdu-Bihar me

gyei szervezete "Ill. Gyógyszerkutatási Konfe

renciá11-t rendez Debrecenbeno 

A Konferencián az egyetemek, kutatóin

tézetek és a gyógyszeripar szakemberei szá

molnak be a gyógyszerkutatás ujabb eredmé-· 

nyeirÖla 

A három napig tarló Konferencián 90 

előadás hangzik majd el két szekcióban, a 

11 Rozsnyai11 és a 11 KabaY' teremben9 Az elő

adások a gyógyszerhatástan, gyógyszerkémia, 

gyógynövényl<émia és egyéb témakörökkel fog

lalkoznak. 

A magas szintü tudományos programot 

szines, társadalmi program követi. Augusztus 
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28.~·án orgo·nahangverseny lesz a Debreceni 

Nagytemplomban, A következő nap ,. pemg a 

Hor+obágyot tekinlik meg a konferencia részt

vevői 

Az előadások a. Kossuth LaJ'os ~ d • ..L u ornan::l-0 

e.gyetemen l1an.gza.nak e.' (E .gyetem tér 1 sz ) 

Szállást és é•kezést az Egyetem uj diákottho

r1ában biztositott a Korrfer·enc.i.a Rendezöbizott-

sága, 

SEMMELWEIS ORVOSTORTÉ:NETl MUZEC'M 
ORVOSTORTENET! KONYVTÁR É:S LEVÉLTÁR 

ERNYEI JÓZSEF 

GYÓGYSZERÉSZTORTÉNETI 

KONYVTARA 

Budapes• VII!, DUői ut 26 

SOTE Gyógynövény és Drogismereti 
III. em, 

Intézet 

NYITVA: hétfőn és csütörtökön 10 - 13 • or·ái_g, 
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A 11/L"..GYAR GYÓGYSZERÉSZETI TÁRSA

SÁG GYÓGYSZERÉSZTPRTÉNETI SZAK

OSZTÁLYÁNAK ESEMÉNYEI 

Budapest 

AUGUSZTUS HÓBAN - BEGYÜJ'l'ÖTT ANYAG

BÓL GYÓGYSZERÉSZTÖRTÉNETI KIÁLLITÁST 

NYIT A MAGYAR KERAMIKA! PATIKAEDÉ

NYEK KORABELI FEJLŐDÉSÉRŐL - A 

SEMMELWEIS ORVOSTÖRTÉNETI MUZEUM 

(Budapest:, L Apród Uo 1-3. sz.) 

NYITVA: (hétfÖ kivételével) 10,,30h -18h - ig. 

A kiállítás az év végéig fogadja a lá!;ogatókal;, 
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UTÓSZÓ A DIÁRIUM 

SZÁMÁHOZ 

1-IARMADIK 

Féléve,. hogy DIA' a RIUM szerkesztése 

megindult és negyedéve annak, hogy az Alba 

Regia Napokra a DIÁRIUM első száma megje-

lent. Félesztendo" · d, 
j negye ev az "idöben° a 1n~-

sodpercnek olyan k;s töredéke, 1,ogy az szá

mokban kife.i ezhetetler·.... M, . . eg.ts órömmel tölt el 

bennün!<etj 110.gy lme a ha.rmadik szam' . .1.s nap~ 

Szivesen r g· t ' k e. isz ratJU azt a körülményt 

is hogy a · " ' ' • z e.LSO es masodik száma a DIÁRI-

UM, nak nemcsak szloclmaláng fellobbanása volt • 
hanem azóta a c.éU.<.:itüzéseink egyik fontos 

pontja va:~ósá.ggá va'.17. U · gyarns az első szám 

tartalmát szinte össze k ., tt e11.e~ ''lcönyörögnin, 

mig ma a szerkesztőséget a közlemények ára·

da.tával lát· „ k 1 ' „ •Ja e es fo!.eg az a megnyugtató, 

hogy a gyógyszerészettörténelemmel mindig 

l""bb .o en s többen és lelkesebben foglalkoznak. 

11? 



Helytelenül illettük az előbb a "közlemények" 

szóval a müveket, mert komoly levéltári és más 

kutfő források felhasználásával történő alapos 

körültekintő munkákat hoznak be a szerkesztő

ségbe. 

Ezek 

oldal 

a müvek lassan már meghaladják a 8-10 

terjedelmet és igy egy DIÁR!UM-ot telje-

sen megtöltenének. Dé a legnagyobb öröm, hogy 

ugyszólván naponta jelentkezik ujabb- és ujabb 

gyógyszerésztörténész. 

Az ir-ás, mint a szellemi közlés első jele, 

_ történelmi nyomait - vélték felfedezni a régé

szek abban a leletben, amelyet a neoiitkorszak

ból _ bulgáriai telepek feltárásakor - találtak. 

Többek között a kazanlaki ásatásoknál cserép

bélyegzőket találtak, amelyeken geometriai áb-· 

rákat, vésett jeleket fedezték fe. A régészek 

megállapították, hogy ezek az időszámítás előt

ti harmadik évezredből valók. Tehát körülbelül 

ötezer évre t~hetö életkoruke 

Ezt a kis kitérőt azért voltunk bátrak meg

tenni, mert bizonyítani akarjuk, hogy a történe-
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lem - beleértve a gyógyszerésztörténelnEI: is 

mindig valami ujat tud nyujtarú. 

Tehát ismételten nagyon köszönjük mun

katársainknak, kollégáinknak lelkesedését és 

a beküldött cikkeket, csak kérjUk, hogy legye

nek türelemmel, amig azokat közölhetjük. 

Sajnálatos félreértést kell korrigálnunk„ 

A DIÁRIUM első évfolyam második számába, 

az 58, oldalon Fejér megyei tudósitásunkba 

több hiba csuszott be adathiány miatt. Igy 

nem a moszkvai egyetem gyógyszerész pro

fesszornéijét, hanem a moszkvai Gyógyszeré

szeti intézet igazgatóját A.I. Tencowa asszonyt 

tisztelték meg a M.GY.T. tiszteletbeli tagsági 

diplomájával. Georg Petrust a Nemzetközi 

Gyógyszerész Szövetség szekcióelnökét és 

az Osztrák Gyógyszerészeti Kamara elnökét 

külön üdvözölték és Than emlékérmet csak 

P„Porthan a Finn Gyógyszerészeti Társaság 

elnöke kapott. 

Midőn utjára engedjUk DIÁRIUM-unk har-· 

madik számát, azt kívánjuk, hogy mindig job

ban gyarapodjék, nívóban emelkedjék, hogy 
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olvasóink, kollegáink tetszését elnyerjük, 

Befejezésül egy kivánságunknak adunk 

hangot, amikor ismételten felkérjük a fiatal 

gyógyszerészeket, hogy nagyobb számban je-, 

lentkezzenek cikkeikke>, közleményeikkel és 

az ő törhetetlen lelkesedésüket plántálják be 

a DIÁRIUM lapjai közzé. 
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A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZEI! IÁRSASAG 
GYóGYSZERÉSZTÖRTÉNETI SZAKO~Z'I'AL YA 
BUDAPEST VIII., ÜLLŐI úT 2G. 

FelElős szerkesztő: DR HEGEDŰS LAJOS 

A kiadásért felelős: DR. ZBORAY BERTALAN 

Bngedélyszám: 9i179/1912 VIII 2:i 

1 

1 

A Diárium mai -- ünnepi számát Pest-Buda-úbuda 

egyesítésének 100 éves jubileuma alkal1nából bocsátjuk útjára 
Szót ejtünk fővárosun.k múltjáról, a két város egyesítéséről 
Foglalkozunk Pest-Buda gyógyszerészeti törté11elmével és az 
1872 évben Pest-·Budán-óbudán fennálló patikákkal 

A Diáriu1n szerkesztősége szeretettel köszönti az 1972. ol,,;:
tóber 19-20. között Budapesten tartandó Gyógysze:l'ész Tech
nológiai Szhnpoziont és az azon tnegjelent vendégeket, tagokat. 
'l'ovábbá köszönti a Magyar Gyógyszerészeti Társaság Tiszt

újító Közgyűlését és a Gyógyszerésztöi:téneti Szakosztály Vá

lasztn1ányi Gyűlését, valamint a részt vevő Iiollégákat. 
A Magyar Gyógysze1észeti Társaság Tisztújító ~özgyűlése 

hüajdonképpen társaságunk 50„ éves elindításának, alapításá

nak jubileuma. 
Tudnunk kell, hogy Társaságunk a lVIagyar Gyógysze:részeti 

'Iársaság örököse, folytatása, a Magyar Gyógyszerész Tudomá

nyi Társaságnak, így az is közisme·rt, hogy elődje a Gyógysze
részet Barátainak Köre volt E' Iiör-nek 1922-ben noven1b.er 

hóban tartott összejövetelén határoztá:k el és született meg a 
későbbi Magyar Gyógyszerész Tudományi Társaság n·evét-viselő 
egyesülés. Amikor :a Gyógysze1ész Tudományi Társaság alap
szabályait ellog,adták, működését engeclólyezték (1924), még 

alig számlált néhány tagot 10 év múlva, 1932-ben már a gyógy
szerész tér sadalon1 gyógysze-résztudo1nányokkal foglalkozók 
jelentős tagjai mind kérelmezik belépésük·et 1925-ben a Társa
ság kiadja É1tesítőjét, - amit 1a tagok tagdíj fejéb·en díjtala
nul kapnak. - A megindulás évében 3 füzetet) 142 oldalon) 

1927-ben már 5 .s~ámot 464 oldalon }elentetnek meg.. Az érdek

lődés évről-évre fokozódott és a Társaság n1unkásság.a - ma
gasszintű előadásaival - mind jelentősebb, éI'télresebb Lett 

A Magyar Gyógyszerészeti Táxsaság elindítási, alakítási 50 

éves jubileuma alkaln1áv.al szeretettel köszönti a Diáriu1n 

sze1kesztőségével együtt n1tnd a 2700 jelenlegi tagját 



A DIÁ.RIUM KÖSZÖNTI A SZÁ.ZÉVES BUDAPESTET 

PEST-BUDA··ÖBUDA RELETKEZEsE, NEVE ÉS RÖVID 
TÖRTÉNETE 

Azt tudjuk, hogy a Dtma balpaxtján a Rákos-árok által ha-· 
tárolt sziget1en épült Pest és a jcbbp.arton a mai Óbuda körnJ,;é
kén elterülő Buda településekből fejlődött ki városunk. A kettő 
közül me.Jyiket .alapították előbb, eldönteni a történészek 
dolg;a Kétségtelen a kelták által alapított Budapestet AK-INK
nek nevezték {ami kelb 1ny;2lv:e-n bő vizet j.elentet-t), és kor
mányzati székhely volt. Később Sican1b1ia, Eczelburg (Etel
vár), majd Aquincum nev0kieit használta a település. A felso
rolt helyneve~c ,a történelemmel füg.gnek össze 

Annak ellenére, hogy Pest szó jazyg, szláv vagy sZiékely 
nyelvjárásban ma is használatos „Kemence" szóval azonos, 
ezt a nyelvészek még ma sem döntötték el véglegesen Vaim·ak, 
akik Pessulus (zár, kulcs) és a Pestis (veszedelem) 1atin szavak
ból szárm.az:ta.tják: a Pest szó eredetét. Ptolemaios szerint az 
itt lakó szaurok (szarmaták) városát Pessiunl. (Pession)-nak ne
vezik Salamon Ferenc .szerint „Pest" az ó .... szlávok nyelvén he
gyet és barlangot jelent, utalással a Gellérthegyre. A beköltö
zött németek ai Kem.ence s.zót fogadják el és Ofen .... re fordítják. 
le Ezért is ·szerepel térképeiken min·denütt az Ofen szó. A tör
ténészek úgy is magyarázzák a Kemence :szó Ofen fordítását, 
hogy abban az időben az ittlevő rengeteg mészégető füstje, a 
számos Pesti és Budai hőforrás felszálló gőze távo:J.ból egy nagy 
szabadtéri Kemence füstjének látszatát keltette a n1essziről jött 
idegen·ek szemében 

Buda j.e1entése siem eldöntött P1istus Rheto1, Attila udvari 
k1óni.kása Blédá-nak említi Kézai Si1non történ·eilmi művében 
Attila testvéréről, Budá1ól származtatja az élnev-ezé.st. Buda 
egyébként kelta gyök szó, ami tetőt, hámt, kunyhót jelent. 
Ilot'váth István megint a Bud, Buda személynév mellett tör 
lándzsát. ~ehát Pest-Buda 1nevén1ek eredetét a tö1~ténész-ny;elvé
szek f.e1adata ·eldönteni, és. fe1kutatmi 

A legtöbb régi feljegyzés és tárgyi emlék úbudáxól -
Alsó Pannónia fővárosáról - Aquincumról és T1ans vagy Cont-
1a-Aquincumr ól szól Azt, hogy mindkét váro:s léteZJett, az 
újabb pesti rómaikori ásatások és a két települést össrekütő 
hajóhíd és révátkelő inaradványai is igazolják. Itt előr:etolt 
katonai erődítés. védelirnezte a Hbar:bárok" betör1ései ellen a 
várost A ránk maradt emlékek bizonyítják, hogy maiga:s kultú-
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rával. fürd.őkk·el, amfiteátrumok'kal rendelkezett Aquincum 
KözeÍ 2000 éve tehá-t, hogy Pannonia lnfetior néven már akkot 

fővátos volt 
Utána a keletről, nyugatról, északról ért támadások lerom-

bolták és kihalttá tették a vidék~! ( 400 körül) A népvándorlás 
idején inkább tábor'helyül és a hadia_nyag r.aktárwásá.ra hasz
nálták az épületeket A honfoglalás után a telei:ül~s ism~t rl10?
erős.ödött Eszte1gom, Alba Regia (Székesfehe1va1), V1seg1ad 
után királyi székhellyé lépett elő Buda és kezdett kiaLakuIDi a 
kereskedéssel, ipar1a1, k·almárkodással foglalkozó Pe~t.. H:az~~ 
történetéből tudjuk IV.. Béla (1223-1270) ur.alkodasa 1deJen 
a tatár mongol hadak (1240-124l"ben) úgy feldúlták, feléget
ték lerombolták nllndkét várost, hogy az öldöklés végén a 
lak~sság úgyszólván kihalt„ A tatárdúlás részben e~őn~t ,jelen
tett Budá-nak. mert IV„ Béla felismerte, hogy a beep1tetlen 
dombra a mai,Vá1hegy-re erődítn1ényt, vára1t építtesiSien és ez
zel védje Budát. Zsigmond király trónralépése után_ (1387) 
Buda fejlődése olyan na.gy n1érbéket öltött, h?gy Zs1g~?n~ 
francia építők.kel a várat újjáépítteti és azt veg~g;s .k1~ályi 
székhelyi rangra -emeli Így lett Pest-Bu_da szabad klr~yi var?s 
A. királyi vár Buda, míg a régi Buda Obuda elnevez:srt ~~pJa 
Ez utóbbi a királynék városa. Zsigmond a 1-11 Dekretumaban 
Pestnek is önálióságot adott, melyet ezután N agypestnek 

hívtak k" 'l (1458 Pest-Buda fejlődése és első virágkor a Mátyás iI'a Y -
1490) országlása idejére esett Mátyás művészi é~ítészetii rem:
keket produkál tat, Latin-ola;;z kultúrát hozott __ haz':"'kba ó~uda
ról a Vár ha helyezi a főiskolát, messz.e foldon h1res tu·do~okat 
hív és lát vendégill„ Érdekes könyvtárat .a1apít és _a Vatban 
(Hess András) nyo.indával, könyvnyomtatással ·emeli magasra 

Buda kultúráját „ „ • 
Ezután szomorú évek következtek Pest-Budata es haza1:rk-

ia Amit Mátyás felépített, a török hódolts1'g (154_1--:-16_86) nund 
lerombolta, felgyújtotta Az osztPák uralom, a. Rak~cz1 szaba~
ságharc, az átélt tűz;vészek, járványok, pestis,, mind n~gat1v 
kihatással volt Pest-Buda fejlődésére Pest példaul 1anny1ra el
néptelenedett, hogy 1710~ben összesen 300 Lakosa. volt Buda 
fE:jlődésére az is nagy hátránnyal járt, hogy Ausztr1,~ ~o_zs.on~
ba centraliz.ilta M1agyarország politikai és g.azdiasagn_ 11a:iy1-
tását II József idején (1780-1790) fejlőcLésnek indult a varos, 
mer:t visszakapta országvezetési jogait, a tudom~yos _él:t is 
fellendült 1784-ben az uralkodó Budáról Pestre helyezi at a 
Nagyszombati Egyetemet. 
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A krónikásnak még egy szomorú, majdnem .végzetes ___ e_se-
1nény-ről kell megetnlékeznie 1838-ban a nagy dunai árvíz 
szenllye:s árja szin_te' el akarta söpörni Pestet Az en:1berfeletti 
küzdelem hőseiről megemlékezni kötelességünk A mentési 
n1unkálatok nagy n2vei között két gyógyszerész is szerepelt. 

1848. március 15-e N·arnzetünk öntudatra ébredése - a 
forradalom - Pestről indu,lt ki. Hősi városunk ismét a szabad
ságért küzdött, amit csak nagysoikára 'kapott meg. A s-nabadság
harc gyógyszerész hőseinek nevét, tetteiket fel.sorolni a kor
látozott hely miatt nincs módunkban, ·más alkalommal fogunk 
vele foglalkozni 

ÓBUDA - PEST-BUDA - MARGITSZIGET EGYESÍTÉSE 

Érdekes, hogy Pest-Buda városrész egyesítése nagyjaink 
régi vágya 1829-:ben gróf Széchenyi István - Honderű - né
ven szeretné a két várost egyesíteni. Kossuth Lajos mát 1840-
ben küzd ezéit. Budapest egyesítését az 1849 június 24-én For
radalmi Magyar Kormány a IV törvénycikkben kije
len ti, hogy Budapest néven Pest-Buda fuzionáljon. Az „eljegy
zést" a n1egnyíló Lánchíd (1849) szentesítette volna. A közbe
jött világosi fegyverletétel ezt a tervet meghiúsította, így csak 
1872-ben 100 év'.'el ezelőtt a XXXVI. törvénycikk mondja ki, 
hogy Pest-Buda-Óbuda a Margitszigettel egyesíttessék és a Bu
dapest elnevezést kapja. 

A hivatalos egyesítés 1873 nocvember 17-én lépett életbe 
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MOZAIKOK 

PEST-BUDA GYóGYSZEREsZETl TÖRTJ1:NETÉBŰL 

Ha rövid visszapillantást teszünk Pest-Buda gyógyszeré-' 
szeti történetére, akkor az ókori ·nyomokat, ·-bár az i,dő távol
ságána'k homályába vész, - rés'Ziben írásbeli, részben tárgyi bi-· 
zonyítéZ.ckra, de jórészt feltétele~ésekre alapíthatjuk„ 

A kelta, avar, hun, római, gót, jazyg, longobárd, szláv és 
ősmagyar gyógyító orvos-gyógys2erész tevékenysége általában 
vallá'Si rituson alapult A sámánok, táltosok, varázslók az ak
kori rend papjai, nyilván a gyógyítással is összefüggésiben mű
ködtek. Ezek bizonyíthatók írásos emlékekkel. A gonoszt, a 
rosszat, a betegeket ráolvasással, varázsszavakkal titkos roor
n1olás:sal űzték el A ker-eszténység idejében később ez.ek imává, 
fohásszá szelti.dültek és ilyen ala;kban jelentkeztek úgy, hogy 
inég a XIX„ században is a receptek .elején invokáció szet:epel 
Ezt bizonyítja Répay Lajos kadarkúti kollegánk kutatásainak 
eredményei A tárgyi .argumentumok, növényi, állati, ás:ványi 
anyagok is nagy S'nerepet játszottak a gyógyításban. Ismerünk 
gyógyító amuletteket, amelyek növényi gyökerekből is készül
t<ck, ás;ványi násifákat, fémből készült gyógyító ka~perecek,et 
és füLbervalókat. Ezek per cu:bis, per os hathattak, huszen nem 
egyszer a bőrr:e dörzsölték, vagy szopogatták, csókolták. és így 
biztosították annak. >)gyógyító" hatását. Vitathatatlan, hogy a 
mozgó, vagy őrt álló katonaságnak: a vé~ő ha,d~1~ ~agy a tá
rriadó .seregeknek külön felcserei, gyogyszeres:zei is voltak. 
Ezek n.~m csak az embereket, hanem az állatokat, -egyik leg
fontos,abb sa:er,epet játs:zó ·- ]avat is - ápolták, gyógyították 
és gyógyszerrel látták el. A kiásott .síroklban talált ~gyes anya
gok élemeire ma sen1 derítettek még fényt GondolJun1k, a m1:
mifikáló balzsamokr:a, a köcsögökbe beszára1dt szerek nem.elyi
kér·e amelyeknek titka még .ma is, mego1datlan. Tudjuk., hogy 
nag; szerepet játszottak a hivatásos jósnők, kenő- és javasa:sz
szonyok: akik a gyógyító kaszthoz ta1rtozitak„ 

A kereszténység elterjedésének idejében a gyógyszerelés, 
oyógyítás· fől,eg a s21erzetesekre, papokrH, apácákra hárult, tud
jHk hogy a kolostorok, a kórházak kézi, házi _pati.kákat tar·-

tottak 
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Hazánk1ban :az első írásbeli hivatk.azást a gyógyszerészekre, 
iUetve patikákra a XIII sz.-ban A Budai Jogkönyv„ben (1244-
1421) találjuk* A 102. pont s2'erimt a gyógyS2'erészak mást, mint 
gyógyszert nem árusíthatnak:". Az 1345„ évi Patikaház Okmánya 
és 1346 .. XIL 2-án kelt okirat Magister Gekminus (Apothecarius 
domiui regis) nevét tartalmazza Nagy Lajos uralkodónk gyógy
szerésze és kamara ,grófja Szerecsen Jakab olyan lil!agy .befolyás
sal bírt az ud:v;a-rr:a, illetve ·az ország pénzügyeire is, hogy „sre
recsenfejes" dénárdkat vernek Magyarországon Ezeket az ér
méket az a:kkori források „Monet€ Saraoheni" néven emlegetik 
és 1379-ben a vámot Szerecsen-dénárban kelJ fizetni. Nagy 
Lajos uralkodásának utolsó évében az uralkodó arcképe h·eJ.yett 
„az udvari gyógyszerész" képével díszítették a magyar állam 
pénzeit Budán Barauch, Synock nevű patikus élt 1375~ben, az 
akkori levéltári adatok szerint 1392 dátumú okiratban 
Rauchar Zsigmond ~s Péter gyógyszerész testvérek házairól 
olvashatunk Több írásib.eJi feljegyzés bizonyítja, hogy Mátyás 
kivály Buda várában 1470-ben Platea Aporthecariorum (a Pa
tikus és a Nagy Utcában} 4-7 gyógyszerész lak.ott, név szerint 
Simon, Nagy Grósz István, az o1asz Benedek és Valentinus, Pé
ter, lVlihály Engelhardus (E1nust) Bálint,** az orvos rokona, aki 
1495-ben „királyi gyógyszerész" címet kiapott. A Patikus utca 
az akkori Pálas kolostor mellett feküdt, a korabeli feljegyzések 
szerint 

Itt most egy kis kitérőt kell tennünk és elemeznünk kell 
az Apoteke (Apotheca-rius) görög szó er\edebét. Jelenrbése rako
dóhely, raktár. Így a gyógyszeDek raktározására szol'@áló he ... 
lyiségeknek a n·eve. Ebből származik névelő nélk.Ul a magyar 
patika szó, amit a német nem ha.gy el és: apotheke szóv;al jelöli 
a gyógyszertárt Vitatható egyesiek srerint, hogy .a 'két szó és 
az apothekárius speciá1ius vagy speci-árus népi magyarság
gal specerájos fedi-e a gyógyszerész fogalmát? Né~ük, hogy 
mit árultak ezek az apotekariesek vagy speciá1iusok„ A fel
jegyzésekből tudjuk:, hogy ritka keleti fűszer:eket, balzsamo
kat, gy,arntákat, olajat, viaszt, mézet, gyertyát stb sőt posztót 
és vásznat is tartotiak az apothékában. Tehát speéiáilis dolgo
kat Egyesek házai a Nagy-boldogasszony (a mai Mátyás) temp-

"' Buda város 1244-1421 között ét vényes j.'.Jgszabályoknak 1413-1421 
táján írásba foglalt gyűjteménye, Michnay EnC.re és Lichner Pál 1845-ben 
Pozsonyban megjelent ,. Ofner Stadtrecht von MCCXLIV-MCCCCXXI" című 
könyve publikálja. 

"'"' Bálint, Mihály, Péter gyógyszerészek 1505. évi (1510 évi) sz616termés.é
r61 olvashatunk (0 Levéltár II 38 658. sz okmányában). 

8 .1 
;tl 

lom terién, illetve a kofa-piac előtti téren állottak. Kőházaik 
ajtaja, kapuja a rerre nyilotta:k úgy, hogy sátrakat állithatrak 
fel a piac felé és így az árusítást SZlabad:ban is folytathatta.~„ 
Valószínű innen szárrnazhatik a Tanács akkori rendelkezése, 
mely szerint az utcai sátrakban tilos vasárnap a posztó és 
vászon árusítása, csak a többi - feltételezhetően gyógyszert -
volt szabad kiszolgáltatui 

Gondoljunk a névelemzéssel kapcsolatosan, hogy a g~ó~y
szerészet mint nrinden tudományág is hatalmas.at „feJlodott. 
Ne feledjük el a hosszú változatos f,ejlődést, amin ~eres::tül 
ment úgy mint az orvoslás, hosszú utat tett meg, arrug elerte 
a magasabb egyetemi képzettség fokát. Az érvágó, köJ?ülyöz~ 
borbélyok a kirurgusok kezdeti működéséből alakult k1 a ma1 
orvostudomáI1ynaJk talán 1egf.ejlettebb sebészeti ága Sok-sok 
1Épcsőfokot kellett megtenni, míg a „gyógyszer" árusító é. 
kiszolgáló orvosok, a beöntéseket (allövetet} adó gyógysze-
1 észek, orvossegéda'r., az alkimisták, a kor műveltségének meg
felelő magaslatát elérték, a mai tudo1nány alap}át letették, 
<le mindenkor a kornak megfe1elő tudományos színvon·alát 
kénviselték 

- Hivatkozissal az előbbi.ekre, sokan kétségbe vonják a régi 
okmányokban szereplő Apotheca-rius s:zó jelentését és kereske
dők'nek, árusoknak vélik a szó értelmét. Pedig az előbbi bi
zonyítékok ala·pján a gyógys~ertárak teljes e1különítéséről, 
n1űködésiükr ől szóló írásbeli felje·gyzéseket, bizonyítéikakat k-ell 
elfog,adni Így a XIII-XIV-XV század-bel:i ap!>thekáriusai 
gyógysze1észek voltak. vitathatatlanul. Ehhez hozzá kell fűzni, 
hOgy az Amerikai Egyesült Államok·ball1, ·de Európában nyu
gaton, délen még sok .gyógyszertárt ta1álunk, an;elyák, a ~eg
különfélébb árucikket (nadrágtartót, fagyaltot, vaszonfelesege
ket} is árusít 

A .szerzetes rend, a polgári gyógyszertár:ak emlékei töbib 
tárgyi levéltári adatokkal részben feldolgozottak. A tábori, 
k.aton~i pa;tikák leírását, történetét erősen hiiányolni 1€het és 
az ide való kutaitások feltehetően hézagosaL'i{.. Tudomásunk van 
ar.ról, hogy katonai, tábori patiká:...'r. polgári lakosságnak is 
szolgáltattak ki gyó.gyszerféleség:eket annak idején 
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A XIX .. SZÁZAD GYÓGYSZERÉSZ VONATKOZÁSAI 

Pest- Buda- Óbuda te•ületén található patikákiól (1836) és 
az abban működő gyógyszerészek neveiről mai számunkban 

másutt olvashatunk 
Érdekes leírást ad a XIX száz<>dfmduló idején működő 

patikák helyzetéről dt.. Zboray Beitalan: Egy budapesti fiók
gyógyszertár tö1ténete „ „ „ című munkájában, jelen Diáriumban„ 

Művészetek terén megemlíthetjük, hogy Pesten 1834. június 
30-án megnyi1lt az első képzőművészeti táriaton,' amit akkor 
Műkitételnek neveztek, a Pesti Műegylet kiállításán Reko
rovszky Alajos „gyógyszeres" egy művészi mellkép festményé
vel szerepelt 

Patikárius Ferkó 1848 körül szép magyar nóté!kat húz nyi
rettyűjével a Gránátos (ma Vá•osház) utca Komlókert mula

tóban, vigadóban 
Említésre méltó, hogy gróf Széchenyi István kezdeménye

nyezésér'E! alakult (1827) Nemzeti Casino napl&jáJban dr. 
Wágner Dániel „gyógyszertáros" és „gyógyszer:gyáros" neve 
után, az alapító tagok névsorában báró Wesselényi Miklós, az 
„árvízi hajós" szerepel 

BUDA-ÓBUDA-PEST EGYESÍTÉSÉNEK ÉVE 1872 

~ét fontos gyógyszerészeti eseményhez fűződik„ Március 
15-én lépett éJetjbe (az 1871-ben Pesten kiadott) l Magyar 
Gyógysze•könyv, mellyel új fejere! nyílt a m,;gyar gyógyszel'
tudomány rtörténetében 

1872. május havában - hosszú vajúdáJs uté!n - alakult 
meg a Magyarországi Gyógyszerész Egylet. Elnöke Ráth PéteI'. 
Ez az első demokratikus gyógyszerészi országos összefogás, 
mert az Egyletnek mindenki, a tulajdonos és alkalmazottak 
egyaránt tagjai lehettek 

1872-ben 

BUDAN-úBUDAN-PESTEN FENNÁLLÚ PATIKÁKRÖL 

-·~ 
A G y ú G Y § Z E R T A R 

elnevezése 
és alapítási 

éve 

BUDA 

az akkori 
tulajdonos 

neve 

Scheich Kár oly 

korabeli helye 
és rövid története ----

Vár, Tárnok u .. 8 Va1osi 
1687 

'"I örténetét a Semmelweis Orvostörténeti Mú~eum Igaz-· 
gatósága a Diárium n-iai szán1ában ismertet~ A terveE;
szerint 1974-ben n1úzeumot fog nyitni a patika ered~~t1 
helyén (A gyógyszertár 1922-től a Tárnok u. 22-ben,) Je-
lenleg a Dísztéren működik 

Fekete 
Medve 

Schwartzmayer 
Já11os 

Fazekas u. 6 (mai Szi
lágyi D.-tér) 

1688. 
A Vári Városi (Arany Egyszarvú) patil~a fi~kja volt ,175_1-
ben önállósították s az „Alvárosi". címet vis~lte. Nevval
tozásának ideje ismeretlen A patü;:a megszunt. 

Telkesy Iván* Vár, Dísz-tér 13 Udv 
F e k 
S a s 

a r i 
e t e 
1761. 

B 
·· Jo'zsef IZaJ·etán gyógyszerész a katonai kincstártól eer · . · , , . 1 ' · gy 'gy 

vásárolta meg a (volt tábot1) patikát es: P? gar1 , o -
szertárként nyitotta meg. (Ez az egyetlen Jogadoma?yo
zás nélküli gyógyszertár!) Eredetileg ~ek~te sas neven 
inűködő patika, később kapja az Udvan c1met. 1906-ban 
tulajdonosa Szent Szív néven P~stre:, '!,ll_I.; Baross utca 
44-be költözteti ót, ahol jelenleg 1s n1ukod1k, 

Három nyúl kaszárnya 
közelében (mai Fő-u 
54) 

Frumm István 
R ó n:. a i 
Császár 

l'i84 
A jocrot a helytartótanács Kolb Bernáth Jánosnak 
mán;ozta, felállítási helyéül a Vizivárost jelölte 
jelenleg felújítva a Fő u 64 sz alatt működik. 

--~Az 1812. évi Gyógyszer és?. zsebnaplá1 szerint Ielkesy .János 

ado
meg 
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S z e n t 
Eisdorfer 
Gusztáv 

A Rácz templom mö
gött Palota út 9. (mai 
Attila krt) 

h á r o m
s á g 1786. 

A jogot a várból ismert .Beer .József Kajetán kapta, és 
a Rácz-városban nyitotta meg Későbbi tulajdonosok 
először a Döbrentey-térre. majd 1923-ban Pestre a Teréz 
körútra helyezték át Oktogon gyógyszertár néven. Jelen
leg VI Lenin krt 61 sz alatt működik„ 

Sze11t 
István 

1795 
Tcith János Királyhegy-utca 11. (a 

mai Mártírok útja 38.) 

A patikaengedélyt 1795-ben 'Iót.h Ignác kaptn, s helyéül 
az Országút (Landstrasse) és Ujlak (Neustift) városré
szek voltak 1negjelölve. Megnyitás előtt 1796-ban tűz
vésznek esett áldozatul úgy, hogy csak évek múlva ke
rűlt sor újból a megnyitásra és akkor Ujlakon nyitották 
meg 1841-ben visszakerült az eredeti helyé::_e, 1932-ben 
Margit-körút 35-be költözött A patika elpusztult 

Gránát-
Invalidusok Háza (mai 
Frankel Leó u.. 1 7.) 

a 1 m a Ir galmasr end 
1810. 

Az Irgalmas Rend kórházának alapításával egyidőben 
patikajogot is nyertek, nyilvános jelleggel Az új kórház 
felépítésekor (1900) a gyógyszertár abban müködött, egé
szen a Rend inegszünésélg. Most az OR:FI házi gyógy
szertáraként működik, (nyilvános .iellege nincs) 

Segítő 
s z ű z 
Már i a Vlasek Ede 

Horvát-kertnel 
Szent János tér 1 

1810.. 
Pöschl Ferenc a Drei Mohren (a mai Kapás) utcába kapta 
a jogot. Csak 1814-ben nyitotta ineg a patikát. Kramolin 
Vince 1818-ban a gyógyszertárat áthelyezi a Iiol'vát-ke1t 
mellé, a S.zt. János tér 1-be. 1894-ben a Krisztina tér 7-be 
költözik 1944-ben lebon1báz:zák. Jelenleg ft~lújítva az r.. 
Mészáros .utca 2 sz. alatt működili. 

Arany Gll 
o r o s z 1 á n ·a 0 

l3l6. Sámuel 
Bécsi út 30 
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A Budai Szent István Gyógyszertár eg)' ideig Ujlakon 
volt, majd, mikor visszaköltözött 1841-ben régi helyére, 
Újlakon fiókot tartott fenn. 1871-ben kérték a gyógyszer
tár anyásítását, s ettől kezdve Arany oroszlán néven mű
ködött. 1902-ben a Lajos utca 28 alá helyezik át Jelenleg 

újjáépítve a II. Lajos utca 35 .. sz alatt működik. 

! 

l 
:A 

úBUDil 

Magyar 
korona 

1767. 

Zboray 
Bertalan régi Lajos utca 30 

1833-ban a jognyertes fiókpatikát nyit a Lajos utca 117-
ben melyet 1871-ben anyásítanak Angyal néven, később 
1873-ban új fiókpatikát nyit a Palatinuson (a mai Mai:git~ 
szigeten)„ A patikát 1880-ban a Polgár iér 7-be helyez.ik. át, 
8.hol megszűnéséig működött. A margitszigeti fiók gyógy
szertár 1945-ben szűnt 1neg 

Angyal 
1833. 

Eisdorfer 
Gusztáv Lajos útca 117 

Az óbudai Magyar Korona gyógyszertár tulajdonosa, 
1833-ban fiók patikát nyit, melyet 1871-·ben anyásítanak 
A gyógyszertár eredeti helyén, jelenleg is működik. 

PEST 

Várcsi 
A Szent-.f. w· h , 1 J. v~ agner 

a r 0 m - Dániel 
Városház-tér (mai Vá
ci utca 34.) 

sághoz 

K 

1688 
A legrégibb pesti gyógyszer tár jogát Herold Heinrich 
Siegfrid kapta. A „Városi" nevet később veszi fel Ez 
az ősi patika V ker Váci utca 34. sz alatt jelenleg is mű~ 
ködik. 

g y ó 
1784. 

Csávássi 
Kiss Károly 

Kígyó-tér 1 (a mai 
Kossuth L. u. 2.) 

1789-ig Csillag volt a patika neve, később a Kígyó utcár·ól 
nevezték: el 1899-ben került jelenlegi helyére, ahol ma is 
müködili 

Szent
! é 1 e k 

1786, 
Török József 

Kisker eszt és Király u 
sarok (a mai Majakov
szkij utca 12 ) 

A jogot Sch,vachhoffer Ignác kapta, Arany Oroszlán né
ven nyitotta meg 1791-ben a Belvárosban Nagy Kristóf 
néven fiók gyógyszertárat nyit a tulajd_onos. A patikia je~ 
lenleg nem működik, berendezése mint kiállítási tárgy a 
Se1nmelweis Orvostörténeti Múzeumban van elhelyez:ve 

.LL. 



Isteni 
gond- Fáczányi 

Armin 
Jászberényi-üt 7. (mai 
Kőrösi Csoma út 5-7 . .) v is elé s 

1870 .. 
Az első kőbányai patikát a tulajdonosa X. ker. Belső
Jászberényi út 7. sz. alatt nyitotta meg A jelenlegi helyén 
ma is működik 

S z e n t 
F e r' e 11 e z Dr. Landau Ferenc-tér 

1872. Imre 

A Ferenc térről 1883-ban Ferenc utca 16„ sz. alá, 1888-ban 
az tlllői út 65. sz. alá, majd onnan 1929-ben a mai végle
ges helyére, Ullői út 59, sz alá költöztetik, jelenleg is 
működik, a gyógyszertár 

Csillag Kerepesi út 43. 
100 éves Molnár János 
1872 .. 

(a mai Rákóczi út 43 . .) 

A jognyertes a Főváros Vegyésze volt és érdemes mun
kájáért nyerte a jogosítványt. A patika teljesen át.építve 
ma is legutóbbi helyén működik„ 

1872-ben működő háZJipaltikákról feljegyzéseink hiányosak 
e téren még .alapos kuitató m·unkára lenne szükség. Budán a 
Szent Erzsébet Apácarendnek, (1785) Pesten a Szent László 
Barakkó1háznak 1869) volt házi g:;'ógyszertá.ra. Ezen kívül a 
Szent Rókus Kórház és a Katonai Kótházak ,gyógyszertárairól 
is ol\Oashatunk. 

Bud.apest rohamos fejlődése, lakosainak nagyfokú sza;po
rodása i1gényelte a gyógyszerellátás fokozását Száz év előtt 
ez az ellátás néhány tulajdonos. kezében - :Privilégiumszerű 
irányítás a1att történt 

Jelenleg fejlett egészségügyi ellátottságunk mdlett büsz
kén mondhatjuk, hogy a száz év előtti pati:kák száma -· ia mai 
Nagy-Budapesten - majdnem megtízsze1,eződött Ma 227 háló
zati, 29 inté:z;eti gyógysLJertár működik fővárosunikiban. Ezek 
a számok önmagukban is beszédeseik és bizonyítják, hogy a kor·-· 
nak megfelelő szociális egészségügyi ellátásnak, a gyógyszer~
szek m,agas képzetrtségű őrei, a gyógyszer tárak közegészség
ügyü.nk eI'ŐS fellegvárai és lesznek a jövőben is .. 

dr. Hegedűs Lajos 
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A BUDAVARI „ARANY SAS" PATIKA 

- GYÓGYSZERESZTÖRTENETI MÚZEUM 

A legelső reáljogú budavári gyógyszertár a török hódolt
ság alól felszabadult Budán az „Arany Sas" patika. Bösinger 
-Ferenc Ignác alapította, aki érdemei elismeréseként kapott ne
n1eslevelet I. Lipót császártól A mai Dísz tér 1-~: sz ház he
lyén állt lakóházban nyílt meg 1687-ben, még 1696 előlL pedig 
átköltözött a mai Dísz tér 6 sz (Gombaszögi) házba Keidetben 
az „Ar:any Egy.szarvúhoz" nev;et viselte, 17 40-ben iaz akkori 
tulajdonos, Ringer János keresztelt,e át a mai Tárnok u. 16 sz. 
alatt levő gyógyszertárát „Arany Sashoz" névre. Böstinger az 
1690-es évek kezdetén a Vízivárosban fiókgyógyszertárat nyi
tott, a k.§.sőbbi „Fekete 1\1edv-é"-t 

A patika feltehetően 1735-1754 között költözött végleges 
helyére, a Tárnok u 18 sz .alá. Az épület ezt m-egelőzően 
Stocker LGrinc városi fizikus tu1aj.do-nában volt, aki az első 
balneológiai n1űv.et írta 1721-ben a budai fürdőkről. A patilka 
jogosult ·volt s. „városi" cín1 vis1·2-lésére, oégtábl.áját Bu·d:a város 
cín1er·e díszítette. A XX században vette fel ténylegesen a 
Városi" nevet és ekkor költözött át .a 'rárnok u. 8-.ba, később 

~ Tárnok u. 22~24·--be. Tula}donosai: Werner BáLint, Seyler 
F·erenc, az Unger család stib 

C·saknem száZihatvan éven át az épület f.aiai között működő 
gyógys~ertár helyiségeiben nyitja meg kb 1974 elejoén a Sem
melv.;eis Orvostörténeti J\IJ:ú21eum r-észkiállítását „A modern 
gyógysz.ertár kialakulása és fejlődése a reneszánsz és a ba
rok korban" címmel. A kiállítás alapvető célja az egyetem-es 
gyógyszerész.ettör,ténet bemutatása fejlődési f.oly-amatában a 
XV század végétől a XVIII. századdal bezárólag A reneszánsz 
ko.rszal<·r1 esik az az idő, amikor az orvos- és. a gyógyszeré.sz
tudomány kettévált és az önálló .gyógyszerészet megszületett 
Ekkor szűnt meg -a gyógyszerkincs. gazdagodá:sáv.a~ és a labora
tóriumi ismeretek kiszélesítésével a ve.gyesk-er-2s1kedés jelle.gü 
köz;ép1<ori patik1a és jött létre az egészség.ügy sz.algál.atáiban álló 
„modern" .gyógyszertár A kiállítás nemcsak a gyógy-szerésztör
ténet három évsz:izadát tekinti végig kronológiai sorrendben, 
hanem ,,demon"Stráló jelleggel'' bemutat egy későbarokk kori of
ficina-interieurt, v;a1amint egy XVI-XVII századi „·alkimista" 
laboratórium rekonstrukcióját Az utolsó teremb2rn vég·ül a 
„historia domus" emlékei kapn1ak helyet A 1núze:u-m esztéti:kad. 
jellegét és hangulatát emelik m·ajd a boltíves helyiségek, az of-

2. Diárium 



ficina, az alkimista műhely f.estett (-alsecco) fala,i és freskói, az 
P.nna utca felé nyíló „rácboltajtó" és egyéb korabeli építészeti 
f.alrészletek. A kiállítás látogatottságát erősen növeli n1ajd. az, 
hogy a külföldi és h·azai idegenforgalom szempontjából a leg
exponáltabb helyen - köz,el a Szentháromság térhez, a Mátyás 
templom „átellenében" - fekszik az épület 

A „patikamúzeum" kiállításának előkészítése és m·egr:e:nde
zése, a .gyógyszerésztörténeti ré.szl,eg irányítása - a múzeum 
főigazgatósága mellett - Vida Mária tudományos kutató, o:sz
tályvezetőhelyettes feladata Munkájában dr Zalai Károly 
kandidátus, Szigetváry Fer:enc és Szentgyörgyi István gyógysze
rész szakértők vannak segítségére. 
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Semmel,veis 
Orvostörténeti 1Vlúzeu1n és 

Könyvtár 
Igazgatósága 

(Budapest) 

Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 
Orvostö1téneti Könyvtár és Levéltár 

E1nyei József 

Gyógyszer észtö1 téneti 
Könyvtára 

Budapest VIII , Üllői út 26., III em 

A SOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézetben 

IIL e. 

Nyitva: hétfőn és csütörtökön 10-13 óráig. 

ÖKORI GYÖGYSZERÉSZI El\ILÉKEINKROL 

Időszámításunkat több ezer évvel megelőzően kialakult 
egyiptomi mítosz sz-e,rint Rá, a mindent éltető napisten vezeté
sével ni_űködő 7 tagú isteni tanács jegyzője a tudós és fondor
latos Thoth isten volt. Ő volt egyben az össze.s tudományo.knak 
É:s művészetekna'I{ isteni védnöke, s az ő nevéhez fűződik a 
gyógyszernek első említés.e is. Nevének n1egtisztelő jelzője a 
ph-ar-nn1ki volt, arni inegbízh.atóságot, biztonságot jelentett. 
Jenny szerint e névbeu szereplő ph a gyógysz.2r ii_eve 

Az ősi egyiton1i szóból ered a görög phar1nako11 alapszó, 
arnelyből előbb a gyógyszeres előiratokat tartalmazó könyvek 
kapták nevüket (pharmacopo2ia, pharni_aceutica), s később eb
ből alakult ki a n1a is ha:sznála to.s pharn1aco-(gyógysze1) össze
tetelű rnűszó 

Thoth nevéhez fűződik az ókor.i alkimia tudományának 
e1edete is Az ő sugallatára gyűjtötték össze a Tabula Sina~· 
ragdina-ban írásban lefektett a11cén1iai művészetet, a gyógy
szerész,et ősét Ez az ókori kémiai rr1ű - sok hozzá hasonló 
nagyértékű más könyvvel együtt - az ókor leghíresebb könyv
tárában Alexandria ·e:lfoglalás.akor a tűzvész áldozatává vált, de 
elmélete a .szétszóródott tudósok szájhagyon1ányáb-an továbbt.a 
is fennmaradt 

Az alkémi.a n1ŰYelebeit, -eszközeit és szán1talan titkos jelét 
a fejlődő gyógyszerészet változatlanul átvette és tovább fej
lesztette Jelerit a ké1ni.ai fogalrrn.ak jelölésére .a XIX század 
közepéig használta az egyetemi tankönyvekben és az orvosi vé
nyeken egyaránt 

Minden bizonnyal legősibb e1edetü gyógyszerészi örök
ségli:nk emléke az invocatio, az isteni. segélykérés. Ez n1ég a 
démoni sze1nléletű, prin1itív kultúrájú népektől er.ed, ,akik a 
term.ószet hat.a1n1as megnyilvánulásait megérteni még nem tud~· 
te:ík, azokat isteni eredc:tűc-kn-c'k tartottik A Rossz befolyásár.a 
szerzett sebeit, vagy betegségeit a Jó szellem közbenjárásá~al 
gyógyították, .akit imá..l.;:kal kellett ni.egnyerni 

Az isteni segélykérés a különböző vallások kultúráján fel
épülve az ókori népektől a ró1naiakon és a k.erc2.sztény közé:p
ko.r on kereszt.ül a XIX .. század közepéig elkísér Ezt nemcsak 
01 vasi vénykezdetnek használták, de minden nagyfontosságú 
okirat be~ezetőjéül is Így például a tihanyi apátság ala:pító
levele is Krisztus konstantinu.szi n1onogr:aimjáv-al, a PX-el kez
dődik 
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Ősi örökségként még a drachma súlyrendszer használatát 
is meg kell említeni, ami az első IVIagyar Gyógyszerkönyv élet
belépésével és a kgran1msúly bevezetésével 1872-ben szünt meg„ 

Az ősi Hellasz egész területé11 a Lydiából i e. 500 körül 
átvett fém korongpénz használata előtti időben fizető esz·
közként nyársakat, nyílvesszőkiet használtak„ Ezeknek neve 
obolos volt és ezekből hat darab tett ki egy drachmát A ké
sőbbi görög városállam·ak külön.böző éremképekkel, de közel 
egysúlyban verették ki ezüstből drachmájukat, ami 4,3 gr~ 
4,5 g1r volt Középeurópában az általánosan .használt ri.ürnbergi 
drachmát, melyne.1<: súlya 4. 3755 gr volt Mária Terézia 1763-ban 
a bécsi drachmával váltotta fel, amely már csak 3. 727646 gr-ot 
nyomott Ez a Font 24 latot tarta1m3.zott, tehát a kereSJkedelmi 
fontnak csak háromnegyed részkt tette ki 
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A .gyógysZiertári Font-libra súlymennyiség-ei gr:ammban: 

1 Font-libra: 12 obon-un.cia: 
1 .obon-uncia: 2 félobon-féluncia: 
1 félobon-semiuncia: 4 nehezék-drachma 

{Lat-könting): 
1 nehezék-drachma: 3 terecs-scrupulus: 
1 terecs-scrupulus: 20 s.zemer-gr anu·m: 
l terecs-scrpulus: 20 szem.er-granum: 

felelt meg 

420.012 gr 
35 .001 gr 

17 .5012 gr 
4.375 gr 
l.4ő8 gr 
1458 gr 

Répay Lajos 

Kadarkút 

- ADATOK A MAGYAR GYÖGYSZERESZET 
TÖRTÉNETÉHEZ 

Az alábbiakban olyan adatokat kivánok közölni, min
den kommentár nélkül, amelyeket úgy hiszem n1ég nen1 
ismer vagy nem dolgozott fel a magyar gyógyszerészettör
ténet. Újabb adatok összegyújtése után, a továbbiakban 
folytatni szeretném az „ADATTÁR" közlését, azonban ez 
természetesen nem feltétlenül jelenti, hogy az egymásután 
közölt közlemények, az adatok terén is időbeni egymásutá
niságot jelentenek, hanem ahogy felgyűlik néhány ilyen 
adatom, azokat dátum szerint közlöm. a korban biztosan 
sokszor ide-oda ugorva. , 

1345 .. szeptember 14. Tatomér fehérvári prépost, alkancel
lár, azon leégett visegrádi házhelyet 
a Nagyutcán, ahol a tűzvész előtt a 
patika állt (,, ante combustionem 
domus apotece habebantur ")eladja 
Latur Pálnak 
(Körmend, Hiffy iratok Bártfai Szabó 
Lászlo: Pest megye történetének ok
leveles emlékei 1002~1559-ig [Bp. 
1938] 55 old 290 sz) 

A fent említett visegrádi patikát 
a tűzvész előtt az eszter gon1i érsek 
adta bérbe igen tekintélyes összegért 

1505 .. Bálint gyógyszerész budai polgárnak, Budán a Kégle
ren 195 köböl szőlőtermése volt 

Mihály gyógyszerész, aki Balogh Péter helyett fize
tett tizedet, szintén a Kégleren 271 köhöl szölőter-
1nése volt 

Péter gyógyszerész, aki Mihá1y gyógyszer észnél lak:ott 
és Balogh Tamás helyett fizetett tizedet, a Rózsa
málon 70 köböl szőlőtermése, 1510-ben ugyanott 
40 köböl szőlőte1mése volt 
Smekzer János gyógyszerész, aki Buda egyik leg
gazdagabb polgára, az Aranygombon 695 köböl szőlő
termése volt. 
(Országos Levéltár TL 38658.) 

-__ 2. i 



1525. szeptember 26. Gallinczer Lénárd budaiserfőző szám
adáskönyvének (Országos Levéltár 
DL 26346 . .) 25 .. oldalán olvashatjuk: 
. Unus equus erat claudus et fabro 
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·' . dedi d 50; iterum, quod emat mec1-
cum (így!) pro equo ín patica dedi d 
40 .. '" Ami a korabeli gyógyszerárak
hoz nyújt némi támpontot 

Rádóczy' Gyula 

Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 

01vostö1téneti Könyvtá:t· és Levéltár 

Budapest IL, Tövök u 12. 

Nyitva: (v;asáma,p kJivételével.) 10-18 órá,ig. 

EGY BUDAPESTI FIÓK-GYÓGYSZERTÁR 
TÖRTÉNETE. , . 

Még a szakemberek előtt is meglepően hangzik, hogy 
még századunkban is - 1945-ig - Budapest területén is 
működött ilyen korlátolt forgalmú gyógyszertár, amelyet 
leginkább olyan kis lélekszámú községekben engedélyez
tek. ahol önálló gyógyszertár működése nem lett volna biz
tosítva. Ilyen fiók-gyógyszertár a Margitszigeten működött, 
mint az óbudai „Magyar Korona" (III Polgár tér 7 ) gyógy
szertár fi_ókia 

A fiók-gyógyszertár fogalma régi keletű, s már jó
val a közegészségügy rendezéséről szóló 1876. XIV. t ez. 
megjelenése előtt nemcsak ismert, de használatos is volt 
Az ilyen patika az anya-gyógyszertárral szorosan együtt 
működött: gyógyszerellátását ez utóbbi biztosította, s al
kalmazottait is az anya-gyógyszertár tulajdonosa alkal
mazta. A fiók-patika tehát lényegesen különbözött az orvos 
által kezelt. s külön helyiséggel nem rendelkező kézi
gyógyszertártól 

A Margitszigeten több mint 70 éven át, de csak nyá
ron működő idény-gyógyszertár - mint ilyen - kezdet
től fogva a szigeti gyógyfürdőt használó betegek, illetve 
később a szállodákban üdülők kényelmét szolgálta, s fej
lődése is természetesen szorosan összefüggött a gyógy
fürdő fejlődésével 

A ma már nem működő óbudai anya-gyógyszertár 
története is több érdekes, sőt különleges fordulatot tartal-· 
maz, mint Óbuda legrégibb gyógyszertára helyét is változ
tatta s így érdemes erre is kitérni 

Az óbudai „Magyar Korona" gyógyszertár„ 

A faluként szereplő Óbuda e legrégibb gyógyszertárá
nak adományozó levelét sem a birtokos gróf Zichy-család 
levéltárában, sem a Fővárosi Levéltárban nem sikerült 
megtalálnom Dr .. Sztankai István szerint a budai Helytar
tóság a patikák reál-jogának 1855-ben történt felülvizs
gálatakor elfogadta alapítási év gyanánt az akkori tulajdo-· 
nos által megadott 1767-ik évet 

Az utolsó tulajdonosok feljegyzései és a patlkavizsgá
lati jegyzőkönyvekben is ez szer2pel 



(A reál-jogú gyógyszertár tulajdonosa nem gyógy
szerész is )ehetett, csupán felelős vezető-gyógysze
rész alkalmazása volt kötelező, szemben a sze
mély-jogú és szabadon el nem adható gyógy
szertárakkal.) 

Schmall Lajos „Budapest története" e. munkájában azt 
mondja, hogy a patikát· 1785. évben Beer József Kajetán 
ismert budai gyógyszerész (1763-tól a várbeli „Fekete Sas" 
gyógyszertár tulajdonosa) alapította volna, de 'ez az adat 
- amely egykorú okmányokra nem támaszkodik - azért 
sem lehet helytálló, mert megállapítást nyert, hogy 1771-
ben a tulajdonos Frick József - hitelezői nyomására -
a patikát Leser Jánosnak adta el. Beer J. Kajetán-ról vi
szont mind dr. Sztankai, mind Baradlay J .. és Rársoay E 
azt közli, hogy 1786-ban a Helytartó Tanács neki adomá
nyozta a „Szentháromság" e. patika jogát a Krisztina-vá-· 
rosban. 

A gyógyszertár adományozására vonatkozó adatok fel
kutatásának nehézség<ei Óbuda különleges közigazgatási 
helyzetéből adódnak Óbudát l Lipót király 1659-ben gr 
Zichv Istvánnak adományozta olyan kikötéssel, hogy utó
dai férfiágon bírják, de leányágon 57,000 Ft-ért visszavált-· 
ható A falu még 1750 körül is a Zichy-család tulajdonában 
volt és Pest megyéhez tartozott A család kastélya ma is 
áll a hajógyári híddal szemben levő raktárépület udvarán .. 
(Építette 1746-57 között Jiiger János Henrik gr Zichy 
Miklós megrendelésére) Miután feltehető volt, hogy a pa
tika felállítási jogát az akkori birtokos Zichy gróf ráado-· 
mányozta, áttanulmányoztam a család levéltár át - melyet 
jelenleg az Országos Levéltár őriz - azonban az adomá
nyozásra vonatkozó adatot, okmányt nem találtam. A köz
ben mezőváros jelleget kapott községet 1767-ben Zichy 
Péter gróf özvegyétől Berényi Zsuzsannától a kincstár 
visszaváltotta s ezután 1848-ig Óbuda a visegrádi Korona
uradalomhoz tartozott úgy, hogy a már említett első pati
ka-eladás (Leser János javára) már kamarai engedéllyel 
történt. 1850-ben már önálló mezőváros lett Óbuda s mint 
ilyen csatlakozott 1872-ben a Pest és Buda városokból 
alakított Budapest székesfővároshoz 

A talált adatok alapján a gyógyszertár tulajdonosai 
a következők voltak: 

Frick József (1767 . .), aki 1771-ben kénytelen volt Leser 
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Jánosnak eladni a patikát, míg ő Fridrich N„-nek adta 
tovább. Müller József 1821-ben birta a gyógyszertárat, 
1828-tól Wieser Ferdinánd a tulajdonos őt 1832-ben Pest 
vármegye felszolította, hogy a patikát - mely a korabeli 
térkép tanúsága szerint, a mai Lajos u. és Nag~yszornbat u 
sarkán állt - helyézze át a község közepe (Főtér) felé, vagy 
nyisson fiók-patikát beljebb. Wieser a felszólítás második 
megoldását választva 1833 júl. 15-én fiók-gyógyszertárat 
nyitott a mai Lajos- és Tímár utcák sarkán 0 1850-ben 
a _már „Magyar Korona" patikát a fiókkal együtt Majláth 
Jozsef-nek adta el, aki mindkettőt 1859-ig vezette s akkor 
Bakáts Sándor-nak adta el, aki feltehetően sógora volt Maj
lath-nak, mert ez utóbbi halála után felesége, mint tulaj
donos: özv Majláthné Bakáts Anna néven szerepel. Ez az 
eladás érdekes jogi vitára adott alkalmat, mert a tulaj
donos·-·változást - a fiók-patikára vonatkozóan. - a ható
ság nem vette tudomásul. Bakáts fellebbezése folytán az 
ügy a király elé került, aki a régi gyakorlat alapján meg
engedte az együttes eladást. Megemlítem itt, hogy bár ez 
a gyakorlat később is fennmaradt, 1883-ban mégis rendelet 
(22.370/1883 B. M. 15 §) írta elő, hogy a fiók-gyógyszertár 
csak az anyapatikával együtt ruházható át, illetve adható 
el Majláthné a patikát 1868. okt.. 30-án bérbe adta Eisdm
fer· Gusztáv és Zboray Bertalan gyógyszerészek:nek, majd 
az 1870 dec .. 31-én kelt és a Zboray-család birtokában levő 
eredeti „Orök adás vevési szerződés" szerint 43 OOO Ft-ért 
eladta nekik a patikát a múködő fiókkal együtt l871-ben a 
tulajdonosok a fiók-gyógyszertár anyásítását kérték (En
gedély: 12 815/1871 B. M) s annak az „Angyal" elneve
zést adták, majd azt Eisdorfer vette tulajdonba, míg 
Zboray Bertalan a „Magyar Koroná"-t vette át s azt rövi~ 
<lesen (1880?) a Polgár térre helyezte át de ~z áthelye
zésről hivatalos engedély-iratot találni nem sikerült. Zborav 
Bertalan a szétválasztás után 1886-ig - haláláig - vezette 
a patikát, mint kerületében népszerű ember s a főváros 
törvényhatósági bizottságának tagja Halála után a gyó"y
szertár egy ideig kezelő vezetése alatt működött, m'.'ijd 
1894-ben a legidősebb fiú Zboray Gyula vette át, mint 
kezelő, majd 1912-től mint tulajdonos 25 éven át vezette 
a gyógyszertárat, tagja volt a törvényhatósági bizottságnak 
s alelnöke a Budapesti Gyógyszerész Testületnek 1921 és 
1947 között Zboray Gyula örökösei szerepelnek mint tu
lajdonosok Így működött a gyógyszertár 1948-ban a reál-· 
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jogú gyógyszertárak megszüntetésével egyidejűleg bekö" 
vetkezett államosításig, majd 1951-ben - Óbuda rende
zésével kapcsolatban - megszűnt. 

A Margitszigeti fiók-patika története. 

A Margitszigetet már Arpádházi királyaink idejéből 
fennmaradt okmányok is ügy említik, mint a „Nyulak sz1-
get"-ét, amit a királyok .használta~ '.észben va<l.ászat, rész
ben üdülés céljára .. Az itt emelt epuletek kozott legneve
zetesebb volt a Domonkos-rendi apácák számára IV. Béla 
királvunk által emelt kolostor, ahol szentéletű leánya Mar
git élt, és ahol halála után el is temették A török kivomr
lása után a sziget elhanyagolt terület volt egy ideig, mrg 
a XIX. század elején Ferenc császár a magyar nádornak 
megválasztott József főhercegnek adományozta .. A nádor 
nemcsak Pest-Buda felvirágoztatásával törődött, hanem 
sokat tett az általa kedvelt sziget érdekében is. Halála után 
fia István nem sokat áldozott a szigetre, ellenben utóda 
József, mint szenvedélyes gazda, nemcsak Alcsut-on levő -
ma is értékes parkját - hanem a Margitszigetet is kerté
szileg magas színvonalra emelte Híres volt rózsakertészete 

Miután a sziget közigazgatásilag Óbudához tartozott, 
feltehető, hogy a főherceg Óbudán is megfordult a szin
tén gazdálkodó Zbor aynál is. A család birtokában van .a 
főherceg levele, melyben megbízza Zborayt az egyre IeJ
lődő sziget gyógyszerrel való ellátásával 

Zboray Bertalan kérelmére a belügyminiszter enge
délyezte (24495/1873. B.. M. sz.) a „Szent Margit" eln;ve
zést viselő fiók-gyógyszertár megnyitását olyan feltetel
lel, hogy az engedély addig szól, mig a sziget~n ön~lló 
gyógyszertár felállítása indokolttá nem válik. A kis.patika, 
amely mindössze egy helyiségből (officina) és egy ugyeletr 
(inspectiós) szobából állt, az u. n. Felső-szigeten levő s 
óbudárol csónakkal, majd hajóval, legjobban megközelít
hető épületcsoportban kapott helyet 

Ezekben az években az állandóan csinosodó sziget egy 
részét már a Pest-Budai közönség is használhatta, mert a 
sziget bérlői nemcsak vendéglőt, hanem 1857-től „nyári 
mulatóhelyet" is tartottak fenn s kéS'őbb még arról is 
gondoskodtak, hogy menetrendszerű hajójárat is álljon 
a látogatók rendelkezésére Nagyjelentőségű változást ha-· 
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zott a sziget életében az 1869-es esztendő, mikor Zsigmondy 
Vilmos mérnök mélyfúrása gyógyfürdő céljaira alkalmas 
meleg vizet eredményezett.. A „fürdő-ház" Ybl Miklós ter
vei szerint rövidesen elkészült s ezzel a sziget a főváros 
egyik idegenforgalmi nevezetességévé lépett elő. 1885 
évi egykorú feljegyzés szerint 60 .. 313 látogató fordult meg 
a szigeten, köztük 411 fürdővendég, annak ellenére, hogy 
az 1876-ban elkészült Margit-híd - a szárnyhíd hiánya 
miatt - nem járult hozzá a sziget forgalmának emelésé
hez. Fejlődését azonban igen akadályozták a megismétlődő 
dunai árvizek A sziget alacsony - akkor még kiépítettlen 
- partjai miatt az árvíz pusztítása a létesítményekben 
szinte kétévenként megismétlődtek, így különösen emléke
zetesek az 1890 és 1892-iki árvizek. A századfordulón már 
a szabályos fürdőhellyé fejlődött Margitsziget az ország 
többi gyógyhatású fürdőivel egynívón tartották nyilván 
s a bérlők több kiadványban - idegen nyelven is - pro
pagálták, ismertették a sziget nyújtotta üdülési és gyógyu
lási lehetőségeket. A közönség érdeklődését látva a főherceg 
már 1894-ben megvételre ajánlotta a szigetet a főváros-· 
nak, de a magas vételár (3 5 millió Forint) továbbá a fő
herceg kikötései miatt a vétel elmaradt. 1907-ben az új tu
lajdonos József Agost főherceg megegyezett a fővárossal 
és a eziget ettől kezdve a Fővárosi Közmunkák Tanácsának 
kezelésébe ment át. 

A főváros vezetősége azonban rövidesen belátta, hogy 
a fürdő fellendítésére alkalmasabb egy magánjellegű vál
lalat, s ezért 1912-ben létrehozták a Szent-Margitsziget 
Gyógyfürdő r t.-ot. Mielőtt azonban az új vállalat megerő
södött volna, kitört az első világháború, ami fejlődésében 
megakasztotta ugyan az üdülőhelyet, de viszont évekig 
a háború sebesültjeinek és rokkantjainak nyújtott enyhü
lést. A huszas években a korona romlása úgyszólván az 
egész évtizedben meggátolta a fejlődést 

A gazdasági válságot a részvénytársaság csak a har
mincas évek elején heverte ki, s a szállodák általános tata
rozásával egyidejűleg elhatározta, hogy az Ybl"féle fürdő
ház mögötti kisszálló átalakításával annak földszintién 
„üzletsort" alakít ki s itt helyezi el a gyógyszertárat is. 
fgy az igazgatóság régi épülete, mely a mai N agyszállótól 
északra kb. a benzinkút helyén terült el s amely kb 
hatvan éven át hajlékot adott a patikának is, lebontásra 
került. Az ujonnan átalakított két helyiség közül a Zboray 
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örökösök az utcára nyílót egy táramérleggel rendelkező 
officinának, míg a kisebb, udvari helyiséget labo
ratóriumnak (főzetek-forrázatok készítése, sterilezés stb.) 
rendezték be.. A gyógyszer anyag ellátást továbbra is az 
óbudai anya-gyógyszertár végezte s így raktárhelyiségre 
szükség nem volt A munkaidő kizárólag a nappali órákra 
teriedt ki s ígv inspectiós szobára sem volt szülcség. A má
justól okt,óberlg müködő idény fiók-gyógyszertár forgalma 
szinte kizárólag a szálló és a szanatórium betegeinek és 
üdülőinek igényeihez alakult, s a forgalom legnagyobb 
részét a gyógyszerkülönlegességek alkották. Ezek között 
szép számmal szerepeltek külföldi készítmények is, mig 
a második világháború lassú kibontakozása végett nem 
vetett az idegenforgalomnak Miután a forgalom az évek
folyamán egyre csökkent a fiók-gyógyszertár fenntartása 
- amely kezdetben sem volt jövedelmező, egyre inkább 
presztizs-kérdéssé vált A Zboray örökösök ennek ellenére 
- vállalva az áldozatot - ragaszkodtak a több mint hét 
évtized óta működő egészségügyi intézmény fenntartá
sához A második világháború azután mely a Margitszigetet 
is hadszíntérré változtatta, a patika épületét is tönkre
tette úgy, hogy a romos épületben levő egykori felszrelés
ből megmentenivaló alig akadt. 

Miután a szintén sérült fürdő-épület lebontásával a 
sziget gyógyfürdő jellege napjainkban is szünetel - hiszen 
jelenleg orvos sem működik ott - csak a jövő rekon
strukciós terveitől remélhető a szép multú gyógyfürdő 
s vele együtt a gyógyszertár feltámasztása is 

D1 „ Zboray Bertalan 
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ADATOK 
A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZET TÖRTENETEHEZ 

Anno 1836 

Egy érdekes könyv került a kezembe, amelyben ta
láltalmak az ad aktualitást, hogy most ünnepeljük Buda 
Óbuda ·és Pest egyesítésének 100. évfordulóját A könyv 
ugyan jóval korábbi (1835-36. évi) adatokat tartalmaz, 
de éppen ezért érdekesek adatközlései, amelyekből többek 
között azt is láthatjuk, hogy a XIX. század elején már 
Budán 8, Óbudán 2, Pesten pedig 13 gyogyszertár volt 

A könyv címe már önmagában is figyelemre mélto, 
amit az érdekesség kedvéért teljes terjedelmében közlök: 

„Tekintetes Nen1es Pest Pilis és' Sólt törvényesen egyesült vá1-
1negyékben, valamint a' Kiskunságban is található szabad-királyi, 
szabados (privilegiált) és más mező városoknak, 's minden hely
ségeknek, vagy faluknak, és tovább n1inden pusztáknak eddig az 
ideig leg hívebben 's a' tökéletességig iparkodva ki dolgozott név
tára (repertoriuma) vagy átaljában politicai föld le irata: még 
pedig ok leveli (diplon1aticai), történeti (historicai) és lakosainak: 
állapotját illető (statisticai) tekintetben. A már ki metzett kissebb, 
de kivált a' nagyobb föld képekhez alkalmaztatva szerkesztette és 
kiadta 

Örkényi Fer·enczy ,Jó~sef 

Lali::om én Pesten Tettes özv. Mihálffyné Asszonyság' (kinek 
Királyi Fiscalis vólt férje) házánál a' molnár tó mellett a' Sós 
Tiszt Urak' sorában levő utszában, a' Királyi Dohány magazin' háta 
megett; Szeglet-ház 8 számu 
Budán, Nyomatott Gyurián és Bagó betüivel 1844." 

E tekintélyes terjedelmű címmel rendelkező könyv, 
a 24, 27 és a 104. oldalán számol be az alábbi gyógyszer
tárakról: 
„A' Gyógyszer tárak (Patikák) mellyek Budán a' Várban 
és Kü1sfi Városiban léteznek: a k:övetkezendők: fent a' Vár
ban: 

1 Unger István uré, közel a' Városház felé 
2 Grünberg Ferencz uré, a' fő őrhelyhez közeli a' Parádé 

téren 
3 Ráth Péter uré, a' Rácz Városban, a Rácz Templom· 

háta megett a Duna felé 
4. Kramolin Antal uré, a' Krisztina Városban a Horváth 

kert' végénél 
5 Hollmann József uré, a' Vizi Városban a fekete med

vénél 



6. Wagner Jó'sefé ugyanott az Érs'ébeti Apácákkal szinte 
által ellen. 

7 A' Misericordián Barátoké 
8 Adler Emánuel uré, melly eddig a' Neustiftben (Neu

stift = Ujváros. R Gy) volt most az Ország utnál a' 
Sz. Ferencz Kapisztr ánokkal által ellenben. szegleten, 
azon köznél hol most az uj Proviant-ház épült 

Van itt (t i Óbudán.. R Gy.) két Gyógyszertár mind a' 
kettő Wiesner Ferdinánd uré, az egyik Fiók Patika Zsidó 
felit ással 

Gyógy Szertárak (Patikák) Pesten e' következendők: . 
1. Jurenák Jó'sef uré, a Belső Városban az oroszlánnal 

a' Seminariummal által ellen .. 
2. Würzler Wilhelm uré a' Városi Patika, a Város pi-· 

atzán. 
3 Jüttner Victor ur tulajdonos a' Nagy Kristófnál a' 

Váczi utszában Lux ur a felvigyázója 
4. Staffenberger Alajos uré a Kigyó utsza' szegletén a' 

Kigyó Patika 
5 Popp János ur a' Katonai Patika' Felvigyázója (Feld 

Apotheke). 
6. Hösszel Wilhelm ur Felvigyázó a' Rochus Patikánál 
7 Székely Jó'sef uré a' Magyar Király Patika a Vásár 

piatzon. 
8. Boór Sámuel uré Sz. István Királynál a' Jó'sef piatzon .. 
9 Gömöry Károly uré a' Király utzában. 

10. Polák Jó'sef uré a' Therézia Városi Templomnál 
11. Wagner Dániel uré (ki egyszer' smind Chemiae Doctor) 

a' Váczi utnál a' Retek utza' szegletén. 
12 Wr anits Ignátz uré a' Salvator Patika a' Kerepesi uton, 
13 Fribauer örökösök' tulajdona a' Kecskeméti Kapunál a' 

Magyar Korona Patika, Felügyelő Ivánovits Alajos ur. 

A teljesség kedvéért meg kell még említenem, hogy a 
mai Budapest közigazgatási területéhez (Nagy-Budapest) 
az előbb felsoroltakon kívül még csupán 2 gyógyszertár 
tartozott Az egyik Budafokon (Promontor) „Van itt Gyógy 
szertár is (Patika) Czina Antal uré." A másik Sornksáron 
„Van itt Gyógyszertár is, Bordás János ur tulajdona." 

Rádóczy Gyula 

NEVES MAGYAR GYÓGYSZERÉSZEK 

Richter Gedeon 
·gyógyszerész, 

az első magya.r gyógysze1vegyészeti gyár alapítója. 

A „Neves Magyar Gyógyszerészek" állandó rovatunJc nem 
n1ar adhatott ki a Diárium mai ünnepi számából E r avatunk 
a h€lyi neveretes gyógysZierészek egyikének életét ismerteti, 
illetve állít annak emléket. Liehetetlen lenne itt f,elsorolni an
nak a sok száz és száz gyógyszerésznek a n·eviét, 1a:kik Budapes
ten születtek vagy hírnevük Pest-Budához kötött Úgy gondol
juk, hogy kari kötelességünknek teszünk eleget, ha Ün·ne1?i S·Zá

munkJban a 100 éve született Richte1 Gedeon gyógysZieresznek 
állítunk ma itt ,emléket Tesszük. ezt annál is in1kább, mert a 
Diárium célkitűzései közé tartozik a gyógyszervegyészeti gyár
ipar történetének ismertetése 

A 100 éve egyesült metropolisunknak adózunk mint gyógy
szerészek azzal, hogy Richter Gedeon gyógyszer~ész volt az első, 
aki fJ.atalon 35 éves korában, a fiatal 35 éves Budapestet egy 
világszerte elismert magyar gyógyszervegyészeti gyár alapítá~· 
sával meglepi.. A Gyógyszertechnológiai Szhnpózionnak. p.edig 
ineg kell ·ernlékeznie Richter Gedeonról a gyógyszettechn~lógia 
egyik úttörőjéről 100 éves születése napján. Az ő érdemeit b: 
s.zédesen dics:ériiik az időtálló, vi1ágviszony1atban :ismert, ma 1s 
forgialomban levő készítményei Életútját, ki.válóságát töb·ben 
n1egírták, de részletesen :szól az ő általa alapított g~ár történe
térőÍ szóló következő munka, mely méltatja szoa:g.almát, nagy
s,f.gát A Richter gyár utóda a I{őbányai Gyógyszerárugyá1) 
ma haziánlk egyik büszkesége _ 

Hálátlanság lenne nem említeni, hogy sok kitűnő gyógy
szerész-kutató generáció dolgozott és dolgozik ma is ott. 100 éves 
születésnapját ünnepeljük, a m·ártír halált h:.alt Richter Gedeon
nak és kolJ,egiális szeretettel hajtjuk meg az eli'smerés zászlaját 
emléke előtt - mi akik személyesen ismertük - és. akik nevé
ről ismeriik 

Mi m-agy-ar gyógyszerészek .büszkén nézünk fel Richter 
Ge.deon1a és az általa alapított gyárra, m·ely sok elismerést, 
rr1egbecsülést hozott szakmánkra. Ezt a hírnevet a Kőbányai 
Gyógyszerárugyár még csillogóbbá, fényesebbé teszi és fogja 
ten,ni a jörvő:ben 

1 
A SZERKESZTŐ 
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KÖBÁNYAI GYÓGYSZERÁRUGYÁR TÖRTf!NETÉRÖL RÖVIDEN 

A gyógyszergyártási iparengedélyt 1907. júl. 5-én keltezték 
és ezzel lehetővé vált, hogy Ricllter Gedeon gyógyszerész meg
kezdje ipariszmtű tevékenységét 

Richter Gedeon 1872. szept 23-án született Ecséden és 
1895.ben nye<t gyógyszerész-oklevelet. 2 évi budapesti gyógy
szerészi gyakorlat után, 4 évig külföldi patikáklban bőviti is
rnereteit és szerzi meg nyelvtudását. A termésZieftudományok 
és ezen belül az orvostudomány, valamint - az akkor még 
gyógysZiff'kémtlának el nem nevezett - de ezzel foglalkozó ve
gyészet a századforduló táján öles léptekkel fejlődik A tudó
sok az egész világon újabb és újabb felismerésekkel lepik meg 
kollégákat és az e<nberiséget 

Richter Gedeon elsőként ismerte fel, hogy a :kutatók eBd
ményei újtípusú gyógyszerészi tev:ékenységet sürgetnek, gyári 
méretű gy6gyszer-előállitást, és ezt alkotó, szenv.edélyes mun
kájával meg is valósította 

A váll,alkozó szellemű fiatalember, 1hazatérte után azonnal 
munkához lát, az Európa-szerte látottakat, konstruktívan ülteti 
;~t a magyar körü1ményekbe„ Az Üllői úti 105 sz. házban levő 
Sas-patik:.áJban készül az első Richter készítmény, Tonogen
szuprarenále. Az első magyar organotherapiás szert hamarosan 
követi Glanduitrin néven a hypophysis hátsólebeny standardi
zált kiv-0nata 

A két készítmény nemzetközJi hódító útra indul, s. az érdek
lődés r·ohamosan fokozódik A nagy keresletet, a gyógyszertári 
kisüzem egyre kevésbé képes kielégíteni, ezért megtörténnek 
az első lépések a gyógyszergyáI alapjainak le1éte1éihez Ricllter 
1906~ban telket vásárol a X. ker. Cserkesz u 63. sz alatt, és 
1907-ben kap telephely engedélyt, majd a már említett gyártási 
engedélyt Ezzel vesLJi k,ezdetét ,az a szívós, követk-ezetes a1kotó 
munkia, mely megte1iemti magját a mai, városrésznyi, nermzet
közrileg versie111yképes Kőbányai Gyógyszerárugyárnak, melynek 
ma már csak kis r~észe ,a Cserkesz utcai telep. 1909-bein a gyár 
toválbbfejlesztésére - maii szóval - ·hosszúlejáratú állam1i köl
CBönt folyósítanak a cégnek A ikölCBön jó helyo:-e kerül, ui. a ro
hamos fejlődés vitathatat1an bizonyítékaként 1911-ben már a 
16 .. szaJba.dalom kerül bejelentésre 

,A készí.tményiek .sorában az a1apításl(OI' beindít_ott organo
therapeuticumo!k állandó vezető szer:epet töltenek be, de emel
lett a kémiai kutatás fejlődésére azonnal reagálva, a gyártmá
nyok közé kerülnek a bevált szinteticumok 
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Az or.ganotherapeuticumok gyártása olya.Tl fő pro:f~-lja volt 
a gyárnak, melyne_k ma is jelentős szerep jut a Kőbányai 

Gyógyszerárugyár élet-ében„ Természetesen ezek a k.-étszítmé
nyek a has-szú idő folyamán formálódtak, alkalmazkodtak a 
kémiai kutat-ás eredménYeih-ez és ma fél-:s21intetikusan, ill. szin
tetikusan állítják elő a jól deffiniált hormon.készítményeket. 

A Richter Gedeon vezette gyár 1925-1944-ig terjedő töi:té-
r.etét az eredménye..~ tükrében n1érhetjük le Ez a1atf a forgalom 
9-szer,esére, az exportszillítás értéke 14-szeresére- nőtt. E néhány 
sorban talán siker ült képet adni a felszabadulás előtti időszak 
történetéről, amely az alapot biztosította ahhoz, hogy napjaink
ban a KőbáJ1yai Gyógysz-erárugyár sikeres, nagy válalattá le
gyen 

A gyá:r 1945 jan 2-án 1/ 22-kor szabadult fel, majd é1etében 
másik fordulópontot az államosítás jelentette, 1948. márC 15-én 
Ettől a naptól rohamos fejlődést mutat a krónika és néhány 
év múlva kirajzolódnak egy szocialista nagyüzem körvonalai. 
Az azóta eltelt 24 év alatt a vállalat korszerű nagyüzemnté 
vált, amely mind termelésének méreteiben, mind te-11méke-inek 
választékáíbaJ1, fili,nő&égében és át"iaiban versenytársa a világ ve
Ziető gyógyszergyár:ai'nak 

Az 1970 .. esztendőt megelőző 10 év alatt a ter:melés meg-· 
tízszer:eződött, az export értékesítés 20-szorosára nőtt. A gyár 
termelésének s6°/o-át külföldön értékesítette és nyereségének 
90°/o-a az expoxt-tevék.enység er~edménye 5 év .alat_t a Kőbányai 
Gyógyszerárugyár 47 új készítménye került a gyógyszertárak
ba„ EZiek közül is j.el,entős teljesí.tm·ényként emelke:lik ki a mo'
dern tranquillosedativum a Se<luxen saját sziabadalmazott el
járással történő gyártásának megoldása, az oralis anticoncipien
sek forgalombahozatala, a kallikr:ein inhibitort tartalmaz;ó Gor-· 
dox gyártásia és. az önálló szabadalommal védett corticoster oid 
Depersolo:n készítmények gyártása. T'udományos szempontból 
rendk:ívüli érdek:e·sségű .a mellékvesekéreg működését .szabá
lyozó hormon, az ACTH szintézisének ipari szintű megvalósí
tása. A gyár kutatási é:s fejlesztési tevékenységére jellemző, 

hogy 1970-1ben a termelési érték, több mint 50°/o-át az. utolsó 
10 évben forgalomba hozott új készítmények képezték 

A IV ötéves tervben 1975-re, 1970"hez képest a termelés 
55-60°/0-o:s emelése mellett az export 65-70°/0-os nö;velését 
kív·ánjuk megvalósítani, létszámnövelés nélkül, a termelékeny
ség fokozásával 

A Kőbányai Gyógyszerárugyár széleskörű külkereskedelmi 
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tevékenysége- több mint 70 országra terj.ed k-i és ez a készítmé
nyek nemzetközi j óhírét teszi klétségtelenné. A Kőbányai 
Gyógysze[árugyár felszabadulás utáni, szocialista történetére 
jellemző fejlődés rendkívüli ütemét igen sok adattal lehetne 
bizorn.Yítani. Így a személyi állomány létszáma és annak össze
tétele, a műszaki színvonal, a gyár által elfoglalt terület mé
retei, kihelyezett telepei, a beruházások mértéke és eredmé
nyei, a készítmények száma és minderen kívül további igen sok 
adat, mely ha teljes részletességre törekednénk küLeLnyii. könyv
vel töltene meg. 

E rövid visszatekintés csak ar.r:a vállalkozhat, hogy azok, 
akik a Kőbányai Gyógyszergyárnak - eddig jószerével -
csak létezéséről tudtak, bepillantáSt ny;erjenek Magyarország 
egyik leg.n<>gyobb vállalatának múltjába és eredményeibe. 

(Z .. S . .) 

A Semmelweis Orvostudományi Egyetem· az idén is, mint min
den évben, díszoklevelet adományozott azo•knak a gyógyszerészek
nek, akik 50, 60, illetve 65 évvel ezelőtt nyertek oklevelet a budapesti 
egyetemen ' 

Arany diplomát kaptak: 

Balogh Sándor Budapest, Czurda Rezső Kiskunhalas, Ertsey 
Gyula Isaszeg, Farkasné Katona Margit Szarvas, Fehér László Buda
pest, J obst Kázmér Pécs, Kenéz Lídia Miskolc, Kisvölgyi Miron Mi
hály, dr. Korán:Yi Miklós, Martinovics Arpád, Mészáros Imre, Olt
ványi Zoltán Budapest, Szabó László I{ecskemét, Szele Béla Szol
no-k, Sz. Káposztássy l\/iária Budapest, T. Székely Piroska Encs, 
Várday Miklós Mezőtúr, Venkei László, Vitéz András Budapest 

Gyémánt diplomát kaptak: 

Blwnberg Raoul Do1tmund (NSZK), Brocz2k Béla Má1iapócs, 
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Vas diplo1nái kaptak: 

Tar Dezső Cegléd, Vajna Hugó, Weíss Béla Budapest 
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ROZ.SNYAY MATYAS ELŐADÓI EMLÉKVERSENY 1972 .. 

A Magyar Gyógyszeré-szeti Társaság és a gyógyszer-tári köz
pontok életében szinte inár· hagyon"láriyossá vált, hogy a gyógy
szerészek. a tavaszi hónapokiban országszerte készülődnek dol-
gozataikk·al tudományos munkásságuk újabb eredményeinek 
bemutatására. Az előadói versenyt ez évben június 14---16.-_:_a 
között a Magyiar Gyógyszerészeti Társas.ág_ Bács-I(iskun nlegyei 
SzerveZiete és a Bács megyei Gyógyszertári Központ rendezte 
meg Kecskeméten 

Az előadóversffiy különleges érd:ek:.;:ssége, hogy Rüisnyay 
Mátyás személye·, akinek neve fémjelzi az előadói e1nlékver
senyt, szo.ros kapcso1atban volt Kecslt,eméttel. A szabadszállási 
születésű Rozsnyay Mátyás kö21épiskolai tanulmánya~t Kecs
kemét ko11égium~ba.r1 végezte, s az iskola, a város. népének 
szelleme nagy hatáss1al volt egyéniségére, későbbi közéleti mű
ködésének kialakulására. Rozsnyay egyik ír á:sában leírta, hogy 
a kecsikeméti ·kollégd.umb.an tanult egyik taoitusi mondást vá
lasztotta élete vezérfon1alán.ak: „Mi,nden tettünk és mirnden gon
dolatun·k az élet has.znosítására l1egyen irányít~a." Rozsnyay 
egész élete ~gazolja, hogy a taoitusi mondás hely;es értelmezé
bét vette mindig alapul, mert Rozsnyay egész életén át a kö
zö.siségért dolgozott és munkásságának eredményei előrehala
dást, haszn-0t jelet:ettek a társadalom számár-a 

RozSJ!lyay Mátyás pályája teljes kibonta:kozásakor ar,adi 
gyógyszerész volt, gyógy:szertári munkásságában a gyógyszeré
szet tudományának és gyakorlatának 100 évvel ezelőtti töfüé
letes egysége jutott kiifeje21és.11e A Kecskeméten megtartott elő
adóversenyt a ma ,gyógyszertári gyógyszer észetét, azon a gya
korlat és tudomány ös,sZefonódottsá_g1ának lehetőségét és való
ságát mutatta be 

Az előadói .emlékversenyen 18 gyógyszertári központ vett 
részt és összesen 30 előa,dást jelentettek b.e. Ez a szám n1eg
haLadj1a az előző évieket, ami azt bizonyítja, hogy a fiatal 
gyógy.s:z;erészein:k körében gyógyszertári körülmények között 
is nagy az értleklődés a tudományos munika iránt. Ezt az ér-
deklődést az emlékv;ers-enyeken való részvétel, publikálás lM1e
tősége tovább fokoz:z;a 

A háxumnwpos: tudományos ülés n1unkájár ól az alábbi ál
talános ér00ke1ést, következtetéseket vonhatjuk le Fiatal 
gyógyszer'észieink között sók a tehetséges, kutató szellemű, akiik 
a -napi gyógyszerellátási feladatokon túlmenően, a közforgalmú 
gyógys~ertárak olykor mostohább tárgyi adottságai között is 
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szívesen vállalnak és végeznek kutató munkát. Az elhangzott 
30 előadás témakör„ azt mutatja, hogy az előző évihez viszo
nyítva nemcsak az előadások nívója emelkedett, hanem szélese
dett azok spektruma is. Legnagyobb részarányt ez évben is 
a gyógyszer,technológiai, gyógyszerkészítési tárgyú előadások 
képviselték, ezt követte a gyógyszern.nalitika, gyógyszerellenőr
zés, de tafl.álkoztunk néhány fitokémiai, mikrobiológiai, gyógy
szerügyi szeJ:<vezési és gyógyszerésztörténeti témával is. 

Az előadúv;erseny.nek és az arra való felkészülésnek nagy 
jelentősége a fiatal kutatógárda nevelése szempontjából. Külö
nös fel1adat hárul itt a gyógyszertár:ak1ban dolgozó oktató gyógy
szerésze:kre, szakfelügyelők.re a megfelelő szen1élyek kiválasz
tása, és azok irányítása szemponrtj'ából. A kutatási eredmények 
jelentős segítséget jelenthetnek a gyógyszerellátás fejlesztése 
szempontjából is .. Ezt a tényt különös örömmel kell fogadni, 
mert egyrészt azt mutatja, hogy a kidolgozoti témákat a ku
tatók a mindennapi é1etből választották, másrészt mert a kuta
tás így nem öncélú, hanem az egészségügyet szolgálja 

Örömmel kellett megállapítani, hogy a Rozsnyay Mátyás 
előadóverseny a szakmai 'körökön túl eseményt jelentett Kecs
kemét városa, sőt a megye é1etében is. N.emcsak a ven1demény 
megnyitóján, hanem rum.a'k előadóüléselin is- részt vettek a 
megye és a vár~01s állami és társadalmi szerveinek vezetői, a már 
n1eglevő kapcsolatok ,el_,mélyültek, 18.i tudományos ülés munkája 
minden bizonnyal hozziájárult a gyógyszerés·zet szélesetbb kör
ben való -megismertetéséhez és megbecsüléséhez, Ezt bizony,ítja 
az is, hogy a városi tanács elnöke fog.adást adotrt az előadói 
verseny résztvevői tiszteletére. 

Az elhangzott elő"dások értékelését széleskörű bíráló bi
zottság (megyénként egy fő) végezte Az előadások közül négy 
került kiemelt díjaelásra 

Az 1972. évi Rozsnyay Mátyás előadói verseny eiső helye
zettje Stumpf Tamásné gyógyszerész., a Bács-Kiskun megyei 
1'anács GyógysZJertári Központja kiiskörösi gyógysz.ertár ának 
dolgozója, a gyógyszertár Than Károly szocialiista bdgádjának 
tagja, A díjnyertes előadó, ,előadáoo bevezető részében a pilula
készítés területén ésZJlelt objektív és szubjektiv nehéz.ségekről 
szólt E nehéz.ségek kiküszöbölése céljából polioxeténstearát és 
polioxeténes kenőcs megszilárdult olvadék1'ból pilula kötőanya
got készítetett és használt Az előállított massza kedvező ter
moplasztiku:s tuLajdonságún1'k bizonyult A kutató megtvizsgál
ta és ismeretette a massza fizikai jellemzőit, alkalmazásának 
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l technológiáját, felhasználási "tehetőségét a FoNo készítmények
nél Az á:lta1a előállított pilulákat a gyógyszerkönyvi előírások-· 
nak m·egfelelően megvi:z;sgálta és minősítette. Eredményeit dia
gramokban és táblázatokban foglalta össze 

Stumpf Tamásné gyógysrerész mun:kájáért egyben elismerő 
oklevelet és a Rozsriyay Mátyás. emlékérmet is megkapta. To
vábbi kiem-elt és díjazott mun'kák ismertetését a Gyógyszerész
történeti Diárium 3. száma közölte. 

Azzal a meggyőződéssel zártuk az 1972„ évi Rozsnyai Má
tyás Emlékversenyt, hogy az ·elérte célját, sőt bizonyos vonatko
zásokban túlnőtt azokon a kereteken, amelyekkel a mozgalom, 
a munka közel 10 évvel ezelőtt elindult 

Dr~ Zalai Károly 

Semmelweis Otvostörténeti Múzeum 

Budapest l, Apród u.. 1--3 

Nyitva: (hétfő ldvéte1ével) 10.30-18 óráig 



születésnapján és 

évi 

aktív gyógyszerészi munka jubileuma alkalmából szeretet
tel köszöntjük 

RIMAY BÉLA 

kollégánkat Kiváló gyógyszerész és kétszeresen kiváló dol
gozó kitüntetés birtokosát 

RIMAY BÉLA 1912-ben a budapesti Műegyetem. vegyészmér
nöki karának hallgatója, majd 1922-ig tovább tanul a müncheni 
M:űegyetemen, ahol az oklevelének megszerzése után mint asszisz
tens működik. Az átveendő - szülői örökségű - patika irányította 
a gyógyszerészi pályára és 1924-ben szerezte meg diplomáját E pár 
mondatos ismertetésre azért volt szükség, hogy szakmai kiválósá
gát indokoljuk A kiváló dolgozó és kiváló gyógyszerészi kitün
tetést - szerénysége ellenére - azért kapta és érdemelte ki, mert 
a Vörös Csillag GyógysZiertárban (ina 801.. számú) azokat a ma
gisztrális injekciókat készíti nagyban, melyeket a gyárak, egyedi, 
különlegességük, vagy ritkán ker esettségük miatt nem tudnak gyár
tani Az eljárásokat, a műtani kivitelezéseket nünd RIMAY BÉI_,A 

dolgozta ki 
Ma is 'töretlen erővel dolgozó kollégánknak kettős évfordulója 

alkalmából szívből gratulálunk 
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lIELY'l'ÖRl'ENETI KUTATAS ES PATIKAMúZJi;UM 

,,Ha pusztulni engedjüli múltunk értékeit 
nem éSak a jelénünk, hanem 
a ,jövőnk is szegényebb lesz!" 

Első pillanatra talán meglepőnek tünik a címül vá
lasztott l~ét fogalom párosítása, éppen ezért szeretném a 
következő néhány mondatban bizonyítani a fenti fogalmak 
szoros tartalmi összefonódását 

A hétköznapi átlagember sok esetben értetlenül áll 
egy-egy műemlék előtt, mert számára az vagy ismeretlen, 
vagy kevésbé érthető értékeket foglal magában Ezért meg
felelő ismeretének hiányában hajlandó a túlzó, vagy a le
kicsinylő értékelésre, különösen ha ismeretkörétől távolabbi 
területről van szó Ez a közismert sznobizmus egyik alap
jelensége, mely nem csak a művészeti, vagy történelmi em
lékekkel szemben nyilvánulhat meg, de az egészségügyi 
tárgyú emlékekkel, szakgyűjteményekkel, az örvendete-· 
sen szaporodó patikamúzeumok anyagaival szemben is .. 
Sőt ez utóbbi esetben még nagyobb a szélsőségek lehető
sége a hozzánemértő képzelethatások érvényesülésének, 
mivel a gyógyítás tudományát még napjainkban is vala
miféle babonás misztikummal vagyunk hajlamosak fel
ruházni, Így pl. borzongva szemlélik sokan az érvágó kést, 
a köpülyöző poharat és lándzsát, de semmitmondó legyin
téssel siklanak tovább mondjuk az I. Magyar Gyógyszer
könyv kiállított példányának láttán, melynek értékét és je
lentőségét úgyvélem nem kell itt részleteznem Nem érzik 
meg sokan a nagyszerűségét, nem tudják értékelni a jelen
tőségét a látottaknak, igen sok esetben még a szakmabeliek 
sem, különösen a fiatalok, legtöbbször éppen a szakmai 
mult megfelelő ismeretének hiánya rniatt, amiért talán 
nem is mindig ők a hibásak 

Joggal merül fel a kérdés: Mit kell tehát terinünk, 
hogy ezt a szakmai hiányosságot csökkentsük, hogy fel
keltsük a tudásvágyat a kiváncsiságot és érdeklődést a 
fásultak, vagy közönyösek kör ében? 

Erre a kérdésre keres és részben már talált is választ 
a Gyógyszerészettörténeti Szakosztály, melynek célkitű
zései között ennek a fontos problémának megoldása is sze
repel Nemcsak a tárgyi emlékek felkutatása, megmentése, 
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begyűjtése és megőrzése, valamint régi neves gyógyszeré
szek emlékeinek ápolása képezi a programját. Az Alba 
Regia napok alkalmával megjelent Diárium 1. számának 
19-20 .. oldalán összefoglaltak mellett szükséges nem csak 
az ott emlitett közönyösek, értetlenek és tétlenek felrázása, 
a fiatalok figyelmének és érdeklődésének felkeltése, hanem 
az oktató, nevelő munka is, mely korhatár nélkül elérhető 
és indokolt lehet mindazok számára, akik szakmai múltunk 
értékeivel nen1 tudtak még kellőképpen n1egisrne1kedni. 
Akiket csak a Jövő tart fogva és nem veszik észre, hogy 
minden Holnap Tegnappá válik. Fontos és szép szakosztályi 
feladat a szűk látókör tágítása is 

De hogyan kezdjünk ehhez a nehéz, nagy körültekin
tést igénylő, felelősségteles munkához? A sokféle lehető
ség közül úgy vélem elsősorban is magunkon kell kezdeni 
és a saját lakóhelyünk szakmai multját, emlékeit kell 
nekünk magunknak megismernünk. Ismernünk kell kör
nyezetünk jelentőségét, értékeit, sajátosságait. Fel kell fi-· 
gyelnünk a mult értékeinek helytelen felhasználására, rom
lékonyságára. Fel kell hívni közvetlen feletteseink figyel-· 
mét ilyenekre és ha saját körünkön belül nem tudunk ér
demben eljárni, segítségül kell . hívni illetékes felettes 
szervek közbenjárását is (Semmelweis Múzeum, Iparmű
vészeti Múzeum, Országos Műemlék Felügyelőség stb). 
Mindez persze sok figyelmet igénylő és olykor hálátlan 
feladat is, de úgy érzem mindannyiunknak kötelessége és 
érdeke is kell legyen „ ... ha a gyógyszerészi kar nem lesz 
saját sorsának őre, azzal ugyan más törődni nem fog" 
mondta egykor Katona Zsigmond jeles kecskeméti gyógy
szerész és ez a mondása még ma is érvényes. Mi sem vár
hatjuk, hogy szakmánk emlékeinek megóvásával mások 
foglalkozzanak, nekünk kell azt meg tenni, mert magunkat 
becsüljük meg általa. Lakóhelyünk mult.jának emlékeit 
tehát megismerni, helytörténeti kutatásokat végezni a 
saját feladatunk 

További fontos feladatnak tartom behatóbban meg
ismertetni, megtá1gyalni az érdekelt és érintett szervekkel 
a felmerülő teendőket és lehetőségeket Hiszen az idegen
forgalom egyre növekvő jelentősége nemcsak a belföldi 
társasutazások) az ,)Ismerd n1eg hazádat" mozgalom hazai 
látogatói, de az örvendetesen erősödő külföldi vendégjárás 
is a lehetőségek széles perspektíváját tárja fel olyan he
lyeken is, melyeket eddig elkerültek a látogatók Ország-
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szerte számos 9lyan _műemlé.k Jel_~ntőségú épüle:~ van el
hanyagolva, amely ebből a szempontból kiválóan hasz
nosítható lehet A tv is mutatott be ilyen épületeket (Hely
történeti és szakmatörténeti emlékeink eredményes gyűj „ 
tése, megőrzése számÓs esetben a helyi elhelyezés inegfe-· 
lelő biztosításának hiányában akadozik, vagy szűnik meg 
teljesen és fullad kudar e ba. 

A szakmai és tudományos gyűjteményekkel, mint ami
lyen a debreceni, az egri, a győri, a kaposvári~ a kecske
méti, a kőszegi, a soproni vagy a székesfehérvári is, az 
anyag nagyságától függően egy vagy két szakember fog
lalkozik Nem kívánok itt most a szakgyűjtemények és mú-· 
zeumi osztályok alapvető feladataival foglalkozni, mivel 
azt a múzeumi törvény kellőképpen meghatározza, csupán 
néhány szempontot szeretnék is1nertetni, mivel az ország-
6an többfelé is létesülnek, vagy már létesültek is kisebb
nagyobb szakgyűjtemények. A szakgyűjteményeknek és 
három egymáshoz kapcsolódó funkciót kell ellátniok Ezt 
a három munkaterületet az érvényben levő rendeletek szel-· 
lemében a következőkben foglalhatjuk össze: 1. Anyagmen
tés és állagkezelői munka, 2.. Tudományos feldolgozó te
vékenység, 3. Nevelési munka Ezek közül az anyagmentő 
és állagkezelő munka feladata a felkutatott tárgyi anyag 
begyűjtése, szakszerű raktározása, állagának megóvása, 
konzerválása, esetleges restaurálása és nyilvántartásba vé
tele. 

A tudományos munka feladatköre magába foglalja 
a begyűjtött anyaggal kapcsolatos mindennemű irodalmi, 
tudományos és kutatómunka elvégzését, azok leírását, 
anyakönyvi lapok, leírókartonok készítését, kiállítások tu
dományos előkészítését, feldolgozását és szakszerű irányí
tását 

A nevelési munka feladatai közé tartoznak a gyűjte
ményben folyó tudományos munkákból adódó ismeretek 
publikálása, átadása a legkülönfélébb módokon a legtágabb 
értelemben vett közönségnek 

Ezért szükséges, hogy megfelelő segítséget kapjanak 
a többnyire magárahagyott szakemberek, akik ezen mun
kálatokat önként vállalták és végzik napi gyógyszerészi 
munkájuk mellett Az adminisztratív segítségre azért van 
szükségük, hogy a szakfeladatokra tudják összpontosítani 
többnyire társadalmi munkában végzett tevékenységüket, 
munkaidejüket és energiájukat Ezzel növekszik a múze-

41 



umi munka hatékonysága és a vezetőségnek így nem kell 
csupán egyetlenegy „all round" emberre támaszkodnia, aki 
kezeli is a szakgyűjtemény tárgyi anyagát és ne neki kell-· 
jen emellett a kartonok szövegét megírni, a leltári számokat 
felfesteni, lelakkozni, a gyarapodási naplót és a leltárköny
vet vezetni, könyvtári és adattári adminisztrációval foglal-· 
kozni és még esetleg képessége szerint r estaurálgatni is, 
mely utóbbi munka sok esetben csak a rozsdásodástól és 
egyéb piszoktól való gondos megtisztítást .ielenti 

Amikor az egyre gyarapodó szakgyűjtemények és pa
tikamúzeumok ilyen örvendetes mértékben állnak az ér
deklődés és a kulturális élet előterében, úgy a közönség 
körében, mint szakmai téren, ezt a sokrétű feladatot nem 
szabad alábecsülni és kicsinyesen egyetlen emberre rálő
csölni, véleményem szerint még akkor sem, ha egy függet
lenített embe1 t tudnánk is ráállítani ezekre a fontos fel
adatokra, mert ez az egy ember a napi munkája mellett azt 
sem tudná, hogy mihez kezdjen. A legtöbb gyűjtő ugyan
is tulajdonképpen nem szakember.. nem múzeológus, csu
pán szakmáját szeretni tudó, lelkes gyógyszerész. akinek 
a múzeumi ismeretekben való jártasság megszerzése ér· 
dekében nélkülözhetetlen segítséget jelentene egy szak
mai továbbképzés, illetve alapképzés. Ennek megszerve
zése a Sen1mel\veis Múzeum és a Gyógyszerészettörténeti 
Szakosztály feladata lenne Elsősorban ugyanis a köz ér· 
deke mellett múzeumi érdek, hogy a jószándékú gyűjtők 
tudatlanságuk miatt ne kövessenek el gyűjtő munkájuk 
során jóvátehetetlen bar bárságokat a szükséges minimális 
szakismeretek hiányában Különben is a múzeumi kutató
munka nem tüzijáték, aminek gyors és sziporkázó sikerei 
vannak, hanem türelmes „molyrágási', mely igen időigé-
11yes, nem látványos munka és a gyűjtemény falain kívülre 
is kiterjed levéltárak, könyvtárak, személyek. családok 
felkutatása, kikérdezése formájában. Ilyen helytörténeti 
kutatások végzése pedig nélkülözhetetlen és gyakran út
törő munkára kell vállalkoznia a kutatónak. Minél kisebb 
egy falu vagy település, annál nagyobb jelentősége van a 
helytörténeti kutatás során a helybeli gyógyszertár felállí
tása körülményeinek, az akkori viszonyok és a velük való 
kapcsolatok félderítésének, kielemzésének. De hasonlóan 
fontos adatokhoz és következtetésekhez juthatunk nagyobb 
városokban is az ottani egészségügyi kultúrával kapcso-· 
lathan, ha megismerjük az eiső, a második·, avagy az eset--
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leges további patikák létrejöttének körülményeit, viszo
nyaitJ sorsuk1 helyváltoztatásuk, esetleges megszünésük 
körülményeit, alakulását, történetét. 

Mindezt - ugyebár ·- el sem képzeihetjük megfelelő 
helytörténeti ismeretek és alapos levéltári kutatások nélkül. 
Itt szeretnék tehát rriost ismét hivatkozni a címül választott 
önkényesnek tűnő fogalompárosításra, valamint arraJ hogy 
az itt elmondottak alátámasztására bátorkodtam felhasz
nálni az Országos Múzeumi Tanács 1969. évi Múzeun1i 
Közlemények 1. számában megjelent Bodrogi Tibor, a Nép-· 
rajzi Múzeum főigazgatójának és Vargha László, a Buda
pesti Műszaki Egyetem docensének tanulmányaiból tartal
milag idézett és a gyógyszerészettörténeti gyújteményekre 
adaptált általános érvényű megállapításokat 

BefejezésüJ csak annyit„ Tudom, hogy az általam itt 
elmo11dottak hézagosak és még sok tisztázni való kérdést 
hagynak nyitva. azzal is tisztában vagyok, hogy nem min
denki ért velem, illetve az általam vázoltakkal egyet. Éppen 
ezért szeret11én1 emlékezetbe idézni ismét az Alba Regia 
napok alkalmával megjelent Diárium I számának 5. oldalán 
dr. Végh Antal professzornak egy mondatát: „Nagyon is 
szükséges már egy kötetlen, szabad vitafórum, amely azon
ban csak akkor fogja elérni célját, ha az ifjabb és legifjabb 
gyógyszer észgener áci6k is élnek vele" 

Atadom tehát a szót a patikamúzeumokkal és a gyógy
szerészettörténetével való foglalkozás támogatóinak és a 
velük ellenkező véleményen levők érveinek. Érdemes vi
tatkozni erről a témáról, mert azzal is előbbre léphetünk 
egyet, ha legalább beszélünk róla. 

Lóránd Nándor cikkéhez kapcsolódik 
Szigetváry Ferenc felhívása„ 

Lóránd Nándor (Kecske1nét) 
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TOVABBKÉPZÉS A GYÖGYSZERÉSZTÖRTÉNET 

MÜVELÖI RÉSZÉRE 

Örömmel adhatok számot a Kollégáknak - mint a 
MGYT. Gyógyszerésztörténeti szakosztályának vezetőségi 
tagja, hogy tárgyalásaim alapján kéthetes továbbképzést 
tervezür1k és szervezünk a gyógyszerésztörténet művelői 
részére Elgondolásunk, l1og·y az előadásokat 1972. novem
ber 13-25-e közötti időben tartanánk szakosztályunkkal 
egyetértésben. Tervünket az Orvos Továbbképző Intézet 
11 261/1972 .. elfogadta és jóváhagyta. 

A továbbképzést a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 
és Könyvtár helyiségeiben tartanánl{ konzultációs formá
ban. Az előadók az adott szakterületek legjobb ismerői kö
zül kerülnének ki Célunk. hogy minden megyei központ
ból legalább egy kollé!!a vegven részt a tanfolyamon, aki a 
megye területén 4411962. !Eü K. 20.) Eü M sz .. rende~et 
értelmében a gyűitő m11n_kát vé::tzi, illetve a múzeum seg1t
ségére van. (Legcélszerúbb olyan kolléga kiválaS'.t:lsa, aki 
munkakörénél fogva iária a megye gyógyszertárait) 

J\.1egyénként elvégzendő gyógyszerész helytörténeti mun·
ka kettős: a huszonnegyedik óra utolsó perceiben felkutat
ni, összegyűjteni, tehát megmenteni azokat a tárgyi emlé
keket, amelyek a patikák padlásain. pincéiben még lappan-

ganak t·k·· k t·· t' t't f ld 1 A másik feladat: a megye pa i ama or ene e e o -
gozni, egy-egy kiemelkedő gyógyszerész egyéniség, egy, pa
tika, egy család történetéből összeállitani a megye gyogy
szerészeti történetét 

A tervezett továbbképzés elméleti előadásból (36 ara), 
könyvtári-levéltári foglalkozásból, vezetett múzeumláto
gatásokból, tapasztalatcseréből állna„ Vizsga helyett a Sem
melweis Orvostörténeti Könyvtárban és az E.rnyey Könyv
tárban végzett egyéni kutatással befejezett dolgozat elké
szítésével fejeződne be 

A felvett elméleti előadások: 
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ICöztörténeti vezérfonal - helytörténeti alapisn1er etek 
A magyar gyógyszerésztörténet váza 
A levéltári kutatás, múzeumi dokumentáció 
Könyvtári szakismeretek: 
A n1úzeumi szervezet és adminisztráció 
üveg patikaedényEk 

Ke1ánüa patika.edények 
Fém, fa patikaedények, felszerelési tárgyak 
Gyógyszerészeti eszközök 
Régi súlyok, mérlegek 
Rég-i gyógyszerformál;:, anyagok, dispenzatóriiµnok, gyógyszer-

könyvek, taxák, tankönyvek 
Gyűjtési szempontok, módszerek 
Művészettörténeti vezérfonal 
Konzerválási, tisztítási, restaurálási alapismeretek (bemutatás, 

gyakorlat) 

Egy gyógyszertár -· egy család - egy megye története 

úgy érezzük,, túl vagyunk "'ár ~zon, hogy a _ történ:t~ 
munka fontossagat kellene magyaraznunk Az utokor elotc 
nagy a felelősségünk, hiszen a gyógyszertárak államosítá
sával adott lett volna mái a lehetőség 1950-ben, hogy az 
emlék-mentést megkezdjük Bízunk benne, minden gyógy
szertári központ vezetősége átérzi ezt a felelősséget és er
kölcsi támogatást nyújt azoknak a kollégáknak, akik önzet
lenül vállalkoznak az egyébként úgyis hasznavehetetlen, 
idejétmúlt, tehát a mindennapi gyakorlatban értéket nem 
jelentő edényzet és munkaeszköz összegyűjtésére, gondozá
sára 

Tekintettel a korlátozott szamú részvételi lehetőségekre, 
kérjük a tanfolyamon részt venni kívánó Kollégák -
gyógyszertári központjukkal való konzultáció után - tájé
koztatás céljából jelentsék be mielőbbi részvételi szándé
kukat. Az eiőzetes jelentkezést a MGYT .. Gyógyszetésztör
téneti Szakosztályának, Budapest VIIL ker, Üllői út 26-
28. SOTE Gyógynövény- és Drogismereti Tanszék, III. em. 
vagy ezen a címen az Ernyey József Gyógyszerésztörténeti 
Könyvtárnak megküldeni, vagy címemre. 

Szigetváry Fe1enc, 
Szombathely, Sava1ia u. 11. 
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KÜLFÖLDI GYúGYSZERESZETI HÍREK 

Beszámoló az NDK Gyógyszerészeti Társaságának 9. Kongresz
szu.sáról.. 

1972. május 8~10-én tartotta a Német Gyógyszerészeti Társaság 
9 Kongresszusát Berlinben 

A tudományos űlések 4 szekcióban folytak: 
I. A műanyagok vizsgálata és hatása a szervezetre. 
II. A szív- és vérkeringésre ható anyagok, szintézise és bio·-

kémiája 
III „Gyógyszerforma - hatás-kapcsolatok" 
IV A gyógyszer - piackutatás„ 
Hazánk gyógyszerészetét is több kutató képviselte a Kongresz

szuson. Két előadás hangzott el magyar előadóktól; a III. Szekció
ban: 1 Dr. Kedvessy Gyö1gy professzor és dr IVIayer Adélé. 2. Dr. 
Dávid Agostoné. 

Nagy érdeklődés kísérte mindkét fr:iváló előadást 
(dr Lukáts Béla) 

XXXII. Nen1Zetközi Kongresszusát és 25. Közgyűlését tartja 
a FIP Lisszabonban 1972. IX. 4-9. között„ Ugyanott és ugyanakkor 
ülésezik a Gyógyszerésztörténeti Társaságok Világszövetsége 
(UNION MONDIALE DES SOCIETES D'PHARMACEUTIQUE),, 

VI Kongresszusát tartja a Csehszlovák Gyógyszerészeti Társaság 
B-ratislavában (Pozsonyban) 1972 IX. 19-24 között. 

HALOTTAINK 

A Gyógyszertörténeti sZíakosztály két éJ'.'ldem1es vezetőségi 
tagjának haláláról .. emlékezik meg e ·néhány sorban s bejelenti, 
hogy életrajzukat és munkásságukat egy későbbi számban fog
juk bőve.bben ismertetni 

1972 májusban elhunyt DR. SALAMON BÉLA, volt sziget
vbri, majd pécsi gyógyszerész„ Utoljára a pécsi mű1emlé:kszámba 

menő volt „Sze1recsen" gyógyszertár vezetője volt. 1Gyógysze-
1·észtö1téneti tárgyú tanu1mányai - még szakosztályunk m,eg
alakuillsa előtt - a s,zaklapokban jelentek meg. 

1972. július 28-án elhunyt BOROS ISTV AN volt gyöngyösi, 
n1ajd balatanlellei gyógyszerész, tíz éven át a Tolna megyeí 
Gyógyszertári Központ igazgatója, Kiváló gyógyszerész és több 
kitüntetés tulajdoiilosa. Tolna megyei működése a1att össze
gyűjtötte a neves zombai gyógyszerész Roz!SnJiiay Mátyás élet
rajzára és munkásságára vonatkozó a:datok-at E munkája n1eg
jelenés előtt áll 

(ZB) 
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A GYÚGYSZER-STABILITAS KÉRDÉSÉNEK 
'l'ÖRTENETE 

A régebbi időkben a stabilitás kérdése nem vetődött fel 
közel sem olyan élesen, mint napjainkban. Ennek egyik fő oka az, 
hogy régen nem tárolták a gyógyszer-készítményeket hosszú ideig. 
Amíg a modern nagyipari gyógyszergyártás nem fejlődött ki, első
sorban magisztrális készítményeket használtak Ezekből - főleg 
galenusi készítményekből - kisebb adagokat készítettek, és a be
teg rövid időn belül felhasználta azokaL. Másik tényező pedig az 
volt, hogy nem álltak még annakidején rendelkezésre a modern 
analitikai, ill. fizikai-kémtai módszerek, melyekkel a készítmények 
bomlását mennyiségileg regisztrálhatták volna A stabilitással kap
csolatos problémák tehát úgy vetődtek fel, hogy - pl. oldatos 
készítmények esetén -· megzavarosodott-e, vagy elszineződött-e 
állás közben. Zavarosodás, elszíneződés, tehát küllemi változás ese
tén termés?:etesen használatra alkalmatlannak nyilvánították 
Amennyiben azonban nem következett be szemmellátható változás, 
a készítményt továbbra is használták. Ter~més.zetes és ma már 
,lól ismert tény, hogy a gyógyszerkészítrné-nyekben olyan változások, 
bomlások is bekövetkezhetnek, melyek organoleptikusan kiérté-· 
kelhető elté:;:ést nem nkoznak! Azelőtt ilyenekre ritkán derült fény, 
íóleg csak akkor, ha a bom,lástei"mékek toxikusak voltak. Felesle
ges hangsúlyozni, hogy ez mennyi veszélyt rejtett magában! Csak a 
modern analitikai kémia és fizikai kémia tette lehetővé a küllemi 
változásokkal nem járó bnmlások regisztrálását. 

Ezekután néhány szót szólnék a stabilitás fogalmárúL A sta
bílitás fogalmát nem könnyű meghatározni, sokrétűsége miatt 
különböző s21erzők különféleképpa'l fogalmazták meg Spergely Béla 
gyógyszerész az injekciók stabilitását így írja le: „Az injekció akkor 
stabil, ha a kész·ítmény huzamosabb szobahőmérsékleten való táro·
lás alatt sen1 kémiai, sem· fizikai változást nem szenved, és kísér
letileg pontosan megállapítható idei.g megtartja hatásképességét." 

Schou a következő deffiníciót adja meg: „A gyógyszer-készít
mény stabilitása az az időszak, amely a készítmény elkészülésé.től 
addi.g telik el, mikor m·ár nem felel meg a gyógyszerkönyvi köve
telményeknek, vagy mikor elér egy meghatározott bomlást, pl. 
1 O százalékost." 

Azt mondhatjuk tehát, hogy a stabilitás a készítmény azon tu
lajdonságát fejezi ki, ho.gy mennyi ideig tartható el változatlanul, 
illetve egy meghatározott bomlási szint eléréséig 

Vizsgáljuk meg részletesebben is, hogyan vetődött fel a stabili
tás kérdése, milyen formában jelentkezett ez a rég"ebbi időkben, 
és az ezzel kapcsolatos problémákat hogyan igyekeztek megoldani 
Ismételten meg keU állapítanunk, hogy kifejezetten stabilitása vizs
gálattal a régi időkben nem találkozunk. A stabilitás problémája 
azonban már a legrégibb forrásn1unkálcban is felmerült, de - úgy 
inondhatnánk -· „profilakitikusan" a tárolások módjának előírá
sában. 

Tiszteletre méltó az a gandosság, ahogyan akkoriban a gyógy
szer-készítmények tárolását ·- egyes esetekben konzerválását is -
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előírták; holott még nem voltak rrieg a stabilitás kiértékeléséhez 
alkalmas modern módszerek és műszerek t 

A továbbiakban álljon itt néhány példa a régebbi idők tárolási 
(stabilitási) kérdéseire 

Az 18'71-ben megjelent I. Magyar Gyógysze1könyvet Dr. Than 
Károly, a nagyérdemű gyógyszerész és vegyész szerkesztette. így 
tehát az ő érdeme is. hogy a tárolás - és ahol lehetett, a konzervá-
18s - kérdését ez á gyógyszerkönyv igen fontosnak tartotta; ahol 
indokolt volt, előírta, szabályozta Pl a „Natrium Hydro-oxydatum 
Soluturrt" (akkori magyar nevén „Maró szikenylug") esetén elő,írja: 
„'J'ökéletesen zárt üvegpalackban tartsd." ·Nyilvánvalóan tudták te
hát, hogy a nátronlúg-oldat a levegő széndíoxidjától karbonátosodik 
fiiányos zárás esetén elváltozik, az.az instabil! 

Hasonlóképpen - és egyre növekvő számban - írnak elő 
tárolási utasításokat a következő gyógysz.erkönyvek is. ötletszerűen 
említve néhányat: Az 1885-ben megjelent II. Magyar Gyógysze1·
könyv a „Spiritus Ferri Sesquichlürati aethereus"-t (al{_kori magyar 
nevén „Égényes borszeszes va,shalvag-oldat") üvegdugóval ellátott 
edényben tartatja A III.. l\'.Kagya.r GyógyszerkönY'J - mely 1909-ben 
jelent meg - pl a „T'inctura Digitalis"-t a következő tárolási uta
sítással látta el: „Sötétszínű üvegben, óvatosan tartsd." Az 1934-
ben megjelent IV,. Magyar GJégyszerkönyv pl. a Tinctura Lobeliae-t 
így tároltatja: „S-Ötét palackban, zárt szekrényben tartsd" A Cal
cium Acetyl0!salicylicurr1 cikke.ly végén pedig megjegyzi: „Oldatát 
ne tartsd készletben." .Jól ism1erték tehát e vegyület hidroUzisre 
való hajla1nos,ságát, bomlékonyság.át 

Itt említeném meg DT„ Winkler Lajos nevét, alti 25 éven át 
az analiti~ai- és gyógyszerészi kémia nyilv. rendes tanára volt, és 
aki a III és IV. Gyógyszerkönyv kémiai 1észét szerkeszte·tte. Nagy 
kémiai tudásával, tapasztalataival ő is kialakítója volt e gyógyszer
könyvnek stabilitási (tárolási) vonatJ{OZá:Sainak 

De ne1ncsak a gyógysrerkönyvek, hanem egyéb gyógyszerészi 
szakmunl(ák is foglalkoznak a stabilitással kapcsolatba hozható 
főleg tárolási kérdésekkel. Kifejezetten stabilitási vizs.gálatokról 
azonban ezekben sem es.ik szó 

Igen érdekes Mihalovits Jenő és G·aszner Kálln·án: „A Gyógy
szerészi Gyakorlat Kézikö11yve" {1896), rr1elyből ki.emelném', hogy 
mó.r akko:r tisztában voltak a fény által előidéz.ett kémiai folyan1a
tok létezésével, sőt azzial is, ho.gy a színes üvegek nagy része bizo
nyos védelmet nyújt a fény káros hatása ellen. Az idézett mű l kö
tetében, a „Vénykészítéstan"-ban pl. ezt olvashatjuk: „Olyan szerek 
számára, melyek a fény bellatá3a által változást s:~envednek, a szí
nes üvegek használatának, amilyenek kék, fekete, sár·ga vJ.gy barna 
sz.ínre festett üveg.ek; ez,ek között legcélszerűbb a sár·ga üveg, inert 
ez tartja leginkább vissz:i a chemd.ai suga1a.k legn.'.lgyo'!Jb részét.." 
Ugyanezen munkájukb:in a szerzők táblázatokat közölne~>:: a fon
tosabb inkompa.tibilitáso!.{.rűl is 

A dt. Orient Gyula ált2l írt „Gyógyszerészeti IViűtan" (I(o1ozs
vár, 1902) egyes gyógyszer-készítmények tárolásáról így szól: Keve
rékek, (l\IIixturák) eltartása: „Csak 1-2 napi szükségletre tartunk 
oly keveréke!>:et, melyek párolognak, boni.lanak." A kivonatok, for
rázatok, fŐZ::!-tek elta1 tásáról pedig: „Kevés infusumo-t és decoc-

tun1ot ta1 tunk készletben. Ha .kevés alkoholt adunk hozzá, 1-.2 
napig tartható." Ez utóbbi n1egáll"apítás azért érdekes, mert a sta
bilizálás, konzerválás lehetőségére utal A swluciók tárolásáról pe
dig ezeket mondja: „Meleg hatására számos gyógyszer, különösen 
az 01ganikus chemia köréből vett készítmények könnyen bomla
nak." Megemlíti itt több€k közt a klorálhidrát példáját. A lVl:or
phium Hydroc.hloricuni.-ról azt mondja: . „az oldat 40°-on túl 
melegítve szintén elbomlik, miközben az oldat megsárgul " Már 
akkor ismeretes volt tehát, hogy főleg a szerves vegyületek stabili
tása biwnytalan sok esetben 

Ez utóbbi ké1dés főleg a ste1ilez-és körében került előtérbe, ahol 
az oldatok is erős hőhatásnak vannal{_ kitéve A dr. Nagy Bélától 
szárn1azó „A Sterilezés Kézikönyve" e. 1nunka (1931) ilyen szellein
ben ír: „ gondo1nunk kell az anyag öss.zetételé1·e, bornlékonysá
gára, ellenállóképességére Injekciók sterilezésénél is előfo:rdul, 
hogy a 115°-ot nen1 bírja: csak kevés gyógyszerünk bírja ezt." Dr 
Nagy Béla inunkájában táblázatokat közöl, hogy milyen készítményt 
hogyan kell sterilezni, figyelembevéve a készítmény bomlél{ony-· 
ságát is Azt, hogy a stabilitás vonakozásában milyen bizonytalanság 
uralkodott, kiderül a megjegyzésből, melyet az említett táblázatá
hoz fűzött a szerző: ,„ A táblázat vezető kíván lenni e tö1nke
legben. Az idevágó szakirodalom elszórt adatai sokszor igen ellen
tétesek" 

Az idő haladtával egyre inkább ismeretesekké váltak azok a té
nyezők, melyek a stabilitást befolyásolják. Példaként említem meg 
.,A G·yógysz.erészet T'ankönyve e. sorozatot, melynek 3. Könyvének 
II. része a „Galenusi Készítmények"; szerzője dr·. Nagy Béla Utóbbi 
a IV. Gyógyszerkönyvnek a gyógysze1ek eltartásáról szóló utasítá
saihoz az alábbi kommentárt fűzi: „A Gyógyszerkönyv az eltartás 
közben változásnak vagy bcnnlásnak alávetett anyagoknál megje
löli nemcsak az elta1 tás módját, hanem szükség esetén a tartály 
anyagát, az üveg színét, annak elzárási módját, az eltartási hely 
hő1nérsékletét s a nedvesség és fény behatásai "ellen való védeke
zést is " 

Ugyanitt a gyógyszerek stabilizálására való törekvés. mutatkozik 
incg: „Az oxidációs folyamatok meggátlásáról azzal ellentétes fo.
lyamatnak, a redukciónak felidézése útján is gondoskodik a Gyógy
szerkönyv." Pl. Pilula Ferri Jodati-ban és a Pilula Ferri Carbonici
ban a méz, núg a fer10-szulfút oldat esetén a napfény tölti be ezt 
a szerepet. 

A stabilizálásra vonatkozó viszonylag kevés adat mutatja 
azonban e kérdés bonyolult vültát. lV.Iég a mai modern gyógy
szergyártásban sem teljesen megoldott e kér-dés, ami természetes 
is, hiszen a bomlási folyamatok igen sokszor egyediek. 

A „IV Magyar Gyógyszerkönyv Ismertetése" e munka II ré
szében Berkovits Károly g:yógyszerés.z ezeket írja: „A IV. Gyógy
szerkönyv előírja, ho.gy a gyógyszerész minden gyári csomagolású 
injekciós készítményt felbontson, s ellenőrizze, nincs-e törésnek, 
romlásnak, penészedésnek stb. nyoma. . Törött, ro-mlott; csapadé
kos stb. készíttnényt a gyógyszerész nem adhat ki" 

E rendelkezés elárulta azt a tényt is, hogy nem minden ké-
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szítmény stabilitása tekinthető megoldottnak. A technikai hibákat 
leszámítva ugyanis a gyógyszerész itt ismertetett kötelezettsége 
végeredményben a stabilitás ellenőrzését is jelentette. Mint isme-
1 etes e rendelkezést később módosították, mert az ellenőrzés köz
pontÚag történik, másrészt a st.abilit~s kérdését ma már sokkal 
szigorúbban kezelik, és a technológia a gyáriparban is biztonsá
gosabb, fejlettebb lett 

Még későbbi munkákat vizsgálva, érdekes a „Gyógyszerész-et" 
c. könyv 3. kötete: „A Gyógyszerkészítés Elemei", Dr. Dávid Lajos 
munl<ája, mely 1937-ben jelent meg Itt „Gyógyszer-anyagok, gy~gy
szerkészítmények eltartása" című fejez,eLben ezek.e~ olvashatJuk: 

A gyógyszerek szakszerű eltartása épp oly nélkülözhetetlen feltéte
i~ a hatásos gyógyszer-előállításnak, mint amennyire fontos a he
lyes elkészítés szabályainak ismerete" A tárolással kapcsolatban 
megjegyzi: „ a helyes 1negO'ldástól ~nég messze vagyunk." 

A következőkben felso1'0'lja azokat a fontosabb tényezőket, 
melyek a gyógyszer-készítményekben változást előidéző .okok lehet
nek: ,A legtöbb gondot a levegő okozza, azután a nap sugarai, s 
bizon~os mértékig a hőmérséklet, végül az edény anyagának kém
hatása." Továbbiakban részletesen tárgyalja az oxidációval lcapcso
lö.tos problémákat. Helyes megállapításokat tesz a fény hat~ára 
beinduló addiciós és redukciós folyamatokról, melyek sokszor feny
mentes helyen is to•vábbfutanak. 

Itt már egészen modern szemlélettel találkozunk. Látható, hogy 
az idő haladtával egyre inkább felismerték a gyógyszer-stabilitás 
döntő fontosságát, az azt befolyásoló Okokat. Főleg n1egfelelő táro
lással igyekeztek azok káios hatását megszüntetni, vagy legalább 
csökkenteni 

A már idézetteken kívül itt említené1n meg - teljességre nem 
törekedve - dr Deér Endre, Dr. Ekkert László, Dr. Schulek Ele
n1é1, Dr. Csipke Zoltán, Dr. Pandula Egon nevét, aldk a gyógyszeré
szet tudományát - és vele együtt a stabil gyógyszer·-készítmények 
megteremtését - döntő mérrtékben vitték előre. Dr Schulek Ele
mér világhírű eredményeit az általános- és analitikai kémiában, 
vagy Dr. Ekkert László új színreakcióit pl. inég ma is sok esetben 
lehet a modern stabilitási vizsgálatoknál felhasználni! 

Az eddig elmondottakkal azt szeretten1 volna kir ag:adott, de le
hetőleg jellemző példákkal bemutatni, hogy a 1núltban hogyan me
rültek fel - tudatosan vagy tudattalanul - a stabilitási kérdések 
Kiderült nündexekből, hogy egyre nőtt ugyan a stabilitás fontos
sága, de egységes szemlélet nem alakult ki 

Az utóbbi 2-3 évtizedben alapvető változás következett be a 
stabilitás kérdésében. Főleg a n1od·2rn nagyipari gyógyszer-gyártás 
fellendülése óta merült fel a több éves lejárati idő igénye, és vele 
együtt a nagyobb stabilitás. Egyre többen kezdenek foglalkoZini a 
kérdéssel, és tud0'mányosabb szintre igyekewek azt emelni Nem 
kielégítő többé a kizárólag 01gan0'leptikus kiértékelés! Jól illuszt
rálják a stabilitás kérdésének növekvő fontosságát a következő ada
tok, melyek a gyógyszerészeti szakfolyóiratok stabilitással foglal
kozó közleményeinek számát tüntetik fel az idő függvényében: 
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stabilitási 
szakfolyóirat évfolyam. közlemények 

o;0-os aránya. 

lVIagyar Gyógyszerész~dományi 

Társ ffirt 1924-30 2,6 
Acta„ Pharm. Hung 1953--59 7,3 
Pharm·. Act Helv 1957-58 8,5 
J. Pharm Sci 1956-59 17,8 

Ezen adatok dr. Dávid Agoston: „Alkalmazott fizHca-kémia a 
gyógyszertechnológiában" c. könyvéből valók. Meg kell jegyezni, 
hogy az utóbbi időben a stabilitással foglalkozó közlemények szá
ma még nagyobb mértékben emelkedett 

Közben a hazai gyógyszer-gyárakban - elsőnek a Kőbányai 
Gyógyszerárugyárbari -· megalakulnak az ún. „Kiszerelés-techno
lógiai", ill. Gyógyszertechnológiai laboratóriumok, m-elyek feladata 
a stabil gyógyszerkés.zítmények összetételének kidolgozása, és sta
bilitásának vizsgálata 

A Kőbányai Gyógyszerárugyár Gyógyszertechnológiai Laborató
riumát - melyet kezdetben „Kiszereléstechnológiai Labaratórium"·· 
nak hívtak - Spergely Béla gyógyszerész alapította meg. ő rakta 
le a modern gyógyszertechnológiad munka alapjait e gyárban, és 
különösen fontosnak tartotta a gyógyszer·készítmények, főleg az 
injekciós készi~mények stabilitásának kérdését, annak vizsgálatát 

Spergely Béla gyógyszerész 1956 áprilisában Varsóban előadást 
tartott, melynek címe: „A magyar gyógyszervegyészeti gyárak ki
szereléstechnológiai kísérleti laboratóriumainak feladatai". Ebben a 
következő öt pontban foglalta össze e laboratóriumok munkáját: 

1 Az alapanyagok stabilitási vizsgálatai, és ezen alapanyagokból 
előállítható új készítmények kidolgozása 

2. A kikészíthető gyógyszerforma stabilitási vizisgálata 
3. A kidolgozott új készítmény előíratok üzernesítése. 
4 A gyár készítményeinek rendszeres stabilitási vizsgálata 
5 A kiszerelő (csomagoló) anyagok stabilitási vimgálata. 

A felsorolt öt -feladatkörből négyben szerepel a stabd.litás kér
dése, jelezve, hogy a gyógyszertechnológiai laboratóriumok kulcs
kél'dése a kés21ítanények megfelelő stabil formában való előállítása, 
és a stabilitás ellenőrzése, vizsgálata 

Ugyancsak a gyógys.zertechnológiai laboratóriumi munk:a, a 
stabilitás kérdésének fontossága láts·zik meg - a nagyipari gyógy
szergyártás szempontjából tekintve - a „Gyógyszerek és gyógy
szergyártás" című szakkönyvben, mely 1957-ben jelent meg. Ennek 
„A gyógyszerkikészítés technológiája" című fejezetét Pillich Lajos, 
a Kőbányai G·yógysZJerárugyár főmérnöke írta. A bevezetésben így 
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ír: „Az ipari gyógyszerkikészíté-s és kiszerelés az utolsó évtizedek
ben hatalmas méretekben fejlődik, ennek ellenére szakirodalma 
meglepően hiányos." Ez a megállapítás még napjainkban is érvé
nyes, és jellemzi a stabilitás problémáját Pillich Lajos munkája 
részletesen foglalkozik a „gyógyszerkiké3zítés- és kiszereléstechnoló
giai kutatással" 

f'-,,_z ezzel kapcsolatos feladatokat a következőkben foglalja 
össze: 

1 A gyógyszeralapanyagok és segédanyaga:..;:: kémiai, fizikai é-; sta
bilitási vizsgálata; 

2 A gyógyszerelc célszerű kikészítési for1nájának kikf-sérletezése 
és a gyártási eljáiás kidolgozása; 

3 a gyógyszerkészítmények kémiai, fizikai és stabilitási vizsgálata 
é3 a kiszerelés végleges formájának és módszerének megállapí
tása; 

4 a kikészíté3 és kiszerelés technológiájának folyamatbs fejlesz
tésE: 

A stabilitási kutatással kapcsolatban többek közt ezeket írja 
Pillich Lajos: „Különös gonddal kell tanulmányozni a gyógyszer-

·- alapanyagok bomlékonyságát Meg kell állapítani, hogy különböző 
körülmények közt milyen bomlástermékek képződnek, milyen té
nyezők fokozzák a bomJ.ást, ill. inilyen módon lehet azt visszaszorí
tani A hatóanyag bomlékonyságának vizsgálatát szorosg_n össze 
kell kapcsolni a gy5gysz,2-rkutatás-sal, mert ilyen módon a kutató ér
téke3 adatokkal segítheti a gyógyszer kiszerelését. Ezeknek az ada
toknak a. hiánya .vagy késedelmes feltárása nagymértékben hátrál
tatja a kikészítési eljárás kidolgozását és ezzel a gyógyszer for
galom.bahozatalát '' 

Végül a stabilitás jelenlegi helyzetéről néhány szót 

Ma n1á1 modern műszerek és módszerek vannak a stabilitás 
vizsgálatára, sőt kvantitatív jelle1nzésére (Pl: ún predikciós sta
bilitási vizsgálatok, melyek a l~járati idő meghatározására is al
kalmasc.k) Ennek ellené1e talán éppen ez az a gyóg:yszerkészítéS
sel kapcsolatos tudo,mányág, ahol a legtöbb bizonytalanság és 
iendsze1telenség uralkodik még ma is! Ennek oka többek közt az. 
hogy a gyógyszerek hatJanyagának bomlása az adott körü-lm.ények 
közt legtöbbnyire individuális, így általánosítani nem lehet. Igen 
gyak1ai1 megfelelő, l<iértékelésre szolg:áló analítikai módszer is 
hiányzik De éppen ezé1t, és főleg a megnövekedett minőségi igé
lTJ ek miatt ez a tudornányág - _n1int ahogy er:ről már említl:§s tör
tént - igen dinan1ikusan fejlődik 

Határozottan kilnondhatjuk, hogy modern ipart gyógysierké-
szítés nem képzelhető el stabilitá~i vizsgálatok nélkül A gy'ógysze
rek stabilitása ma már a jó minőség biztosításának alapvető sze1n
pontja, feltétele. 1.,egújabban má1· az új gyógyszer klinikai kipróbá
lásához is igénylik a stfi.bilitásra vonatkozó a_datokat Természetes, 
hogy a készítmény törzskönyvezésére ez méginkább áll. Ilyenk?r 
részletekbe n1enő, konkrét stabilitási adatokat kell szolgáltatni Uj 
gyógyszer stabilitásá1·.i vonatkozó adatok nélkül ina rnár nem l<:e-
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rülhet forgalomba. Export esetén a külföldi Partner is konkrét, 
lehetőleg számszerű adatokat kér az illető készítményről és alap
anyagáról, a staibili tást illetően 

A stabilitás ellenőrzése és főleg biztosítása azonban természete
sen nemcsak az ipari gyógyszerkészítésre vonakozik hanem a háló-
zati gyógyszerészetre is ' 

A gyógyszerek tárOlását, a betegnek adOtt tárolási utasítást 
szintén a stabilitás kérdésére alapozzuk. A nagyobb adagokban elő
állított, főleg galenusi készítményeket·stabPizálni, konzerválni kell 
az elkészítés módjának olyannak kell lennie, hogy a hatóanyagb~ 
bomlást ne okozzon, és tárolás közben se bomoljon 

A hálózatban dolgozó gyógyszerész tehát szintén nagyon sok
szor kerül szembe a stp,bilitással kapcsolatos problémákka4 és 
sokoldalú szaktudására nagy szükség van! Igen hasznos lenne. 
ha a hálózati gyógyszerész€k ezirányú érték€s tapasztalataikat a 
szakintézetekkel és a gyógyszeriparral közölnék! 

Köszönetemet fejezem kii dr. Hegedüs Lajos és dr„ Zboray 
Bertalan gyógyszerészeknek. a régebbi időkre vonatkozó irodalom 
ös~zegy~jtésében nyújtott értékes segítségükért, valamin_t Spergely 
Bcla gyogyszerésznek, hogy tapasztalatait és írásait rendelkezésem
re bocsátotta! 

Dr·„ Lukáts Béla 

Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 

Orvostörténeti Könyvtár és Levéltár 

Ernyei József 

Gyógyszei:észtörténeti 

Könyvtára 

Budapest Vili , Üllői űt 26 , Ili em 

A SOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézetben 

Ili e. 

Nyitva: hétfőn és csütörtőkön 10-13 óráig, 

53 

1-:
l-



EMLÉKEZ!<CS HÜBNER JÓZSEFNÉ 

ARANYDIPLOMA.S GYÓGYSZERÉSZRE 

Hübner Józsefné, Szentgyörgyvölgyi Szép Gizella 1882~ben 
Mágocson született, ahol édesatyja gyógyszerész volt. Gyógy
szerésZihez ment férjhez, akivel együtt 1898-ban Koml_ón felépí
tette és berendezte Baranya megye akkor egyik legnagyobb és 
legszebb vidéki gyógys.zertái át A gyógyszertár ma is működik. 
A kezdeti években mint nt·m okleveles gyógyszer:és? családt3Jg
ként dolgozott a gyógyszertárban„ Férjének korai é1halá1oz.ása 
után, 1919..:ben .a budapesti egyetemen megszeriezte a gyógy
szerészi diplomát és ettől k.,ezdve egyedül, maga vezeitte a 
gyógysz:ertárat MintBgy fél évs:z;ázadon roeresztül nap-nap után, 
vasé.r- és ünnepnap is r:eggeltől éjfélig a gyógyszertárban és 
annak La:boratór.iumában dolgozott„ Így i,örökn inspekciós volt 
Betegséget nem ismerte, szabad:ságr:a soha nem ment, ezért 
Komlón a gyógysz··~.~rtár fél évszázad alatt egy nap sem ma
radt zárva Sokswir· nehéz és válságos viszonyok közt az első, 
majd a második világháború :alatt is, biztosítani tudta a komlói 
bánya dolgozóinak zav.artala'n gyógyszer:el:látását és ezzel a 
közegészségügy terén kimagasló érdem,ek:et szerzett nemcsak 
magának, hanem testületének is„ A Magyar Gyógyszertudomá
nyi Társaság alapító tagja. 

1957·-ben érdemes gyógyszerész kitüntetésben részesült; 
19G9-ben arany diplomát kapott. 80 éves koráig dolgozott. Pi
henni is csiak dolgozva tudott Ilyenkor szőnyeg és gobelinek 
szövésével töltötte idejét. 

Az évek múlá:siával az ő éridemeif'e [s a feledés honTálya 
borult - 1972 június 11-én halt meg - elhunyt.a a.lkalmávcal 
emlékezünk meg róla B€'llne Dr. Hübner Béla ny O!I'VO& ezre
des édesanyját, mi régi kartársai a magyar gyógysz.;er:és.ziek ki
magasló, köztiszteletben álló tagját gyászoljuk. Emlékét meg
őrizzük„ 

Dr„ Hübner Béla 
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MAGYAR GYÓGYSZERÉSZETI TARSASAG 

HÍREI 

BUDAPEST 

1972. június 27-i vezetőségi ülésén az MGYT Pillich Lajos al
elnöknek, Dr„ Láng Béla főszerkesztőnek, Erdei Tibor ve
zetőségi tagoknak a Társaság vezetési munkájában kifejtett 
érdemeikért Than Károly Emlékérmet adományozott A Di
árium szerkesztősége a kitüntetetteknek gratulál 

1973-ban a Társaság az alábbi E·lőadói versenyt, illetve kon
ferenciákat tartja. Rozsnyay előadóvc1senyt n1ájus hóban. 
Gyógyszeranalitikai Kollokviun1ot április hónapban, Gyógy~ 
növény Konferenciát június és Gyógyszertechnológiai konfe
renciát szeptember hónapban szándékozik rendezni. 
1974. évben a MGYT 50 éves ünnepélyes jubiláris ülé:St fog 
tartani 

Az Esti Hüla.p 1972. aug. 7. szá1na Patinás Patikák címmel 
szakosztáJ.yunk Diáriu1nából közül szemelvényeket 

HAJDU-BIHAR MEGYE 

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság Hajdú-Bihar n1egyei 
Szervezete és a Társaság Gyógyszerkutatási Szakosztálya f„ év 
augusztus 28-30-ig ORSZAGOS GYóGYSZERKUTATASI 
KONFERENCIAT rendezett Debrecenben 

A megnyitóra a Kossuth Lajos Tudon'lányegyetem 
aulájában került sor augusztus 28-án, hétrfőn 9 órakor 
A megnyitót dr. Clauder Ottó egyetemi tanár, a Magyar 
Gyógyszerészeti Tár saság Gyógyszerkutatási Szakosztá
lyának elnöke tartotta. Utána dr Bognár Rezső akadé
mikus tartott nagysiker ü előadást a g-ombaellene:s új 
kemoterápiás szerekről 

A plenáris ülés után a résztvevők .a Kossuth l,ajos 
Tudomány,egyete1n Szerve:s l{é1niai Intézetében folytatták 
az előadásokat két szekcióban A tanácskozás h.ár on1 nap
ján 27 belföldi és 5 külföldi egyetemi, aka,démiai, gyógy
szeripari és egyéb o'Iszágos jellegű :kutatóintézet 192 r~ep
rezentáns.a 90 publikációban szolgálja a inagyar gyógy
szerkutatás, a gyógy"Szergyártás, a gyóg-ysz-er-észet ügyét 
é:s ezen keresztül a n1agy.ar egészségügy fejlődését 
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A szervező bizottság a tudományos munka mellett 
változatos társadalmi programról is gondoskodott A deb
receni Nagyteffiplomban Lehotka Gáboi: művész tólmá
csolásában or gonahang;versenyt rendeztek, másnap a 
résztvevők nagy s.zám·mal vettek részt a hortobágyi han
gulatos kiránduláson 

A gyógyszerkutatás élenjárói hagyományosan már har
madízben gyűltek össze Debrecen gyönyöxű egyetemén, hogy 
az aktuális gyógyszerkutatás eredményei,röl beszámoljanak. 

VESZPRÉM MEGYE 
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MGYT Veszprém n1egyei szervezetének IV. 6-7. számú „Hír
adóját" nagy örmmel vettük és abból sajnos korlátozott ter
jedelmünk miatt csak kivonatosan tudunk részleteket közölni 

1972. május 25-én a VII. Veszprém megyei Orvos Gyógysze
rész Napok alkalmával leplezték le Tapolcán Dr.. Felletár Emil 
gyógyszerész - a város szülöttének - emléktábláját. Az em
léktábla előtt az MGYT Veszprém megyei Szervezetének el
nöke Dr.. Rédiger Béla gyógyszerész mondott emJékbeszédet 
„Dr. Pharm. _Felletár Emil, a Magyai· Törvényszéki Orvosi Ké
mia megalapítójának: és a Toxikológia kiváló művelőjének 
emlékezete" cí.men 

A VII Veszprém Megyei Orvos és Gyógyszerész; Napok prog
ramja (V. 25-27) igen váltoizatos volt A megnyitót Dr. Rad
nóti István Veszprém megyei Tanács elnöke tartotta. Ünnepi 
megnyitójában kiemelte, hogy talán a gyógyító tudományo'.{ 
állnak az emberiséghez a legközelebb, és eZJért megtis.ztelte
tésnek érzi, hogy olyan 1endezvényen mondhat megnyitót, 
amelynek középpontjában az ember és az ember egészségé
nek védelme áll Örömmel állapította meg, hogy tulajdon
képp az előadássorozat a fiatal szakemberek fóruma. A 
gyógyszerészelillez szólva megállapította, hogy a mindennapi 
gyógyítás elengedhetetlen része a gyógyszerkuta.tás eredmé
nyeinek isnierete és alkalmazása .. A gyógyszerész, mint gyógy
szerszakértő az orvossal együttműködik a gyógyítás folya,
matában, valamint az egészségügyi felvilágosítás napi mun
kájában, A nagy tetszéssel fogadott megnyitó után dr. Bordás 
Sándor egyetemi tanár „A keszthelyi toxikológiai laborató
rium szerepe a kémiai növényvédelmi fejlesztésében", majÖ 
dr„ Debrőczi Tibor „A koronária keringés és időszerű kérdé
sei" című előadásukat tartották meg 

Egervátiné dr. Nagy Mária inegyei főgyógyszerész: „A gyógy
sz~rész tevé!;;:enysége a területi toxikológiai feladatok m-egol
dásában". Felföldi Sándor főgyógyszerész „Adatok a szerves 
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foszforsavészter és karbamát mérgezés dilierenciálásához", 
előadásai hangzottak el. 
Ezt követően dr„ Kovács Pál orvos, majd Csányi Pir'O_ska kór
házi főgyógyszerész és dr. Prhnász Péterné gyógys~erész kö
zös előadására került sor „Infúziós igény-ek növekedése ha
zánkban. Ellátási Problémák Veszprém megyében. Perspektí
váink." címmel. Berzó Magdolna munkája „A magisztrális 
gyógyszerek- megkülönböztetése az intézeti gyakorlatban"-ról 
szólt 

Dr.. Frenyó Lajos és dr„ Rédiger Béla közös munkája: „Ada
tok az angina gyógyszeres kezeléséhez" került sorra 
Az utolsó előadást „Fejlődés a béta inhibitorok pharmakon
kutatásában" dr. Pávics László. 
Az értékes előadásokhoz, a kitűnő rendezvényiiez a Diárium 
szerkesztősége utólag is n1eleg üdvözletét küldi 

MGYT GYÖGYSZERÉSZTÖRTÉNETI SZAKOSZTALY 
KÖZLEMÉNYEI 

BÁCS lV!llGYE 

1972 június 26-án tartotta meg Lól'ánd Nándor „Kötetlen 
beszélgetés a helytörténeti és gyógyítástörténeti kutatás ösz
szefüggéseiről 1negyénkben" című előadását bemutatókkal. 
Az előadás a Hazafias Népfront kecskeméti városi művelődési 
központjának rendezésében történt, a múzeális jellegű g)rógy
szerésztörténeti gyűjtemény helyén. (Jókai utca 14) A hon
ismereti kör kultúrális eseménynaptárában előkelő helyet fog
lalt el a·sikeres és minden részre kiterjedő értékes előadás. 

SOMOGY MEGYE 

A Diárium 2. (júniusi) szálná:ban közölt „Somogy megyei 
gyógyszerész.etiörténeti enllékeiről" szóló cikk alá véletlenül 
a cikket beküldő Dr. Szarka László főgyógysz:erész neve ke
rült. A cikket Dr.. l\iatolcsy István kaposvári osztályvezető 
gyógyszerész írta és a főgyógyszerészen keresztül küldte be 
szerkesztőségünknek Ezúton l;;:érünk elnézést az elkövetett 
névcseréért 
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A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZETI TARSASAG 

GYóGYSZERTECHNOLÓGIAI SZAKOSZTÁLYA 

ÉS BUDAPESTI SZERVEZETE I972 OKT 19-20-án 

gyógyszertechnológiai szimpóziumot 
rendez Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia 
előadótermében I ker Országház u .. 28. sz• alatt 

A szimpóziu:tn programja: 

Október 19-én: 

Megnyitó 

dr Kedvessy György: A gyógyszertechnológiai 
kutatas helyzete és perspektívái hazánkban 

dr.. Gyarmati László: A biológiai gyógyszerészet 
aktuális kérdései. 

Külföldiek előadása: 

prof Zathureczky: Nyújtott hatású készítmények 
Fürstig: Előadása. 

Kat! Thoma: Gyógyszer kölcsönhatások vizsgálata 

Este a résztvevők részére bankett a Budapest 
Szálló különtermében. 

Október 20-án: 

Pogá,ny Jánc;s: Elektronikus számítógépek alkal
mazasa a gyogyszertechnológia területén 

clr, Rageiíli János: A kisüzemi gyógyszerkészítés 
gépesítésének lehetőségei 

dr Tamáska Lőrinc: Az infúziós labaratórium 
korszerű szervezése 

Délután: A Magyar Gyógyszerészeti Társaság 
vezetőségválasztó közgyűlése 

TARTALOM 

Hegedűs Lajos dr .. : 
Centenáriumra 3 
Semmelweis Q:rVostörténeti Múzeum 
Igazgatósága 
A Budavári „Aranysas" patika gyógyszerésztör-
tén.eti múzeum 17 
Répay Lajos: 
Ókori gyógyszerészi emlékeinkről 19 

Rádóczy Gyula: 
Adatok ia magyar gyógyszerészet történetéhez 21 

Zboray Bertalan di.: 
Egy budapesti fiók.gyógyszertár története 23 

Rádóczy Gyula: 
Anno 1836 29 
Szerkesztő: Neves magyar gyógysze1észek 
Richter' Gedenn gyógy.sZieré.sz, az első magyar 
gyógyszerészeti gyár· mega1aipítója 31 
Z. S.: 
Köbányai gyógyszerárugyár történetéről röviden 32 

Zalai Károly dr.: 
Rozsnyay Mátyás Előadói Emlékverseny 1972 35 
80 éves Rimay Béla 38 

Ló1ánd Nándor: 
H·elytör bénieti kutatás és PatLkan1úzeurn 39 
Szigetvái:y Fe:renc: 
Továbbképzési terv a gyógyszerrésztörténet mű-
velői r észé:r·e 44 
Külföldi gyógyszerészeti hírek - Halottaink 46 
Lukáts Béla dr .. : 
A gyógyszer stabilitás kérdésének története 4 7 

Hübner Béla dr : 
E:mlékezés Iíübner Józs2tfné, ar:anydiplomás 
gyógyszer é:szr e 54 
Magyar· Gyógyszerrészeti Társaság hírei 55 
MGY.T Gyógyszerésztörténeti Szakosztály köz-
le·m.ényei 57 
Gyógyszerész Technológiai Szimpózion prog-
i:amja 58 

Taitalomjegyzék 59 
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Készült: a Fővárosi ranács Gyógyszertári Központja 
Szignáló_ részlegénél. Budapest. 

72 200 - 800 példányban. 

Nyomdai inunkáért felelős: ALMÁSI TANOS 
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