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LECTURIS SALUTEM 

Tisztelettel köszöntörn kedves Olvasónkat abból az alkalomból, 

hogy a IJIÁRIU111 jelen sz<ffe.mát megyénk bocsátja utjára„ 

Májusban nyitja meg ajtaját a FEKETE SAS PATIKAJVIUZEill1 Székesfe

hérvárott. 
A múzeum helyreállitási munkálatai két ütemben készültek Első 
ütemben a megnyiló officinai rész, második ütemben a gyógyszer

tár egyéb helyiségeiben, tárlóiban; orvosi- és gyógyszerésztör

téneti tablók és eszközök kerülnek majd kiállitásra. 

Mig eddig eljutottunk jelentős anyagi áldozatot hoztunk és ko

moly szervezési munkát fejtettünk ki. A múzeum igazolja, hogy e 

téren fáradságunk nem volt hiábavaló „ 

Megyénkben erősen kifejlődött a történész-szemlélet, a gyüjtés 

szenvedélye., Gyógysze-részeink eredményesen foglalkoztak a pati

kusemlékek feltárásával, fellelhető f8lszerelések, írásbeli em

lékek felkutatásával, azok megőrzésével„ 

A FEKETE SAS PATIKAMUZEIBVI létesitése mellett jelentősnek tartom 

még, bogy felkutattuk és rendbe hozattuk megyénk kiválóságának, 

Kazay Endrének vértesacsai sir ját, valamint azt, hogy a Müvelő
désügyi Minisztérium engedélyével a vértesacsai Községi Általános 

Iskola folyó évben felveszi Kazay Endre gyógyszerész nevét. 

E pár szó előrebocsátásával szeretettel hívom kedves Olvasónkat, 

jöj,jön Székesfehérvárra és látogassa meg a FEKETE SAS PATIKAlV!U

ZEUl\WT .. 

1975„ máJUS 22, DR HEGYI ÁRPÁD 

a 
Fejér megyei Gyógyszertári 

Központ igazgatója 
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ALBA REGIA ÜDVÖZI.T A TUDOMÁNYOS ÜLÉST 

Imrr_ár harmadízben gyülnek össze ősi koronázó városunkban hazánk 

gyógyszerészei és a meghivott külföldi előadók, hogy az Alba 

Regia Napok keretében tanácskozzanak. 

1966-ban és 1972-ben az "Alba Regia Gyógyszerésznapok" keretében 

:főleg tudományos és szervezési kérdések szerepeltek ClZ ülések 
napirendjén. 

_Ez alkalommal a Magyar Gycígyszerészeti Társaság Gyógyszer8sztörté

neti Szakosztálya és a Társaság Fe;jér megyei Szervezete a Városi 

Tan<iccsal, a Fejér megyei Múzeumok Igazgatóságával és a Gyógy

szertári Központtal közösen rendez egynapos tudományos ülést 

gyógyszerésztörténeti előadásokkal, és ünnepélyesen megny:i tásra 

kcr-Jl a teljesen felujitott Fekete Sas Patikamúzeum első szaka-

sza. 

Ez uton is szeretnénk megköszönni mindazok scgitSégét, akik az 

clŐ~-\:észitő munkában részt vettek és minden erejükkel az.on voltak, 

hogy a múzeum meé-i;valósuljon. 

Köszönet illeti az Egészsét;,>iigyi Minisztérium Gyógyszerét-1zeti Fő

osztálya, a Semmelweis Orvostörténetj Múzeum, az Országos Müem

lékvédRlmi Felügyelőség, a Fejér megyei Mú~eumok Igazgatósága és 

a Városi Tanács vezetőit, akik ezt a gondolatot magukénak érez

ték és mindent elkövettek, hogy rne.gvalósuljon. 

Köszönet j_lleti Szabó Lóránt gyógyszeréi::iz, kollegánkat, aki a nagy 

~>zcrvcző munkát összefogta és határtalan lelkesedésével elvr-:z.ette 

a múzeum első részlegének mef-';'llyi tásához. 

A megnyitással egy kezdeményezés első fázisára teszünk pontot, dc 

még sok munka kell Lilihoz, hogy a múzeum Öt-Jf-1zes helyiségeit beren

dezve láthassa majd az érdeklődő közönség. 

Kivánjuk, hogy a lelkes munkát koronázza sok siker. 

Ünnepélyes alkalom ez a mai azért ~s, mer~ má~od~zbe~ 
az Alba Regia Napok keretében a GYOGYSZERESZTORTENETJ 

jelcni.k meg 

DIÁRIUM má-

sodik Fejér megyei száma. . , 
' ' f 1 1 száma J 97? juliusaban Mint emlékeznek, a DIARIUM I. ev o yarn · k e ·- -· 

t 'b ·elent meg elős,zör. _ az AJ.ba Regia Gyógyszerésznapok kere e en - J 

Szeretettel köszöntjük a Magyar Gyógyszerészeti Tc3-rsaság Gyógysze-

szakoszta,lya időszakos közleményeinek Szerkesztőit, résztörténeti 

Jro'i·t e's Olvasói.t és kivánunk a lapnak hosszu életet a közlemények 

és sok olvasót. 

Ünnep az 1975-ös év Központunknak és a Városi Tanácsnak is· 
, „ l „.k a Központ 25 éves fennállását és köszöntjük Ez evben unnepe JU - • . , , 

„ k t k"k 25 éve megszakitas nel-ez alkalommal azokat a dolgozoin a , a l , , , 

kül dolgoznak a megye és város zavartalan gyógyszerellatasan · 

, lakosqág társadalmi munkájával épülő Ez évben kerül átadasra a ~ 

·· h i orvosi rendelő és gyógyszertár is, mely jól jelképezi 
oreg egy , t, · 

h a Városi Tanács, a város lakossiga és a Gyogyszer ari 

~~:~on~~gyaránt ápolja a rnul t emlékeit és épi ti a jövő munkahe

lyeit. 

· t ···k a Tudományos Ülést, a megnyitó E gondolatok jegyében köszün· JU 

IA,R~n" FeJ·e'r megyei számának minden olminden résztvevőjét és a D ~um 

vasóját. 

Alba Regia, Anno.1975. mens.V. 

ANTAL ANTAL 
főgyógyszerész 

Székesfehérvár Város Tanácsa 
Egészségügyi -Állandó Bizottságának 

elnöke 

5 



GONDOLATOK A SZÉKESFEHÉRVÁRI FEKETE SAS PATIKAHIUZEUM 

fllEGNYITÁSÁHOZ 

Szakosztályv.nk 1968. évi megalakulása nem véletlenül esett egybe 

a soproni Fehér Angyal patikamúzeum megnyitásával. Ekkorra tehe

tő egy példamutató folyamatnak megindulása, kezdete, mert a rég

óta tervezett, hivatásunk multját, tárgyi és írott emlékeinek be

mutatását célzó gyü jtemény nyitotta meg itt kapuit a nadyközönség 

előtt. Ez volt az első alkalom, amikor nem egy külön erre a célra 

létrehozott múzeumi.szervezet volt a múzeum alapitója, hanem a tör

ténet iránt pályánkon belül egyre nagyobb mértékten jelentkező ér

deklődés keresett megoldást az emlékanyag berrrutat:isához. A lelke

sedés nem lett volna egymagában elég, kellett hozzá a helyi bősé

ges emlékanyag, a szakmai vezetés áldozatos megértése és segj_tése, 

továbbá a helyi múzeumi szervezet pártfogáso:i.„ Itt fordult elő elő

ször, hogy a MGYT rendezvényén kizárólag történeti tárgyu elő

adások szerepeltek a programban. 

A fiatal szakosztály tevékenysége o:i.z évek során sem csökkent, tu

dományos előadó ülések követték egymást, és egyre több helyen 

láttak hozzá az emlékek szervezett megmentéséhez„ A továbbiakban 

nem a szakosztály tevékenységének a krónikáját kívánnám papírra 

vetni, csak néhány mérföldkövét említeném a fejlődésnek. 

1971. május::í.ban Győrben nyílt meg az ujabb múzeum-patika, nemzet

közi részvételü MGYT gyógyszerész orvostörténeti ülés keretében„ 

Megerősödött közben helyzetében a Bcj,cs-Kiskun megyei Gyógyszer8sz

történeti Gyüjtemény, amely a Semmelweis Orvostörténeti Il'íúze-;;.rn és 

a Bács-Kiskun megyei Gyógyszertári Központ megállapodása alapján 

müködik azóta is. 

A sort 1971„ őszén a kőszegi Gyógyszerésztörténcti Időszakos Ki

állítás megnyitása folytatta gyógyszerésztörténcti nap keretében. 

/Ez a ki::í.lli tás "előzetes", mig a végleges patikamúzeum es törté

neti könyvtár feltételei beérnek„/ 

Majd elérkcztü.nk az 19 72-es évhez, ::i.melyben megjelenik a GYÓGY

SZERÉSZTÖRTÉNET I DIÁRIUM 
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I:lsC száma épp Széi,~esiehérvá10L, c;,,z Alba Regia Gyógyszerésznapok 

alkalmával keri.ilt a rószt·.re·vők kezébe, 

1.'lost ujból Székesfehérviron jött össze a pályánk története iránt 

érdeklődők népes tábora, hogy részt veg;ren az ország egyik leg

szebb és legértékesebb szakma-történeti emlékének, a jezsuiták 

által remekbe készitett berendezésű Fekete Sas patikának; mint 

múzeunmak megnyitásán. 

Ugy érzem, bizonyiték mindez. Bizonyiték, hogy szakoszté.lyu:nk ne~ 
hiába alakult meg, hogy célkitüzései helyesek voltak, hogy leheto

ségeit helyesen felmérve, a helyi adottságolmak megfelelően nyerte 

meg a különböző szervek és intézmények segi tségét a közös cél el

éréséhez. Helyes volt a továbbképzések elindítása, hogy a gyógy

szerésztörténet iránt érdeklődők tudomLDyos igényességgel müvel

hessék a korábban autodidakta módon, mükedvelő szinten végzett 

történeti foglalatoskodást. Helyes volt a "megyei megbízott szer

vezet" létrehozása és bázisintézményünkkel, a Senunelweis Orvos

történeti Múzeum Könyvtár és Levéltárral a szoros egyi_i_ttmüködés 

kiépitése„ 

Szeretném, ha nem hangzana mindez önelégültségnek, hiszen messze 

nem sikerült még minden célkitüzéoü.nket maradéktalanul megvalósí

tanunk. Itt szeretném felébreszteni a még szunnyadó lelkiismeretet: 

ne várjunk ott sem - ahol mindezideig nem történt még senuni - a 

lelet-mentéssel„ A levéltárakban őrzött írásos emlékek megvárnak 

bennünket egy-két év mulva is, de a fejlesztés kapcsán átalakité.s

ra kerülő, vagy kiselejtezett butort, munkaeszközt - az egyre 

lelkesebb "magángyüjtők 11 elől a régi edényzetet, gyógyszermarad

ványokat, könyveket, dokumentumokat - csak most tudjuk f élretcnmi ·· 

Nem cél minden megyében patikamúzeum létrehozása, csak ott, ahol 

a lehetőség, a tényleg régi, értékes anyag rendelkezésre áll, 

Azonban a jövőre is tekintettel kell lennünk, ehhez pedig a jelen 

feladata a szervezett emlék-mentés. 

A felelősségérzet kell, hogy kötelezzen erre bennünket, nehogy ké

sei uiódaink legyenek kénytelenk szemrehányással illetni hanyag

ságunkat. Ennek érdekében hivunk minden kollegát sorainkba, akik 

érdeklődést mutatnak pályánk mul t jának tudományos igényli kutatá

sához és a fel tárt· ismeretek jövőbeni hasznosi tásához 

SZIGETVÁRY FERENC 
Gyógyszerésztörténeti szakosztály elnöke 
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SZÉKESFEHÉRVÁR GYÓGYSZERÉSZETÉNEK TÖRTÉNETE 
A XVII-XVIII. SZÁZADBAN 

Székesfehérvár multja a magyar államal::i.pi tás kezdetére nyulik 

vissza„ Az első magyar szabad királyi város az Árpád-házi kirá

lyok korába._Y)_ az ország egyik jelentős központja .. Feltételezhető, 

hogy az állami életben fontos szerepet betöltő város egészség
ügye a középkori magyarországi viszonyok tekintetében is élen 

Járt „ 

E kor társadalmának legtanultabb rétege a papság, az ő kezükben 

van a gyógyitás tudománya is. A szerzetesek gyógyitó tevékenysé

gét királyaink hamar felismerik„ István király hivja be és tele

pi ti le a betegek ápolásával és gyógyitásával is foglalkozó ke

resztes barátokat* Fejérvárra. II. Bélától kórházat kapnak, mely 

Székes-Fejérváron a Palota város Sziget nevezetü helyén állott„ 

III. Béla a fehérvári konvent részére évi 60, majd loo márkát u

talt ki és országos nagy kórház felálli táoát tervezi, A joham'li

ták nagy gondot forditanak az ásványvizekre, a fürdő a gyógyitás

nak fontos :része „ A fehérvári ház birtokában a mohai forrás, az 

egykori pogány áldókut, övék a gyógyerejünek tartott Csabafő vi

ze Csóron, tulajdonuk a csurgói ásványviz, ők birják a bodajki 
forrásokat „ 

Alba Regia többszáz éves fejlődésének a török uralom vetett vé

get, 145 éven át Isztulni Belgrádnak nevezik„ A török hódoltság 

romlist és pusztulást hoz a városra. Nyomtalanul eltünik a közép

kori város, elpusztulnak templomai, intézményei, igy kórháza is, 

megsemmisülnek irott emlékei„ Evlia Cselebi török utazó még 

pusztulásában is gyönyörü.nek mondja: 

"Nagy Isten! aki még mostani állapotában látja, az is megzavarod

va, elámulva nézi." 

A török hódoltság egészségügye messze elmarad a magyar egészség

ügytől, igy európai értelemben vett gyógyszertár és gyógyszeré

szet nem fejlődhetett ki, pedig az orvosi és gyógyszerészi pálya 

* Joharmiták = keresztes b':lrátok János gyógyitó lovagrend„ 
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1 • "~ • k 1 Ez után alakulnak hazánk-különv2-lása ebben a kor-ban xezuoc.i e_„ 
b~ az első városi és rendi patikák„ Székesfehérvárt egykori nagy-

, "' - k' 1 kulÓ egészségügye arra predestinál ta vol-saga gazdagsaga, .la_a e 

' · ~,o' wszerészet kialakulásának bölcsője legyen, na, hogy a hazai ou ou 

h fe ,_.lo"désében megelőzik azok a magyar városok, Természetes, ogy ~ 

melyek elkerülték a török hódoltság hosszu évtizedeit. 

1688 
' török uralom alól. A fel-május 19-én szabadul fel a varos a 

szabaditó seregek után megindul az élet, 

intézményei, polgárainak száma növekedik„ 

;ra, kereskedelme és egészségügye „ 

u j jáalakulnak hivatalai, 

Fejlődésnek indul ipa-

Ettől az időtől kezdve levéltári iratok vallanak a város fonta-

bb ' ei·ro"l patikáJ·áról és gyógyszerészeiről. sa esemeny , 

A törökök kiüzésének évében négy házösszeirási je~z~k készül a 
, · t 'csncil Ezen szükszavu jegyzékek bizonyitJak, hogy Szé-

varosi ana <.<. " , el-
kesfehérvárnak 1688-ban már volt gyógyszertára, hogy a varos 

ső gyógyszerésze Sartory János volt, 

' ' lt .,- összeirás Sartory Jánost, mint a Az 1688„ május vegen ke _1_„sz„ 

93
. sz„ ház tulajdonosát nevezi meg, a 221 .sz. házat név nélkül 

Pharmacopeus Papensis-nek Jelöli" 

Az l688„ junius 8-án készült II„sz„ összeiráson a 33.sz„ ház tu

lajdonos~ak jelölése: Joannes Sartorius Apothecer von Pápa den 

15 juni 1688 

A III„sz„ összeírás: Regestrum Generale Civitatis Albae Regalis 

Anno 1688. Die 29 október „ A 46 és 93, sz „ ház tulajdonosaként em

li ti 

lett 

meg Sartory Jánost. Mindkét esetben 

az apotecar:IDs megjelölést„ A 220„sz„ 

ott találjuk neve mel-

alatt apotecariust ir 

be név nélkül„ 

0·· 88 zei· ra' 8 , mel-" a legtöbbet mond: Regestrum In-Végül a IV„sz. J 

cola:r Civitis Albae Regalis 1668/69. Ez a jegyzék a 46 és 93-as 
' k Sartory Jánost mond ~a és neve mellé oda-sz. ház tulajdonosana u 

ir ja: Pro Apotheca Nro, 46 „ 

<-/(' . \ 

(((;~~~'~ h,~(M~ p1J/fr~{., 
q~. ~„ »-f'"' ... ~ 16'1 ~J.6'7~ J.:,„j. ___ (·c 

.· A:J,„Jc;r.:,.;.,. f':"' p.-. i.2ll«k1 
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Részlet a IV. sz. házösszesirás jegyzékből„ 

Sartory gyógyszerészi müködéséről bővebb t· adatunk nincs, de 
cibb izben szerepel az 1691-1695 , . , . . neve 

6 
· evi varosi Jegyzőkönyvben 

1„9~-ben szenátorként, 1699-ben vice notáriusként . 
zoko k F emlitik a jegy-

. nyve , elesége' Somogyi Mária peres 
emli ti nevét a tanácsi J·e.o-1r "k·· ügyében is többször meg-
, . . ouZO onyv. Neve felbukkan az 1698 és 1712 
evi telekkönyvben, végül az 1714. , h , evi bejegyzés tudÓsjt arról, 
- ogy haza, halála után eladásra került. 

A levéltári iratokból nem lehet ontosan , . . 
tartott Székesfehérvár első , p , ,megallapitani, meddig 

gyogyszereszenek müködése Val, ... 

~eg n~m .. folytatja mesterségét élete végéig. Az 17ol„ ~vi v~::::u-
Jegyzokonyvben Seitz János .o-1ro'~, , ou ouszeresz kérelmével találkozunk 
aki magas adójának mérséklését kéri" ' 

~706-ban. egy ~árosi tanács által kiadott okirat arról tudósit 
ogy az itteni Mallath Feiencz Simon .o-1r' , ' , , ou ogyszeresz szenátorrá u,jra 

megvalasztasát ,javasolja a magisztrátus. 

Mallath Ferenc német érzelméről tanuskodik 
mely szerint 1708 - . , a Jezsuita Diárium, 
k' ' „ JUnius 4-en panaszolja a jezsuiták rendfőnö-

enek, hogy mivel a németek többen vannak a , b . 

g 
k k. . , varos an, mint a ma-

yaro ' ne ik Jarna a tágasabb pléb, . t ki 'k , ania emplom, azaz a mai püspö-
sze esegyhaz. Ezt erősiti meg az 1712 , . t „ . , . · evi elekkonyvi be jegy 

zes is, mely szerint tulajdonába ker„lt ku . -
ellensé „ , , u egy rucok mellé állt 

gge.i paktalo polgár háza s azt k. , ' 
Mallathnak adta, ' a incstar a megbizható 

A városi polgárkönyv és telekkönyv adat . . - Gömör . ai szerint a szomolnoki 
megyei - származásu Grimbtner József , , gyogyszeresz 1717. 

lo 

december 16-én 500 fc:.rintért veszi r;:cg az öröl-:::ösöktől a belváIOS 

115.sz. házát 

Két év mulva ismét uj apothecariusa van a városnak 1720. Január 

19-én GiimbtneI József özvegyétől BeseneckheI Sebestyén belső ta

nácstag gyógyszerész és felesége veszik meg u§;Yancsak 500 forint

ért a házat., Beseneckher nagyon hamar meghal, végrendeletében fe

leségére, Heimer Éva Teréziára hagyja a házat és a patikát, mely 

sok adóssággal terhelten marad az özvegyre „ 

l'72o. jrmius 4-én UJra eladásra kerül a ház és a patika„ A gyógy

szeitár értéke megnő, valószinüleg Beseneckher nagyobb -beruházá

sai következtében Tl'iaga a végrendelet is arra mutat, amikor a pa

tikát ki.ilön emli ti, az előző adásvételekben ugyanis nincs róla 

külön szó „ Még világosabban látszik igazolni ezt a fel tevést, 

hogy néhány hónap mulva az 500 forintért vett ház 800 forintért 

cserél gazdát és ismét gyógyszerész birtokába keifil„ 

Puell János Mihály és felesége lesznek uj tulajdonosai a 115 „sz 

háznak„ 1727-ben az uj telekkönyv szintén Puell Jári_ost emliti, 

mint tulajdonost, de a ház most a 165 „ házszám alatt szerepel a 

belvárosi listán. Ennek magyarázata, hogy a házakat átszámozták 

ebben az időben, igy az uj házszám nem meglepő Hog;y a korábban 

115. számmal jelölt házról van szó, azt minden kétséget kizáróan 

eldöntik ugy~inazok _,,, s~· on,s/. ,._,doJ<:; 

1733„ február 7-én a telekkönyvi bejegyzés tanusága szerint a 

belváros 165„sz„ házának tulajdonosa ismét gyógyszerész /és szin

tén 800 forintért veszi meg a házat/„ Az uj tulaJdonos Meller Já

nos és felesége, Terézia .. 

Meller János halála után özvegye nehéz körülmények között él „ Sok 

az adóssága, hitelezői szorongatják, szorult helyzetében a városi 

tanácshoz fordul .. A t9.nács /L: i·: 38-1740. évi levelezési könyvét/ 

- igaz jóakarattal közveti t - 17 39. március 17-i, majd julius 7-i 

levelében megkéri a hitelezőket, ne zaklassák adósságáért az öz

vegyet, várjanak, mig helyzete jobbra fordul, vagy eladhatja a 

patikát. Helyzete azonban nem ,javul, sőt rosszabbodik, tartozása 

már mintegy 1500 forintot tesz ki. 

Mellerné nemsokára: meghal és örökösei 1746-ban Preindl Ferenc íes

tőnek adják el a házat 1800 forintért. A telekkönyvi be jegyzés 

1746 „ január 22-éJ?- töiténik meg az UJ tulajdonos javára. 
1l 
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A Jezsuiták évkönyve viszont m3.r 1?45„ decembe:i;-ében rövid be

jegyzésben megemli ti: 

"Fost mertem viduae Apothecariae empta sit Apotheca pr. 1200 fl„ 

cum privilegio, ut sit sola et sine ocuni onere civili in perpe

tuum", azaz a jezsuita rend 1200 forintért vásárolja meg az öz

vegy gyógyszerészné halála ut<in a gyógyszertárat azzal a kivált

sággal, hogy egyedüli lesz és mindörökre mentes minden polgári 

tehertől. Ezt a várossal kötött szerződésben írásba is foglalják„ 

A ház és a patika sorsa tehát a továbbiakban elválik, mert a 

gyógyszertár bekerül a rendházba. A jezsuiták bi~onyára a felsze

relésért és a gyógyszerekért f~ zetik ki a megfelölt összeget. 

Feltünő, hogy a többi ház eladási árához viszonyítva Preidl fes

tő 1800 forintos vételára nagyon magas, talán a gyógyszertárral 

együtt veszi meg, s a gyógyszertárat ő adja el a ,jezsuitáknak„ 

Az, hogy a telekkön:yvi bejegyzés csak a ház vételét emliti s a 

patikát nem, nem bizonyíték, hiszen a többi bejegyzés sem említi 

külön a patikát, de a feltevést igazolja, hogy mindig gyógysze

rész vette meg gyógyszerésztől„ Hogy 1746 januárjában még Mel

lerné és örökösei szerepelnek eladóként és a jezsuiták már 1745. 

decemberében a "gyógyszerészné" halála után kifejezést használ

ják, az csak arra mutat, hogy a telekkönyvi be jegyzés, ha ké:::ólőbb 

történt is, a vásárlás állapotát, illetve a ház akkori tulajdo

nosait jelöli meg, amikor a birtokbavétel és a kifizetés megtör

tént. Ha az 1800 forintból levonjuk az 1200 forintot, megkapjuk 

azt a kb „ árat, 3.mi t a ház akkoriban önmagában jelenthetett „ 

Vánossy Antal - aki provinciális* korában, sőt bécsi kollégiumi 

rektor korában sem felejtette el, hogy mint Vánossy Lőrinc har

mincados fia**, Fehérváron született és az itteni jezsuiták ne

velték - 1746„ február 23-án azt irja a fehérvári rendház főnö

kének, hogy tudomása van róla, miszerint a provinciális Maschner 

Jakabot, egy több nyelven beszélő gyógyszerészt készül Fehérvárra 

küldeni., Sőt emli tést tesz 1200 forintnyi pénzküldeményről is „ A 

körülmények véletlen megegyezése lehet, de éppen ezt az összeget 

kellett a jezsuitáknak két hónappal előbb kifizetni a fehérvári 

gyógyszertár ért. 
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provinciális = tartományfőnök 
harmincados ~ vámszedő 

' 'b 1-146 bar már szerepel: J „I\'lasch.-ner Apothe-A rendtagok nevsora an - · , , 
· t r- Li"rmaYl-"S tehát gyógyszerész és betegapolo cg-.;rsze-carius e Il.J.. - v. , 

mélyben. Az 174 7 ,. évi feljegyzésekben is őt találjuk ugyar1ebben 

a beosztásban. 1748-ban ő már nem szerepel, de Mathias Hillt meg-

ne,,8 mellett már nem áll ott a megjelölés, csak találjuk, akinek a , 

1749_től- olvasható ez; de 1773-ban a jezsuita rend feloszlatásá-

- t gyógyszerész és betegápoló szerepel a rendtanak évében isj min 

gok névsorában„ 

, - nagy gondot fordítottak a gyógyszertár berende-A jezsuitak igen 
, , t" · segi tséget kaptak Vi-zésére és felszerelesere. Jelen os anyagi , , , 

· '"t ltól A rendtagok a gyógyszertárat bécsi es mas euro
=s•y =a - - b 

· t·k'h z hasonlóan még diszesebbé szerették volna tenni, ar pai pa i a o -- , · „k 
Vánossy leveleiben hangsulyozza, nem kell nagyszabasunak ~enn~o- · 

, , ·· égében is rendkívül szép berendezese es A gyogyszertar egyszerus . * 
telJeS felszer~lése 1757-ben készült el„ Erre utal a scriptor 

szerény be.jegyzése is: 

ez e'v-Den minden felszerelést beszereztünk és "a patikánk számára 

díszessé tettünk„" 

A patika berendezése a jezsuita fafaragó müvészet eg-sik legszebb 
' sa-.·nos a berendezéshez tartozó eredeti magyarorszBgi alkotasa, ' 

, · ~endi edényeiből fennmaradt több mint táraasztal mar nincs meg. 
- I H S ** nogramos fatetős po:rüveg másfélszáz fatégely, tucatnyi „ ,. „ mo 

és négyoldalu hasábalaku folyadéküveg. A jezsuiták idejéből maradt 

Lenn egy sárgarézből készült mozsár, oldalán vésett felirat: 
.J._ , *** ' 18 század köze-
Apothecae s .. J„ Alba Regalensis Anno 1752 es a „ 

péről származó prés„ 

' - T ' - h 'nkban 1773-ban feloszlatta, A jezsuita rendet Maria erezia aza , 
A királyi kamara utasítására összeírták és ~eltá~ba ~et:ek apa

tikában található gyógyszereket, felbecsültek edenyeit e~ ~er~n-

A bécsi árszabályzat szerint 4940 forint 53 kraJcar es dezését.. , k. 
4 dénár értékü patika árverezését 1774. november 15-re tüztek i. 

Az árverésen Teschel József győri és Valter Ferenc pozsonyi 

gyógyszerészek vettek részt. 

scriptor = irnok 

** 
I.H s.:= Jesus Hominum Salvator =Jézus az emberek 

megváltója„ 
A DIÁRIUM boritó lapján lévő embléma. 
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Ott volt Hill pater, a patika jezsuita gyógysze:része is, - aki el

adásáig vezetője volt a gyógyszertáxnak„ 

177 4. november 2o-án álli t ja ki 11-'.lagyar ossi Ferenc kamarai komisz

szárius a hivatalos irást arról, hogy az árver~sen Valter Ferenc 

gyógyszerész a régi joggal és kiváltsággal - "illo jure et privi

legio"- vette meg gyógyszereivel, herbáriumával, mind belső, mind 

ki5-lső tartozékaival együtt a fehérvári gyógyszertárat, amelyet 

addig Székesfehérvár szabad királyi városában a feloszlatott je

zsuita rend birtokolt „ 

A gyógyszertár ekkor kiköltözik a rendházból és átkerül mai vég

leges helyére, ahol kis eltéréssel eredeti elhelyezése szerint 

lett felállítva. Feltételezhető, hogy Valter a ház épitésénél, az 

officina kialakításánál figye1-embe vette a jezsuita butor méreteit, 

tagoltságát, ennek következtében a berendezést átalakítás nélkül 

állíthatta be. Ez időtől kezdve a gyógyszertár 24 éven át volt 

Valter Ferenc tulajdonában„ 

Ezekben az években kezdődött el a küzdelem a második székesfehér

vári patika felállitásáért„ Valter annyira ragaszkodott irásban 

biztosi tott jogaihoz és kiváltságaihoz, hogy következetesen - ta

lán nem is egészen tisztességes - harcban igyekezett visszaverni 

minden riválisát, aki uj gyógyszertár létesitésére vonatkozó en

gedélyért folyamodott „ 

1783-ban Vágner Ignác szeretne uj gyógyszertárat alapi tani „ Val

ter a saját jogai erősítésére a legkülönbözőbb irásos bizonyíté

kokkal támasztja alá saját és patikája feddhetetlen hirét„ Til

takozásához mellékeli a megyei fizikusnak azt az 1783„ áprilisá

ban kelt elismerő nyilatkozatát, amelyben bizonyítja, hogy a 

gyógyszertár minden igénynek megfelel, csatolja az 178J. novem

ber ében készült, a patika-vizsgálat jó eredményét rögzi tő jegy

zőkönyvet, Jogai alátámasztására azt a szerződést is mellékeli, 

amelyet a város 1746-ban a jezsuitákkal kötött„ 

A megye támogatja Valter kérését. Azt állítja, hogy nincs meg

győződve sem arról, hogy Vágner valamelyik egyetemen megszerezte 

volna a képesitést, sem mesterségében való jártasságát nem isme

ri Az illető egyiknek sem adta semmi bizonyi tékát „ De nem lát ja 

szükségesnek a gyógyszertárak szaporítását sem, mert Pest és Bu
da szabad királyi városok 2 órányi távolságra vannak a megye ha-

l6 

táraitól, /akkor még Érd és környéke is Fejér megyéhez t<:lrtozott/ 

de Veszprém és Komiro:r.i is szomszéd városok, ott is vannak gyógy

szertárak, a fehérvári meg itt van a me5,1e központJában. A megye 

azzal is védelmébe veszi Valtert, hogy kifogástalan szakembernek 

ismeri el, kiemelve, hogy a patika-vizsgálatok alkalmával "teste 

Visi tatione Medica 11 s0ha nem tapasztal tat ott hiányosság a gyógy

szerekben. A megye mikcir kiáll Valter mellett, hangsulyozza, hogy 

ugyanazok a jogok illetik meg, mint a jezsuitákat. 

·1786-ban Schwachhoffer Ignác fordul második gyógyszertár alapitá

si kéréssel, de Valter a korábbihoz hasonlóan tiltakozik a patika 

engedélyezése ellen. Il'!ellékeli az 1785-ben kelt patika vizsgálati 

jegyzőkönyvet, hasonlóan csatolja Novák József megyei fizikusnak 

azt a bizonyitvá.nyé.t, amelyben igazolJa, hogy vidéki vizsgálata

ira a megye területén sokszor magával vitte Valtert, aki a szegé

nyeknek az ált~la rendelt gyógyszereket "sine omni penso dessum

mende11, azaz ingyen, 11 absque omni fraude ipsis obtulerit" vagyis 

minden csalárdság nélkül adta„ 

Schwachhoffer kérelmét a "nemes Magisztrátus", a "tekintetes Vár

megye" és a "nagyméltóságu Helytartótanács" egyformán visszauta

si t jGL„ 

Ugy látszik, a második patika felállításának veszélye 1792-ben 

Agneli István Ferenc polgárjogi és patikaalapitási kérelmével kü

lönösen megnő„ Mig korábbi riválisai fellépésekor csak sa,ját és 

patikája érdemeit bizonygatja és a megye támogatását élvezi, Ag

neli megjelenésekor még nagyobbnak látva a veszedelmet, a kérel

mező személyét kezdi támadni, félve a magisztrátus esetleges mel

lé állásától, 

Agneli kérvényében arra hivatkozik, hogy vizsgázott gyógyszerész, 

Kalocsán 6 évig, Pakson 4 éven át megszerezte a ITegf clelő gyógy

szerészeti gyakorlatot és aprobatiót, emellett itteni lakós. 

Valter kissé gunyosan említi, hogy senki nem vonja kétségbe rivá

lisa végzettségét, bár ajánlóleveleivel kapcsolatban megJegyzi, 

furcsa dolog, hogy csak 1787-ben vizsgázott, s már előtte ellátta 

a kalocsai gyógyszertárban hivatalát, eszerint éveken át provi

zorátust, a gyÓgy'?zertár és beteggondozás ügyét a császári rende

letekkel elJentétben végzettség nélkül intézte. S mikor arról van 

szó, a rivális itteni lakós Valter saját polgári érdemeit kezdi 
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felsorolni. Hangoztat ja, hogy 18 éven át kivet·te részét -minden te

herből, hüségesen szolgálta a lakosságot 1 a török portával viselt 

háboru idején nemcsak szénát és takarmányt adott, de a beteg ka

tonák egészségének helyreálli tásán is fáradozott „ 

A legveszedelmesebb ellenfél Valter számára saját volt segéde, 

Ruprecht János lett, aki 1794-1797-ig minden fórumon harcol pati

kaalapitási jogért 5 s volt főnöke három éven át következetesen 

tiltakozik ellene 

Ruprecht első kérvényét 1794 februárjában adja be a tanácshoz„ A 

városi polgárság második patikát támogató tagjainak má~cius 5-én 

megtartott összejövetelén elhatározza, hogy memorandumot küld a 

magisztrátusnak, melyben még egy patika felálli tását javasol ja a 

városban, mivel az a "Publikumra nézve hasznos és szükséges". 

A városi tanács többsége ismét Valter mellé áll,, Ruprecht kérel

ffiét elutasi tó javaslattal ter ,jeszti fel a helytartó tanácshoz, 

ahonnan április 12-én jön meg a visszautasi tásról szóló leirat „ 

Az elutasitás után Ruprecht a második patika alapitásának engedé

lyezéséért a legmagasabb hel,yhez fordul. 1794. májusában "Őfel

ségéhez" a királyhoz hosszu beadványt ir, amelyben rÁR7'.1Ptesen 

rátér Velter patikájának hiányosságaira. 

Kérelmében előadja, hogy megfelelően képesitett "sufficienter ad 

id qualificatus 0 és eddigi tevékenységével bizonyi totta, hogy 

alkalmas a gyógyszertár vezetésére. Hangsulyozza,egy másik patika 

felállításának igen nagy a fontossága, mert az egyetlen gyógy

szertár nem jótétemény a város közönségének, hanem jogtalanság és 

a közegészségügy veszedelmét vonja maga után„ Szenvedélyesen os

torozza a valter-i patika-monopólium félelmetes igazságtalansá

gait .. "Et hinc monopolista cum iniuria publici vitatur". Ezért 

tehát a monopolista léte méltánytalanság a közönséggel szemben. 

Nemcsak a város, de az egész megye népessége napról-napra növek

szik. Az egyetlen patika nem képes az egész publikumot megfelelő 

és kellő gyógyszerrel ellátni, 

De a város egyetlen patikáját is rosszul vezetik„ A patikus, aki 

kereskedő és földbérlő, többGt törődik a téglaégető hellyel, mint 

a gyógyszertárral és a hivatásával „ Állandó ide-oda járkálással 

lekötve ritkán van a gyógyszertárban„ Mindezt teszi a városi kö

zösség egészségének kárára„ 
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A.mi a segSdeket illct.j_i wive1 rosszul bánik velük, ritkán kap jó

kat „Tuiagukra hagyva látják uruk jogtalanságai t ~ ők is hanyagabbul 

kezelik a dolgot. A gyógyszerek gyakran szinüket vesztve, szét

mállottan, az előirásokkal ellenkezően adatnak ki. 

Ezek után a tanuk hosszu .sorával bizonyi t ja, mennyi tévedés, w.

lasztás volt a gyógysze;rek elkészitése -és kiszolgáltatása körül, 

milyen rendellenességek fordultak elő a gyógyszer~~r~an, ho~ .,___~ 
nagyobb anyagi haszon érdekében gyakran nem az el~iras szerin,_,_ 

gyógyszereket használták. Egyik segéde irást ad rola, hogy a sok 

hiányosság, hiba és csalás miatt lelkiismerete nem engedte ott 

maradni. 

Az előirt vizitációk ezeket a hiányosságokat, nmlasztásokat, csa

lásokat nem tudják kiküszöbölni, mert az a szokás, hogy ezek elő
irt időben /oktÓ-ber-november hó folyamán/ szoktak végbemenni. 

Akkor ezek a sérelmezett dolgok ritkák, a hibákat kijavitják, a 

romlott anyagokat el távolit ják, Most mind a gyógyszer ész, mind a 

segédje nagyobb óvatossággal és körültekintéssel járnak el a pa: 

tikában, Igy a megyei fizikus mindezeknek nyomára jönni a vizsga

lat idején soha nem tudott „ 

Több chirurgus, sőt az egykori városbiró is kifejezték a patiká

val szembeni elégedetlenségüket, de Valter annyira bizott kizáró-

lagos jogaiban, hivatala fontosságában, hogy sem a chirurgusok, 

sem a városbiró figyelmeztetését számba nem vette, de azoknak, 
, , 1 ac: áYá-'-akik a legkisebb mértékben szóvá tettek a gyogyszere i;: mag ~ - ,_, i 

· " ' 't durván perlekedve világosan tudomására hozta, hogy vagy minosege , 
' ·· k " ' sze~tárába jöhet-másik patika nincs, szüksegukben csa az o gy)gy ~ -

nek. A Valter-féle monopólium egyik következménye, hogy az embe

rek nemcsak szüntelenül félnek abban a patikában készült gyógy-

l· 8 csak a legelengedhtetlenebb esetben használszerektől1 de igy 

nak gyógyszert „ 

Ruprecht János kivonatosan ismertetett, sok eredeti bizonyitvány

nyal alátámasztott kérvénye és vé.dlevele nem maradt hatás nélkül· 

1 794, juliusában a helytartótanács leir a városi magisztrátusnak, 

hogy kiküldi Kitaibel Pál kémikust és a botanika professzorát Fe

hérvárra, hogy egy pártatlan küldöttséggel vizsgál ja felül azon-

. f 'l · t·k't hol ugy látszik, sulyos mula.s. ztások nal a Valter- e e pa i a , a 

történnek, amit a városi fizikus is elnéz„ 



Kitaibel 1794. augusztus 21-24„ között tart gy~gyszertár vizsgá

latot Valter patikájában„ Erről két hosszu és részletes jelentést 

kü.ld a helytartótanácsnak„ 

A hatoldalas vizsgálati jegyzőkönyv leirása alhpjé.n: a Fekete Sas 

gyógyszertár 1'1elyiségei kényelmesek, jók és tiszták„ Az orvosságok 

eltartása megfelelő, sa'ját nevével megjelölt üvegedényekben, fehér 

cserépből készült fedett fazekakban, részben szekrényben elzárva, 

részben zsákokban találtattak„ Az előírás szerinti eszközökkel 

jól felszerelt, elegendő gyógyszerekkel és megfelelő könyvekkel 

ellátott. Ezután a jegyzőkönyv részletesen felsorolja á~okat a 

gyógyszereket, amelyekre panasz merült fel; ezek a legalaposabban 

megvizsgáltattak. 

A másik, 16 oldalas jelentés a Valternak tulajdonitott hanyagsá

gok és Illlilasztások kivizsgálásáról íródott. Hogy az igazság minél 

biztosabban kiderül jön, Ruprecht és valamennyi vallomást tevő és 

tanu, valamint Valter is személyesen megjelent a bizottság előtt„ 

·"Az orvostudományt, vagy orvosi tisztesség területét szorosan é

rintő pontok speciális körülményeire való tekintettel 

mindenki alaposan kikérdeztetett"„ 

Minden jelenlévő megerősítette a Ruprecht kérvényében felhozott 

vádakat, sőt a városi fizikus hozzátette, hogy "más tévedéseket 

is tudna elmondani, ha rossz akaratu akarna lenni" „ 

Valter az ellene emBltekre igen lakonikusan válaszolt: attól még, 

hogy gyógyszertára gondozása mel1ett más ügyes-bajos dolgokat is 

intéz, azért nem hanyagolja e1; a gyógyszerek tisztaságában; szí

nében előforduló különbözőség miatt, c'5 maga is gyakran figyelmez

teti a scgédeket;a rosszul elkészitett, romlott, penészes és ösz

szekevcrt gyógyszereket, amikor szokása szerint a patikát meg

vizsg:il ta, megparancsolta, hogy dob j:ik ki; Ami a gyógyszerek árá

nak növelését illetj; kéri, hogy ellenőrizzék: tőle, vagy emberei

től íratott-e be az ár a formulába. 

Kitaibel Pál mindkét jelentését véleményezés és kritika nélkül 

küldte meg a helytartótané.csnak„ Jegyzőkönyveiben csak a tények 

tárgyilagos leirását tal8l,juk akár a gyógyszerek vizsgálatát, a

kár a vádlók tanus:igtételét, vagy a vádlott védekezését olvassuk. 

Hogy kin~k az oldalán van az igazság azt a "Felséges Helytartó

tanács Bölcs Uraira" bizza, döntsék el ők! 
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· ' :rr.isodik r:.atika alapi tását l 194 „ őszén <i vé.roe:::._ -;;sr:,ács az ege sz ~ . " . . 
'l llen induló logtalan hajszár1ak minoöiti, s Valter szeme_ye e..L -'- · - - ·- · , . is 

Ruprecht kérvényét ·ismételten elutasitJák„ I'ilég azo~ ~ po~garoK 

t +·k agukat akik egykor mellé álltak. Bünbano nyilatk·o·za-men ege ul m ' - - ' 
tukban pillanatnyi tévedésnek tüntetik fel magata~ta~ukat,. kiJe-

, "Pu"geri szekcióban esett vegzes Val "(;er Fe-lentik, hüg'J az egesz ~ 

némelyek által viseltetett haragból ment renc Apatikárius ellen 

végbe" „ Deklarálják, hogy a "mostani Apatikával teljességgel meg-

elégszünk". 

tana' cs 2· ra+ainak indexei állandóan jelzik Valter Közben a városi " 
tiltakozását, de azt is, hogy a Fekete Sas patikában gyakoriak a 

vizsgálatok és feljelerttések mennek a gyógyszer~sz ellen. /~ F'~-
, kk ielenik meg hivatalos iratokban eloszo:c „/ kete Sas elnevezes e. or ~ 

1794. októberében Ruprecht apósa fordul kérvénnyel a magas hely

tartótanácshoz, hogy engedje meg vejének az uj 

Hivatkozik arra, hogy 30 éve hüséges adófizető 

S V elében öregsége támaszát reméli, ezért nak, ~ 

s"át „ 

patika alapitását. 

polgára a város

kér i meghallgatá-

Q'ecember 7-én hivatalos helytartótanácsi leirat érte-
Végre 1797 , , 'sz 
siti a városi magisztr<-'it11st, hogy Ruprecht Ja.nos gyogyszere 

f h ' ' · patika al~p~ tására engedélyt kapott a :r.'.ásodik e ervari - __,_ · 

, · , t·',.. Il·'agyar Korona néven kezdi meg müködését. A varos UJ gyogyszer aJ.a · . 
't' ta'n készült egykoru jegyzőkönyv tanusága szerint na-

A~~~ = u ,.,, 
, ' helyiségei a szükséges eszkozokkel gyon világos, tagas, szaraz 

nagyon jél felszereltek, az anyagok kellő mennyis~gben_ és .. minőség
ben szabályosan tartatnak el. Az előirt gyógyszeres~eti ~onyvek 

· d gtalálhatók de fellelhető képes növénytan negy kotetben, 
min me ' tt , k·t·· 
több kémiai irás, ezek közül a legtöbb ujonnan kiado es l u-

„ 1 'l '! a gyógyszerész munkáját. noen s zo ga Ja -e 

A város második gyógyszertárának megnyitásával véget ért 3, :ie~suita 

rend ~ltal kivívott és Valter által több,mint két évtizeden ~t 
' · ' k' "" b 1708-ban mar féltve őrzött pRtika-monopolium. Egy evvel esoo ~ · 

Valter mostohafiának, volt segédjének, Höflich Imrének a tulajdo

nába kerül a Fekete Sas patika„ 

, 2 ,.~zadi történetének ezzel végére A Fekete Sas patika XV1I-XVIII. - ~ 
' t l 1 uló ismertetés j_s értü...YJ.k, Ez a rüvid, de levéltári aca -o<::o!-:: a ap 

b · 1 t ~ hogy Székesfehérvárnak mé.r 1688-ban volt gyógyszer-izor.y_ 0a, : 
21 
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tira éis ez a ' · , , . , g-y-ogyszeri;ar ada.s-vétel utján ker-Ult uj tu-lajdonosok 
birtokaba igy a jezsuita d . , , , . ' · · ren is V<::J.,sarlq.ssal nyerte el a patika 
Jogot„ A jogfolytonosság tehát biztonyitott, ~ 

alapításának ide.je: 1688. május. 
a ~ekete Sas patika 

V' . k. ' 
egig~ isertük a gyógyszerészet megszületését Székesfeh' ' 

M · h .. ' ervaron, 
e~ismer e~t~k ~z ,ország egyik legszebb és legrégebbi alapitásu 

gyogy.szertaranak es iparroüvészeti értékű off. · b , '. .. 1c1na- utorzatanak 
multJat. Orunagától adódott a gondolat, hogy ellllek felhasználásá-
val, azon a helyen, ahol két ' ' d , , evszaza on keresztül mUJ.cödött a 
gyogyszertar, patikamúzeumot kell létesi· teni· .. Az országban fel-
álli tot~ patikamúzeu~ok között uj szint fog jelenteni a Fekete 
Sas patika„ Lehet hogy , , , 

" . ' „ a muzeumokba_n van ertekesebb butorzat 
/a koszegi patika az Iparmüvészeti Múzeumban/ nagyobb , t 'kü· 
an t . 1 'l ' er e 

yago i:;a a unk a Semmelweis Orvostörténeti Tt'íúzeumban vala · t 
a h r t t , , . , min 

_ozza ar ozo budavari Arany Sas patikában d · · t , , , ' e in si u ket ev-
szazados folytonosságban ilyen értékes berendezést, amel itt a-

lakulhatott át müködő gyógyszertárból múzeumma' , y , , az orszagban se-
hol mashol nem találhatunk „ 

SZABÓ LORANT 
Székesfehérvár 

ÖSSZEFOGLALÍlS 

Levéltári adatok bizonyítják, hogy Székcsfeh8rváron a török ki

üzésének évében - 1688 „ má JUS hav2.0an - már polgári alapi tásu 

gyógyszE:rtár van .. Az clsó apothecarius:3artory János„ TelEkköny

vi bejegyzések tanusitjcik, hogy ez a patika adás-vétellel kerül 

gyógyszerésztől-gyógyszerészhez .. A iezsuita rend is vásárlással 

jut e gyógyszertár birtokába„ Patika-tartási ,jogát a városi ta

náccsal kötött szerződésben azzal a kiváltsággal erősíti meg, 

hogy a v:iros sem beleegyezésével, még kevésbé segítségével nem 

támogat Ja másik gyógyszertár alapi tását A rend feloszlatása és 

a patika elárverezése után i 111 'nr u rY 

vatkozva két évtizeden át folytatott következetes harcban aka

dályozza meg a város második gyógyszertárának íelállit<is3-t .. A 

Fekete Sas patika-monopolium elleni támadások végül is eredményre 

vezetnek, 1797 „ december 7-én a helytartótanács 8ngedélyezj_ a 111ú

sodik gyógyszertár f elálli tását „ 

SUMMARY 

Archival data provc that beginning from May, 1688. the ycar the 

Moslims had been driven out - a pharmacy existed in Székesfehér

vár, founded by a civilian person. The first apothecary was Já

nos Sartory According to rcak estate recording data, this phar

macy changed hads by sale and purchase, Also the Jesuit Order 

took possession of it in this way„ When signing the contract 

with the tovm-council far running the pharmacy, the privilege was 

granted that no other pharmacy could be established in the tovm 

wi th the consent and much less, the support of the town. After 

the Jesui t Order had been dissol ved and the pharmacy s old, the 

new owner, refering to this privilege, weged a 2o-years successfuJ 

fight against the foundation of a second pharmacy in Székesfeh8r

vár, The attacks against the pharmacy-monopoly of the Fekete Sas 

pharrnacy brought results after a time and on December 7, 1797, 

the council of th~ Governor General granted a second pharmacy to 

be established„ 



ZUSAll'ITv'IENFASSUNG 

Archivarische A.Tlgaben beweisen, dass es in Székesfehérvár im IVIai 

1688 - dass Jahr der Heraustreibung der Türken - bereits eine bür

gerliche Apotheke gab„ Der erste Apotheker war: János Sartory„ Ge

mass Eintragungen in dem Grundbuch zeigt sich, dass die Apotheke 

von den Inhabern k8uflich erworben wurde, so auch z„B„ von dem 

Jesuitenorden Der Orden ergi:inzt den, mit dem Stadtrat abgeschlos

senen Kontrakt mit dem Privileg, dass diese in die Begründung einer 

zwei ten Apotheke weder einwilligt und noch weniger befürwortet 

Nach der Auflösung des Jesuitenordens und der Versteigerung der 

Apotheke verhinderte der neue Inhaber, sich auf dieses'Privileg 

beziehend, einen zwanzingj8.hrigen Kampf gegen die Errichtung einer 

zweiten Apotheke der Stadt„ Schliesslich jedoch f'ührte der Kampf 

gegen das Apotheken-IVionopol der Apotheke Fekete Sas zu Erfolg und 

am 7" Dezember, 1797 genehmigte der Statthalterrat die Errichtung 

~iner zweiten Apotheke. 
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A SZÉKESFEHÉRVÁRI FEKETE SAS GYÓGySZERTÁR 
1774-ES ÁRVERÉSI LELTÁRÁRÓL 

SzékesfehéYváy egyetlen polgári patikája 1745-ben került eladás

ra, s a patikatartás jogát a jezsuiták vették meg„ A szeyzetes

rend a patikataytási jogváltás fejében évi 8 foYintot fizetett a 

városnak /1/„ A patika a Yendházban 1746-tól 1774-ig müködött, s 

ekkor eláYverezték. A bécsi egyetemen vizsgázott Taschl József 

győYi és Val teY Ferenc pozsonyi gyógyszerészek alkudtak rá /1/„ 

A patika értékét a váYos, ahogy azt a leltár jegyzék is bizonyit

ja 4940 foyint, 53 kYajcár és 4 dénáYban /2/ állapitotta meg„ A 

licitálás során azonban az áYat 8160 foYintYa verték fel. Az uj 

tulajdonos Valter FeYenc lett, aki a patikát mai helyéYe, a 

rendházzal szemben lévő házba telepitette át, amelyet később Fe

kete Sas gyógyszertáYnak neveztek el /1/ .. 

A patika 45 oldal terjedelmü leltáYa /2/ 1300-nál több anyagot 

tartalmaz„ Képet kaphatunk belőle az akkoYi gyógyszerkészletről 

éo az ebben az időben használatos gyógyszerekYől, gyógyszerfor

mákról és ennek tükrében az akkori gyógyitásYól. A patika gyógy

szerkészletéből mintegy 400 a dyogok száma, tehát a gyógyszer

tárban lévő gyógyszerek közel egyharmada. 

Sorra véve a különböző gyógyszeralapanyagokat és gyógyszeYké

szi trnényeket, olyanokat is találunk, amelyek ma már természete

sen nem fordulnak elő, de szerepelnek közöttük ma is használatos 

gyógyszeYek és galenikumok, ezek jóval nagyobb számban és egészen 

más összetételben„ 

Vegyük először azokat az anyagokat és gyógyszerformákat, amelyek 

ma már nem használatosak, de abban az időben nagy szerepük Volt 

a gyógyitásban Ilyenek: "Az élő állatok neméből való szerek„" 

Ezek közül ma már csak a viaszokat - cera albát, flavát, cetaceu

mot, axungia porcit-használ juk~ „ 

* Az V. MagyaY GyógyszeYkönyvben az Axungia porci = disz

nózsir mLg hivatalos volt, de a jelenleg érvényben lévő VI „ Ma

gyar Gyógyszerkönyvben már nem szerepel „ 
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r=gypár akkori 

emlitek: 

érdekességet, melyek a leltárbari 

d _,_ ' b 1 " ' zés vérsze-Sanguis Hirci /bak Vér/, melyet ije useg, e so ver ' 
, t , * génység esetén hasznal aK 

Zibethum /pésma matsk9. hulladék~a/ egy Afrikában élő macskafajta, 

a pézsma macska ivarmirigyeinek váladéka„ Vizben nem, alkoholba~ 

oldódik, illóolajat, zs·irt, gyantát, karbonátokat tartalmaz„ Igen 

nagyra becsült szer volt, görcs-csillapításra és aphrodisiakumként 

alkalmazták* /7/, 
A gyógyszertár készletében megtalálhatók voltak a tengeri állat~k 
_ Animalia ILarina, tengeri növények - Vegetabilia Il"iarina - terme

kei is„ Például: Corallia Alba, Rubra /korall/ Fejér és Veres 

Kaláris, Spongia Ti~arina /tengeri tapló/, /szivacs/ Spondia„ Az_ 

előbbiek közül pedig az Unicornu llaYini Rasura /reszelt tengeri 

egy-szayv/, vagy a Scincus Marinus /tengeri gyék/, ~m~ly egy- a 

kétéltüek közé taYtozó lo-2o cm nagyságu gyik„ Beleitol megfoszt

va, száritva és levendulavirág közé pakolva tartották. Zsiros a

nyagokat, enyvet, nyákot, 

ként és aphrodisiakuw.ként 

foszfátokat tartalmazott" Diuretikum-

használták. 

Itt emli teném meg azokat az ásványi anyagokat, amelyek szi 'ltén a 

tengerekben találhatók - l'fineralia Marina. Például: Ambra Grysca 

Vera /tiszta ámbra/ _ ambreint, zsiros anyagokat, balzsamokat, 

1 5',o-5ooo gr-os tömegekben uszik a viz benzoesavat tarta maz. v ~ 

szinén, Japán, Madagaszkár és Brazilia tengerein. Főleg ill~t
szerként ismerték és használták. Ide taYtozik az Asphaltum \ie:rurr: 

/büdös tengeri szurok/, bitumen, földgyanta, amely a kőolaj oxi

dációs terméke„ A Succinum Album, Citrinum /Íejér és sárga ten

geYi gyanta/ borostyánkő„ Ősfák megkeményedett bal~sa~a, fő~eg ,a 

Bal ti tenger iszapjában található „ A régi görögök is ismertek es 

az aranynál is többre becsülték„ A patikában 2,5 libra volt be

lőle, ennek értéke 9 ayany foyint volt /több mint amennyit apa-

tikatartás jogáért a váyosnak a rend fizetett/ 

Ezeket az anyagokat a mai gyógyszerkönyvekben hiába keressük, egy 

sem szeyepel már közülük. De ide sorolhatnám a zsirokat - Axungia

is, amelyekből 

letében, 

a leltár szerint 17 féle volt a gyógyszertár kés~-

" A 
konjából 

hatástani magyarázatok Kazay Endre: Gyógyszerészeti 

valók „ /f-900 Nagybánya Molnár Mihály ny·/ /T/ 
lexi-
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Egypár érdekesebb közülük: 

Axnngia Canis /eb-háj/, Axungia Vulpis /rókaháj/, Axungia Viperarum 

/vipera-háj/„ Ezeket a zsírokat nemcsak alapanyagokként használták 
kenőcsök készítésénél, hanem hatóanyagok.1.{:ént is' 

A ,gyógyszerformák és gal"enikumok között is találunk szép számmal 

ma már nem használatosakat, de tulajdonképpen a mai galenikumok 
elődeit. Sorra véve ők~t, ezek k 

a övetkezők: Pulpa /gyümölts lik
táriomok/ növényi szervek lágy részeiből .a.rii=·o·lcs·o'kb "l f" , 
. , „, ' ou"'"'" o ozes ut-
Jan eloallitott preparátumok, higabb i·zek, / 

Roob liktárió formára béf őzött levek/, a pul '· 'l k 
a .. .. .. pa"Go csa abban különböznek~ hogy magát 

gyumolcsot nem, csak a_ nedvét tartalmazzák besürite~t 
l kv' i.. , cukrozott _ 
_ e_ ar-szerü állapotban. A Succusok /levek/ is ide sorolhaték 

am~l,ye~ szint~n növénynedvek. Ezeket friss növényekből nyerték ' 
sa,Jtolas, zuzas ut Ján és ezt süri tették /v t · · 

, - as ag szirup-szerU ál-
lomanyv. volt/„ A patika leltárának idejében igen kedvelt gyógy-

szeralak volt a Conservae /tzukorral elegyitett szerek/ is am _ 

lyek, fT"iss növényi anyagok cukorral, vagy mézzel készült e~tra:-
tum allományu keve 'k v · 

. · re e „ agy az Electuarium /likt 'r· / 1 , , a iom , ame y 
hatoanyagkent különböző növényi porokat, alapan,yagként pedig mé
zet, szirupokat, pulpákat t t 1 

, , ar amaz összekeverve. De nem használ-
juk a .gyogyszereszi gyakoJ_.la~ban már régen a Linctus /nyalatot/ 

sem. 

A patika készletében voltak a Trochisci-k /pog't 'k/ · · 
, a sa ·is, a mai 

tablettak elődei .. A hatóanyagot cukor-, vagy kakaómasszában tar-

talmazták, kb. 1-J gramm sulyuak voltak .. Röviden és 

ségre törekedve ezek a gyógyszerkészitmén,yek azok, 

kori gyógyászatban nagy szerepet játszottak. 

nem a teljes

amelyek az ak-

Eze~ után n~zzük azokat az anyagokat és galenikumokat, amelyeket 

ma, is hasznalunk a gyógyszerészi mW1ka során kisebb, vagy nagyobb 
szamban esetleg máso ·· 0 t 't lb ' ' 

, ' 
0 sze e e en es egeszen más technológiai 

modszerekkel elkészítve. 

Vizsgáljuk először a pilulákat, A ' 
z arverési leltárban 25 pilula 

s~erepel „ Az 1774-ben kiadott "Pharmacopoea Austriaco Provincia-

lis"-ban /5/ még hivatalos 11 /6/ de az ezt követ"kb , 
, ' o en mar egyet 

sem talalunk. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy abban az idő-
ben nem is készítettek pilulákat, 

előiratokra és nem előre. 
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hanem orvosi rendelésre, egyedi 

Hiszen a mai gyógyszerés~i gyakorlatban 

is szép számmal szere~oelnek pilu12-k. J:.. leltárbar.. slüfo:rdul:'. pilv

lákhoz hasonló készi tményt azonban :!lem találunk, hacs:::tk a Fil-u_l9. 

Laxanst nem, amely Extractum Aloe-t ta:rtalrnaz, s ig;y ha.tásába~; ha

sonló a lelt2rban lévő Pilula Aloe-hoz. A kötőanyagokat vizsgálva 

elég nagy változást tapasztalhatunk A bécsi dispensatoriumok kü

lönböző szirupokat, l\~ucilago Tragacanthát, szeszt használtatnak a 

pilulákhoz „ Kazay Endre gyógyszerészi lexikonában /7/ vizet, alko

holt, mézet, szirupot, glycerint emlit a készítéshez, s ha az or

vos nem ir,ja elő, akkor Extracturn Liquiritiae Fluidumot vetet, s 

azt a vényre feljegyezteti éppen ugy, mint a Tata Massa men.l"J.yisé
gét. 

A Spiritusok - szeszes folyadékok - szintén nagy számban szere

pelnek a leltárban. Már az időszámitás előtt a kínaiak, hinduk 

ismerték a szeszt, erjesztéssel állitották elő„ Az időszámítás 

utáni III .-IV„ században kezdték el a párolt szeszt előállítani. 

Raimundus Lullus nevezte el a szeszt al-cohol-nak, készítését az 

araboktól tanulta el. A Spiritus Vini - bor lelke - /7/ elnevezés 

Basilius Valentinus-tól való, aki az élet meghosszabbitójának 

tartotta, s· gyógyszerként használta pestis és más k'J.lönböző be

tegségek ellen /7/ A patika kés7.J Ptéhen több, mint 3o-félc ozcoz 

szerepel. Egy-két érdekesebb: Sp,iritus Vitriolo Acidus /gálitzkő 

spiritus/, Spiritus Urinae Volahilis /vizellet spiritus/„ A mai 

hivatalos szeszes oldatok közül a Spiritus ft_nisatus az,amely az 

1774-es árverési lel tárban is szerepel „ Nézzük a Tincturákat. A 

leltárban 24 tinctura leirását találjuk, ami nem olyan nagy szám, 

hiszen a Taxa Pharmaceutica Posoniensis /4/ 37-et emlit„ Sorba 

véve a leltárban szereplő tincturákat, a Tinctura Amarát talál

juk, amely ma is hivatalos„ A leltár ezt Tinctura Stomachica né

ven is említi .. Ha az összetételét megvizsgáljuk, tapasztalhatjuk, 

hogy hatóanyagok tekintetében nem sokban különböznek, csak az elő

álli tásban Az osztrák gyógyszerkönyvek J napi áztatással készi

tették, mig a II. Magyar Gyógyszerkönyvtől a ma hivatalos VI. Ma·

gyar Gyógyszerkönyvig 6 napi áztatással „ 

A patika készletében a lel tár szerint nagy szánunal szerepeltek 

Unguenták, irak, kenőcsök is. Közöttük ma már a teljesen isme

retlen például azt Ungu„ Aegyptiacum /egyiptomi ir/, Ungu .. Aposto

larum /tizenkét szerből való ir/, Ungu. Nervinum /inakat erősitő 
ir/, Ungu, De Tutia /apátza ir/„ 
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A patika lelt3.rában szereplő gyógyszereket össz:9hasonlitottam az 

akkor használatban lévő Torkos-féle 1745-ben P~zsonyban megjelent 

elsö magyarországi gyógyszertaxával -- mivel a leltár ennek cikke

lyei szerint készült - és az abban szereplő gyógyszerekkel m.eg

próbáltam arányba állitani. Ez a következő: 

Név 

Aromata 
/Füszerszámok/ 

Cortices 
/Héjak/ 

Flores 
/Virágok/ 
Fructus 
/Gyürnöltsök/ 
Fungi 
/Gomb'k/ 

Gummata et Balsami 
/Keményitett ned
vességRk/ 

Herbae 
/Füvek/ 

Ligna 
/Fák/ 
Radices 
/Gyökerek/ 
Ex Regno Animali 
/Az élő állatok ne
méből való szerek/ 

Ex Regno Minerali 
/A minerálék nemé
ből való szerek/ 

Vegetabilia Marina 
/Tengeri Palánták/ 

Animalia Marina 
/Tengeri állatokból 
való szerek/ 

Mineralia Marina 
/Tengeri mineralék/ 

Aceta /Etzetek/ 

Aquae compositae 
/Sok szerü Vizek/ 

3o 

A Torkos-taxa Az 1774.évi 
anyagainak leltár anya-

26 

17 

5o 

5 

6? 

122 

19 

97 

15 

16 

5 
17 

688 

ainak 

száma 

21 

13 

25 

3 

54 

107 

13 

51 

5o 

4 

lo 

3 
lo 

23 

A Torkos-taxában 
nem,csak a jezsu
iták lel tárában 
szereplő anyagok 
száma 

1 

1 

1 

2 

4 

2 

1 

2 

1 

Név 

Aouae Simplices 
/-Sgy szerÜ Vizek/ 

Balsami 
/B2lsamusok/ 
Chymica Sj_cca 
/Chimica Orvosságok/ 

Cineres 
/Harnuk/ 

Gondi ta /IJ:·zukvrral 
bétsin&lt eszközök/ 

Confecta Saccharai:& 
/Tzukorral bévonyott 
eszközök/ 

Conservae 
/Tzukorral egyeli tett 
eszközök/ 

Eleosacchara 
/Olajos Czukrok/ 

Electuaria 
/Liktáriomok/ 

Elixyria 
/Elixyriumok/ 

Emplastra 
/Flastromok/ 

I:ssentiae 
/Essentiák/ 

Extracta 
/Extractumok/ 

Feculae 
/Seprelékek/ 

Liquores 
/Liquorok/ 

Looch 
/Tüdő Liktáriomok/ 

Mella et Oxymella 
/Mézek és Etzetes 
mézek/ 

Morsuli 
/Morsulák/ 
Olea Cocta 
/Főzött Olajok/ 

Olea Destillata 
/Destillált Olajok/ 

f\_ Torkos t<:Lxa Az l 77 4 -evi 
snyagainak leltár anya-

ainak 

száma 

lol 52 

45 11 

140 8 

l? 

22 5 

15 

21 14 

5 5 

41 22 

17 12 

59 43 

46 29 

65 33 

7 3 

17 9 

6 3 

lo 7 

8 

49 24 
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A TcrJ.:c:: ts.,xsüar. 
nem, c:f:'ak 'i .- :: z:·_;,_
i ták Jeltárclba:r:. 
szerepl:5 ar..yg,go1: 
szám2-

1 

3 

1 

l 

4 

5 

2 

1 

3 
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Név 

Olea Expressa 
/Présölt Olajok/ 

Pilulae 
/Pílulák/ 

Preparata 
/Praeparátumok/ 

Pulpae 
/Gyiimölts Liktáriomok/ 

Pulveres Compositi 
/Sok szerü Porok/ 

Pulveres Simplices 
/Egy szerü Porok/ 

Resinae 
/Gyantás Extractumok/ 

Roob 
/Liktáriom formára 
befőzött Levek/ 

Rotulae et Tabulae 
/Czukros Rotulák 
avagy Táblák/ 

Species Aromaticae 
et Decoctorum 
/Füszerszámos és né
mely Decoctumokra való 
Speciesek/ 

Spiritus 
/Spiritusok/ 

Succi et Vina 
/Levek/ 

Syrupi 
/Syrupok/ 

Tincturae 
/Tincturák/ 

Trohischi seu PastilJei · 
Bacilli; Candelae· ' 
Globuli; Supposit~ria 
/Tr~ch~sc~sok, avagy 
Pog~ts~k es némely 
egyeb allapotok/ 

Unguenta 
/Irak/ 
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A Torkos-taxa 
anyagain::ik 

Az 1774.~vi 
leltár anya
ainak 

száma 

le lo 

44 25 

59 32 

6 5 

105 61 

62 44 

6 3 

lo 9 

12 1 

63 5o 

62 32 

17 7 

57 31 

37 21 

27 14 

57 ~9 

A 'I'orkos taxaban 
nem,csak a jezsu
iták lel tárában 
szereplő anyagok 
száma 

1 

1 

1 

2 

7 

5 

3 

1 

4 

1 

2 

A t?:.Ll.iza+:l>an q sz{rnok által rr:utatoti. eltérés Lem mindenü.-'ct va-

lós, me:rt töbt; ese~ct:2:n f'léífordul, hog:l a tótXál·3J; többfé1e r:,J_Eóség 

szerepel, - feltehetőer - esetleg azonos ár miatt a lel té:r össze

si ti és csak egyet smli t. Ez főleg a drogok esetében fordul cl5 

A leltSr összehasonlító vizsg::'..lata folyamán azonban találtam olyan 

anyagokat és galenikurnokat is, - ha nem is nagy sz<'imban - amelyeket 

a 'lorkos-féle taxa nem ~mlit. Ezek legtöbbje megtalálható az 1765-

ben megjelent bécsi taxában De van_nak közöttük olyanok is, ame

lyek itt sem talélhatók. Feltehetőleg más kézikönyveket is hasz

né,ltak a 6fÓgyszerek készitésénéJ. Bizonyítja ezt az· is, hogy a 

patika 1774-es leJtára a bécsi és pozsonyi taxákon kivü.l egyéb 

szakkönyveket is fel tüntet Ilyen például Minsicht könyve /2/, a

mely abban az időben használatos volt, A taxában nem szereplő 
gyógyszerek egyike-másika valószinüleg ezen előirat szerint ké

szült. Láthatjuk tehát, hogy a patika nagy 6fÓgys zerkészlet tel 

rendelkezett é·s annak igen kis hányadát nem találhatjuk a hivata

los taxákban. Ebből is ki tünik, hogy kevés volt azoknak a szerek

nek a száma, amelyeket kuruzslásra használtak volna„ A leltár a

nyaga bizo1~yitja azt is, hogy a gyógyszertár akkor kitünően volt 

felszerelve és a kornak megfelelő magas szinten biztosította a be-

tegek elliit:ísát, 

Irodalom 

TAJZÁCS SAROL1rA 
Székesfehérvár 

l,/ Dr„Nékám Lajosné: Régi magyar patikák Corvina Bp.1971„21-24, 

2„/ Szabó Lóránt: Székesfehérvár gyógyszerészetének története a 

XVII-XVIII. században. Gyógyszerésztörténeti DIÁRIUM 1975 

Székesfehérvár, IV .. l„sz„ 
3. / Fe ,l ér megyei levél tár: Széke sí ehérvár Város Levél tára lajstr o-· 

mozatlan iratai 1746. 
4 „/ 'rorkos Justus János: Taxa Pharmaceutica Posoniensis, 1745. 

Pozsony, 
5,/ Kurt Ganzinger: A gyógyszerészet története Mária 'l'erézia ko

rától 1855-ig kiadott osztrák gyógyszerkönyvek tükrében. 

Gyóg'fszerészet Bp„XV. évf. 11„sz. ~20„ 

6./ Ernyey József: Hivatalos gyógyszereink Jegyzéke 1774-1908-ig 

Budapest 1905:„ 
7. / Kazay Endre: Gyógyszerészeti Lexikon I-IV. köt. Nagybánya 1900 
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ÖSSZEFOGLALÓ 

A székesfehérvári ,jezsuita gyógyszertárat 1774-ben elárverezték. 

Az árverési leltár alapján képet kapunk a XVIII. század gyógy
szerkincséről. Megismerjük a rég feledésbe merült gyógyszereket 

és gyógyszerformákat is„ Összehasonlítva a patika gyógyszerkész

letét az akkor érvényben lévő, 1745-ben kiadott Torkos-féle Taxa 

Pharmaceutica Posoniensis-ben szereplő anyagokkal, bebizonyosodik, 

hogy a gyógyszertár a kor igényeinek megfelelő magas szinten biz

tosi totta a város polgárainak gyógyszerrel való ellátását. 

SlIT\liMARY 

The pharmacy of the Jesui t order in Székesfehérvár was s old by 

auction in 1774 „ Through the auction inventory a picture can be 

f ormed about the medicineriches of the 18th century „ Long f or gotten 

medicines and forms of medicines are introduced. Comparing the 
medicine inventory of the pharmacy with the then valid Torkos 

Taxa Pharmaceutica Posoniensis dated 1745, it can be seen, that 

the pharmacy guaranteed a high level medicine provision of the 
burghers of the tovm, according to the demands of those times„ 

ZUSAJ\IMENF AS SUNG 

Die Apotheke des Jesui tenordens zu Székesfehérvár wurde im Jahr 

1774 versteigert. Auf Grund des Versteigerungsinventars bekommen 

wir ein Bild über den Medizinschatz des 18. Jahrhunderts. Lang 

ver gessene Medikamente und Formen von Medikamenten tauchen vor 

unseren Augen auf. Den Varrat der Apotheke, zusammengleichend mit 

der damals geltenden, von Torkos ln 1745 ausgegebenen Taxa Phar

maceutica Posoniensis, zeigt, das s die Apotheke in der Lage war 

die Bürger der Stadt, gemass den Ansprüchen des Zeitalters zu 
einem hohen Niveau mit Medikamenten zu versehen. 
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KAZAY ENDRE UJABB ÉLETRAJZI VONATKOZÁSAI /l/ 

Közel 99 éve annak, hogy 1876, november lo_,én született Nagy-bá

nyán a kiváló magyar gyógyszerész, Kazay Endre. 

•~d ' Márton néven ~gyezték be, szülei A születési lajstromban _tj„.H ras 

Endrének nevezték„ 

Édesapja: András - Kazay Ignácz bányamunkás 

mekeként - 1841„ november 21-én Felsőbányán 

és Sándor Klára gyer

született „ 

A felsőbányai Kazayak eredetileg az 1800-as évek elején kerültek 

Sajókazáról Nagybánya vidékére, mint elszegényedett kisnemesek 

121 Ez a tudat öröklődött apáról fiura„ Kazay Endre ezzel utódai „ 

kapcsolatban igy irt sógornőjének,Blahó Máriának: 

"Családom cimere a baloldal felé a n aptól ellenkező irányban 

vágtató, fékezhetetlen ló, azt jelenti 1 hogy a család vakon 

rohan a végzete felé .. " /3/ 

Eddigi kutatásaim alapján nem bizonyitható, hogy Kazay Endre a 

ztreczi clussói Kazzay Sámuel, a hires debreceni muzeológus, 
könyv- és éremgyüjtő gyógyszerész leszármazottja lenne, valószinü 

csak egyik ága a családnak /4/„ 

Kazay Endre édesapja Felsőbányáról Nagybányára került a "papok 

malmába", melyet Stolzer Károly német származásu molnármester bé

relt .. A malom abban az időben a városban lévő Minorita szerze

tesrend tulajdonát képezte „ Itt szerezte meg a rnolnár~esteri vég

zettséget is „ Azon ki vül itt ismerte meg feleségét, Fuchs Bri

gittát /aki 1848 .. január lo-én született Ó-Aradon /Fuchs György 

molnár és Szarvas Cecilia gyermekeként/ /5/. Kazay András és 

Fuchs Brigitta 1868. julius 5-·én kötöttek házasságot· 

Házasságukból 5 gyermek született: 
Veronika /18/o-1929/, Ferenc /1874-1913./ 

Endre /1876-1923„/, József /1880-1957 ./ 
Lajos /1886-192 7 „/ 
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Kazay Endre édesapja és édesanyja 

Kazay szülei, 1 évi nagyváradi tartózkodás után /1872-1873/ is

mét visszakerültek Nagybányára, ahol egy idő1e malmot béreltek„ 
/6/ Később megtakaritott pénzükből 1888-1889 körül malmot és föl

det vásároltak a szomszédos Misztótfaluban, itt nevelkedtek a 

gyermekeik, innen járt iskolába a szomszédos Nagybányára fiuk,Ka
zay Endre is „ 

Kazay Endre szülei 1919 „ végén hagyták el a misztótfalusi szükös 

malomlakást, ahol gyermekük,Lajos és felesége rendezkedtek be„ 

A Kazay földecske jövendő örökösei gondjukba vették a vizimalmot, 

a hozzá tartozó nyolc holdnyi gyümölcsössel együtt. Az öregek 

Nagybányára mentek Veronka leányukhoz, illetve vejükhöz Virágh 

Istvánhoz, ahol jobb körülmények között tölthették napjaikat. 

Kutatásaim során sikerült megtalálni és meglátogatni Kazay Endre 

testvéreinek leszármazottait, akik jelenleg is a volt "Kazay-por
tán" laknak„ Az ő segitségükkel Kazay Laj·ossal /született 1921„/ 
Kazay Annával /6/ /született 194 7 „/ hiteles adatok birtokába jut
va összeálli tottam a Kaza,y családfát. 

A családfából megállapitható, hogy Kazay Endrét tulélték szülei, 

V.eronka nővére, valamint öccse József és Lajos is. 
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Kazay Ignácz K„Endre 
apai nagyapja 

Sándor Klára K.Endre 

fuchs Gyögy K .. Endre 

anyai nagyanyJa 

anyai nagyapJa 
Szarvas Cecília K.Endre 

anyai· nagya:nyJS 

gyermekeik: 

Kazay Ágnes 
Kazay ? fiutestvérek 
Kazay ? -
Ka·zay András K.Endre ap1a 

/1841-1926 .. / 

fuchs Brigitta K.Endre anyja 
/1848 1929 / 

'K'o·+·o·ttek: 1869" julius 5-én Nagybá.nyá._n./ /Házasságot u 

Veronka 

18'/o-1929, 
férje: 
Virág 
József 
1859 1933' 

1890, 

Virag 
Gábor 
1891-1956 
Rózsa I. 
1893-1893, 
Julianna 
1894-
Erzsébet 
1896-
Veronka 
1898-1918, 
Katalin 
1889-1971 
István 
19ol
Rózsa II. 
19o3-

* 

Ferenc 

1874-1913 
felesége: 
Lustyák 
Erzsébet 
1875-1944 

19ol 

Kazay 
Etelka 
1905-1943, 
Ferenc 
1903-1972. 

Gyermekeik 

Endre 
/András 
Márton 

18'6 1923 
felesége: 
Blahó 
Aranka 
1887-1944 

József 

1880 1957 
felesége: 
Kovács 
Rozália 
1888-1972 

házasságkötés 

l9o5 .VII. 19o7, 
Ersekujvár 

Gyermekeik 

Kazay 
Adél 
1909-1944' 
Brigitta 
1920-1944 

Kazay 
Sándor 
1910-
Béla 
1911-
József 
1913-
Pál 
1915-

Lajos 

1886 1927 
felesége: 
Derecskei 
Anna 
1899-1944, 

1919. 

Kazay 
András 
1920-
Lajos 
192L 

Sára 
1923-

·*· gyermekeJ. • 
Kazay Anna 
1947-
Kazay Tibor 
1952-
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Kazay Endre Nagybányán végezte az elemi iskolát, majd a girnnázi

um 6 /mai két/ osztál,y'1t a Minori t3. rend intézetében /6/ Te

hetsége már korán megmutatkozott,_ 15-16 éves gimnazist:l, amikor 

közel loo oldalas értekezést ir 11Universitas":cimmel, számtalan 

kiváló rajzával illusztrálva az élet lényegéről, keletkezéséről 

és a 11 világmindenség11 Íejlődéséről /7/„ 

Itt i;:-ja: "A világ, az anyag is állandó mozgásban, fejlődésben 

van - dialektikusan fejlődik" - fejti ki a tanulmány VI. fejeze

tében„ 

Jelszavam: ir ja egyik le»relében: " „ „ „ .... nem ugy vizsgálom a ter

mészetet, mint pap, vagy államférfi, hanem, mint természettu

dós „" /8/. 

Még otthon családja körében nem egyszer hangoztatta, hogy pap 

szeretne lenni, hogy ez mégsem igy történt, ennek egyik oka, 

hogy kiváló tanárai megkedvel-tették vele a természettudományo

kat; a másik, hogy Ember Elek volt a tanítómestere„ A nagybányai 

Arany Sashoz cimzett patikába kerülve, mint gyakornok, érdeklő

dése teljesen a természettudományok, a tudományos kutatás felé 

irányult. 

• 

'------"' 
Az "Universitas" könyvecske. 
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' 
1893-ban lesz gyógyszerész 

gyakornok, 1894 /VIIL 2o / 

189 7, /VIIL 2o / között volt 

a nagytudásu Ember Elek pati

kájában, ahol három év he

lyett négy évig mint praxi 

dolgozott /9/, 

A gyógy-; zer ész-gyakornoki 

vizsgát-az eddig ismert ada

tokkal ellentétben-szabilyos 

időben 1897. október 29-én 

tette le Kolozsvárott, melyet 

a család birtokában lévő ok

m8.ny is igazol: 

11n kolozsvári gy6é:y2zGrész-gyako:rEoki vizsgá_ó bizotts{g cln.Ckét52-

25o/1897 
'IEKII\TETES TÖRVÉJ'TYHATÓSÁG ! 

A gyógyszerész-gyakornok kiképzésére érvényben levő 
rendei~t 19-ik ps_ragraÍusa értelmében van szerencsém 

a tekintetes törvényhatóságot értesíteni, hogy 

~~~~I-~~gá~- gyakórnok, aki utóbb ~~~~~-~~~~ gyóg'f

szer észnél !I~Qr!?~I!iJ: volt alkalmazva, a gyakornoki 

vizsgálatot ~§21~-~~!~~~~-~§:~~-~~~~~~~ eredmény

nyel tette le., 

minél fogva segéddé képesi tetett' 

Kolozsvár, 189 7. október 29 „ 

a vizsgáló bizottság 
elnöke: 

DR FABINYI /s k,/ /lo/ 

Ez az okmány azt is igazolja, hogy nem Szilágysomlyón, hanem 

Nagybányán lakott ebben az időben. Gyakornoki ideje elején ugyan 

megfordult Szilágysomlyón, Marosludason, illetve a nagyhirü Mi

halovits patikában Debrencenben is /11/. 

Ami azt illeti, hogy gyakornoki és az egyetemi évei alatt nagy 

anyagi gondokkal küzdött - mint életrajzírói irják róla - nem 

bizonyi tható és az sem, hogy "Gyakornoki vizsgára, vizsgadi j hi

ányában nem tudott jelentkezni" „ Szülei abban az időben, koránt 

sem voltak olyan szegények, hogy családi költségvetésükből tel

jesen fedezetlenül hagyták volna szeretett Endre fiuk egyetemi 

költségeit„ Tanulmányai elvégzésére Kazay otthonról konkrét - bár 

lehet, hogy nem a legkielégi több - anyagi támogatást kapta, me

lyet maga is igazol szüleihez irt későbbi levelében: 
" kedves jó szüleim hosszu életük munkájából nevemre 

5 .. ooo lei t deponál tak a nagybányai bankban, imbár én erre a 

pénzre nem számítottam, neveltetésemmel sok gondot okoztam, amit 

mindig igyekeztem legalább jó hírnévvel visszafj_zetni, s a Ka

zay névnek becsülést szerezni, de most kénytelen vagyok arra 

igényt tartani, mert ha nem is vagyok nyomorban, de mindnyájun~-

kal együtt nagy gondok között élek " /12/ 

39 



/Lehet, hogy a századforQulón megjelent sajit ,kiadásu lexikonj'i

nak tetemes költségei okoztak költségvetési go~dokat neki./ 

Kazay gyakornok korában is behatóan foglalkozott a természettu

dományok különböző ágaival, Érdeklődési körénék hü képét adja 

ebben az időben közölt cikkeinek igen változatos témája is. Az 

első közleménye 1897-ben jelent meg a Gyógyszerész- Hetilapban. 

"Néhány gyógyszer elnevezés etimológiája" cimen /13/ és ugyanott 

a "Chinin sók optikai tulajdonságairól" értekezik /13/, majd 

"Ismeretlen erők ismert hatásai" címen is érdekes cikket ir„ 

Gyakornoksága ideje alatt hihetetlen szorgalmas kutató'munkával 

széleskörü olvasottsággal, szakmai felkészültséggel elkezdte ír

ni, szerkeszteni az első négykötetes magyar gyógyszerészi lexi

kont. A praxi évének utolsó hónapjaiban kezdi a Gyógyszerészi 

Hetilap folytatásokban közölni a Lexikont /14/ .. Lehet, hogy erre 

az 1893-97. között megjelent Pallas Nagy Lexikon inspirálta„ A 

gyógyszerészi lexikonjánák kézirata 1898„ végén már jórészt el

készülhetett, mert a négy kötetből álló 1546 oldalas mü 1900-ban 

jelent meg Nagybányán. Világviszonylatban is elismerést érdemel 

ez az egyetlen magyar nagy gyógyszerészi lexikon, melyet 2o-22 

éves korában irt /15/ „ 

Kazay 19ol. őszén beiratkozott a Budapesti Tudomány Egyetemre, 

melyet a korabeli jegyzőkönyvek alapján "kitünő" eredménnyel 

végzett el „ A jegyzőkönyvekből megállapi tható, hogy több ki váló 

magyar tudós t'.:lnitotta: igy Eötvös Lóránd, Than Károly és Len

gyel Béla is /16/, 

Elsőéves egyetemi hallgató, amikor a szavazattöbbség alapján be

választják a Gyógyszerészhallgatók Segély- és Önképző Egy1et 

tisztikarába /17/„ 

Az egyetemen évfolyamtársa volt többek között Koritsánszky Ottó, 

Medzibrodszky Ignác, akikkel élete során is jó baráti kapcsolatot 

tartott fenn. /Sírja fölött a gyászbeszédet is Koritsánszky Ottó 

tartotta„/ 

Még szigorló gyógyszerész, amikor megjelenik a hézagpótló Orga

nicus Chemia cimü jegyzete, amelynek bővitett kiadását 1908-ban 

ujból kiadják /18/ könyvalakban„ 

19o3-ban /VIII„6./ Ógyallára került, mint provizor özv„ Királyi 

4o 

L'fiklÓsnéhoz, rr,aJd kés60b /l9o3„X. 2./ Cért::lte tőle a patikát. A 

csillagda és a meteorológiai intézet vezetőségében megtalálta a 

régen óhajtott irán·yitást, tudományos kutatásai részére. l9o8-ig 

volt ott bérlő a Szentháromság gyógyszertárban, Ennek az ógyallai 

lehetőségnek a kedvéért mondta le 19o3-ban Than Károly megtisz·

telő meghivását az Egyetemre tanársegédnek - irják életrajzában 

/19/ 

Kazay ez időben ismerte meg feleségét a közeli Érsekujvárott, 

/kb. 19o4, telén/ Blahó Arankát /188).április 6 - 1944 decem

ber 29. / Rövid ismeretség után, l9o5. julius 29-én házasságot 

kötöttek. Házasságukból 2 gyermek született: 
_Adél /19 0 9, junius 2o. - 1944. december 31„/ gyógyszerész, és 

_ Brigitta /1920. junius 24. - 1944. december 29„/ /20/„ 

Kazay házasságkötése után is folytatt-a intenziv kutató munkáját, 

sőt uublikációi mind gyakrabban jelennek meg a Gyógyszerés21i He

tila~, a Közlöny /21/, az Értesítő /22/, a Magyar Chemiai Folyó

irat /23/, a Természettudományi Közlöny és még más lapok hasáb-

jain /24/, 
" mint egy hatalmas szimfónia, már az eddigi nru.nk~-
iban j_s felcsillantak a változ8tos motivumok és előre sejtetik 

azt a kifogyhatatlan ötletgazdagságot és polihisztori tudást, 

amely a pártalan kísérletezői és szellemtudoményi készséggel meg-

áldott Kazaynak munkásságára jellemző " 

ir ja róla Végh Antal professzor /25/ 

öt év /1903-1908/ ógyallai munkásság után 2 évig /1908-1910./ a 

nagyszalontai /Zólyom megye/ Szentlélek gyógyszertár birtokosa 

volt /26/„ Tudományos munkásságát itt is folytatta„ Ez időben 
számos dolgozata jelent meg a csillagászat és a meteorológia kö-

réből is. 

A falusi magány, a kulturkörnyezet hiánya nem volt kedvére, ez

ért elfogadta /a mai Reanal vegyszergyár elődjének/ a Galenus 

gyógy- és vegyszergyárnak a meghivását, amelyet mint fővegyész 
közel 5 éven át /1910-15-ig/ vezetett „ Közben 3 éven át a Fővá
rosi Droguista Szakiskola vegytan tanára is volt /28/ 

A gyakorlati gyógyszerészet problémáival is állandóan foglalko

zott, ezt igazolják a szaklapokban megjelent cikkei /28/„ A Ga

lenus gyárban behatóan foglalkozott a 11 szilikátokkal 
11

, melyből 
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akadémiai pályamunkit irt, sőt 400 koronás szubvenciót kapott to

v~bbi kisérleteihez /29/„ 

1915„ március elsejével bérbevette Virág Lászlp Bihar megyei vas

kóhi Szentháromság gyógyszertárát /Jo/ és itt müködött 1918. szep
temberéig, amikor is az élete utolsó állomását jelentő Vértes

acsán lévő gyógyszertárat vette meg JanoviCh Istvántól /31/. 

1919. május 2o-án a Tanácsköztársaság Kormánya a gyógyszertárak 

állami felügyelőjévé nevezte ki Fejér vármegyében. Ez időben az 

országban még négy gyógyszerészt ért ilyen megtiszteltetés„ 

/Dr., Andriskát, Gyarmati t, Tischlert és Zalai t „/ /32/„ 

A huszas évek körül munkáinak értékes eredményeit már külföldön 

is jól ismerték, melyet az Assotiation Internationale des Academies 
kiadványai is közöltek /33/„ 

1920-tól a Pharmazeutische Monatshefte rendszeres munkatársa volt„ 

1920 .. VI.hóban ezt irja Blahó Máriának: 
11 remélem a jövő évben már nem leszünk Acsán, amint 

hallom, hogy Horvátországban a fölállitandó Gyógyszeré
szeti Akadémiának leszek a leendő igazgatója, ha addig kibirom 

szusszal - az utolsó tudvalevőleg a sir lesz "/14/ 
Patikajogért több alkalommal folyamodott a hatóságokhoz, de ered

ménytelenül. Azért megtervezte még a vértesacsai gyógyszertár 

épületének átalaki tását, de tervei már nem válhattak valóra„ 

Utolsó tudományos előadását 1923. március 6-án tartotta Pesten. 

A régóta betegeskedő Kazayt a pesti ut igen megviselte, megfázott 
ágynak dőlt. 

Majd később, egy gyászkeretes jelentés: 
11 Kazay Endre vértesacsai gyógyszerész 1923„ április 2o-án 

délután elhunyt „ 11 /35/ 

LARENCZ LÁSZLÓ 
Pécs 

F o r r á s o k 

/1/ Larencz László 1974 „ szeptember 25 „ VI. Gyógyszerész

tudományi Kongresszus, gyógyszerésztörténeti szekció 

ülésén elhangzott előadásának ujabb adatokkal kibő

vitett, átirt részlete. 
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/2/ 

/3/ 

/4/ 

/5/ 
/6/ 

Larencz László tollából a Gyógyszerésztörténeti Difi.RTI.11\1 

/II„évf, 4/8/ számának 18„ oldalán/ már közölt Kazay 
'k ' t hala'l"~ak 5o éves évforduló-Endréről egy megemle ezes - o..w-i 

ja alkalmából, 
A Kazay család közlése és birtokukban lévő okmányok bi-

zonysága sz·erint „ 
Kazay Endre 192o„ JV. 16-án kelt levele Blahó Máriához: 

Blahó Mária /1892-1972/ Kazay feleségének nővére, aki 

1948-ban bekövetkezett haláláig Bácsbokodon élt „ 

Dr Hegedüs Lajos: Magyar Gyógyszerészeti Társaság 1972. 
évi pályázatán III„ dijat nyert műve: Kazzay Sámuel élet

rajza - szerint„ Budapest„ 
Ma élő leszármazottak közlései „ 
Kazay Lajos és Anna szóbeli közlése és általuk bemuta

tott okmányok„ A Kismalom akkori bérbevételéről tanus

kodik az a kérvény is, melyet az édesapa Kazay András 

sajátkezüleg irt meg és nyujtott be a Nagybánya Bánya

város Tanácsának elsőfoku iparhatóságához 1884 „ január 

31-én„ 
tt · t a va'rosi· "kismalom" haszonbérlője, "Aluliro , min 

alázatos tisztelettel van szerencsém jelenteni, hogy 

lisztárusi tással is foglalkozni szándékozom Ugyan ez

ért alázattal esedezem, méltóztaSsék részemie lisztáru

si tásra nézve iparengedélyt adni" Kazay András s „k." 

A kérvényt jóváhagyták 1884. február 19-én, mely idő
től kezdve a bérbe vett malom közvetlen közelében, 

vagyis a Hid-utcában Kazay András lisztesboltot is 

fenntartott, amelyben felesége és akkor már serdülő 
Veronka lányuk is segédkezett, A malom két őrlővel 
volt ellátva, melyeket kü.lön-külön egy közel 3 m átmé

rőjü vizikerék hajtott„ Az egyik malomkő /ill .. beren-

dezés/ kukorica, zab, árpa, stb„ őrlésére szolgált, 

mig a másik buza /esetleg rozs/ őrlésére, ez utóbbi 
feladatának megfelelően egy kicsiny térfogatu - szak

nyelven - un„ radiál szitával volt ellátva„ Kazay And-

rás nem véletlenül jogos büszkeséggel vésette a malom

kőpad f,őgerendájába: "Ezt a malmot Kazay András molnár 

mester épitette" 
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/7/ 

/8/ 
/9/ 

/lo/ 

/ll/ 
/12/ 

/13/ 

/14/ 

/15/ 

/16/ 

/17/ 
/18/ 
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Dr Halmai J::í..nos professzor hagyatékában tal<il t -Kazay 

kézirat „ 

Családi levelezésben talált adat. 

Nagybánya és \"idéke 189-4„ junius 5. 'számában olva~hat

juk: "Egy 6-8 gimnáziumi osztályt v~gzett fiatalembert 

gyahornokul felvesz Ember Elek gyógyszerész Nagybányán 11 

Erre a hirdetésre jelentkezett Kazay Endre„ 

Ez az okmány eredetiben Nagybányán, Kazay Sándor - 63 

éves nyugdijas asztalos mester - /Kazay Endre, József 

öccsének legidősebb fia/ birtokában van. 

Kazay család közlései és dokumentumai„ 

Kazay Endrének szüleihez irt levele. 
Gyógyszerész~ Hetilap Bp„ 1897 .. XXXVI. évf „ lol, 118. 

oldal - 1918-ig„ 

Gyógyszerészi Hetilap 189 7. XJµ:VI „ évf „ A Lexikon A 

betüvel a Jo6 -oldalon kezdődik és a 326, 340, 358, 390, 

4o4, 419, 434, 453, 468, 500, 530, 579, 596, 610, 645, 

674, 679, 710, 742, 786 oldalakon folytatódik, illetve 

az 1898 XXXVII„ évfolyamban is az első számtól az /5o/ 

utolsóig. 

Az 1898 Gyógyszerészi Hetilap XX:X:Vll. éví'„ jo-ik szám

ban már felhivást tesz közzé és 2 Ft-os előfizetőket 

gyüjt lexikonjára. 

1897, Gyógyszerészi Hetilapban XXXVI„ évf „ /242„ old/: 

Ismeretlen erők ismert hatásai„ 

Kazay Endre: Gyógyszerészeti lexikon /alcirne/: 

A Gyógyszerészeti tudományok encyklopediája„ Nagybánya 

1900„ /Molnár Mihály ny Nagybánya/ I. kötet A-B. 378, 

old. II.. kötet C-F. 3 78 old . IIL kötet G-0 406. old rv. 
kötet P-Z 384 old. 

Budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszerész

tudományi kar dékáni hivatalában őrzött "Anyakönyv" 

feljegyzése 19oJ. évből. 

Gyógyszerészhallgatók LapJa Budapest 

Semmelweis Orvostörténeti IWúzeum „ Könyvtár és Levél tár 

Ernyey József Gyógyszerésztörténeti Könyvtárában talál

ható. 

/19/ 

/20/ 
/21/ 
/22/ 

/23/ 
/24/ 
/25/ 
/26/ 
/27/ 

/28/ 
/29/ 
/30/ 

/31/ 

/32/ 

/33/ 
/3~/ 

/35/ 

studényi ,Jé.nos és Dr. Vondra Antal: Hires gyógyszerészek 

1929 
Családban őrzött okmányok és közlések alapján. 

Gyógyszerészi Közlöny 1908 116-260.1897, 

Gyógyszerészi Ér tesi tő l9o3. III „15. XI évf „ 11. sz-ban 

"Babonák a patikában" cim.'Ylel cikket ir „ 

Magyar Chemiai Folyóirat 19o5 74 .. 200, 1908„ 

Természettudományi Közlöny 19o7 ~J.,172. 
Di Végh Antal: A gyógyszerész Budanest 1948. III. évf „525 · 

Gyógyszerészek Zsebnaptára Budapest 1904-1910, 

Gyógyszerészi Ér tesi tő 1908 „XVI .. évf „627-ba "Rei rak -to

méterről" értekezése jelenik meg„ 

Kutatásaim közben talált dokumentációk„ 

Silikatok vizsgálata. 
Virág László csak névrokona Kazay sógorának Virág Ist-

vári..nak, 
Gyógyszerészek Zsebnaptára Budapest 1918, 1920, 1921, 

1922' 1923' 
Koritsánszky Ottó: "A magyar gyógyszerészet a prole

tár'diktatura és a politikai átalakulások idején .. " e 

munkáJa Budapest 1919 „ Magvető 163 oldo.l .. 

A Munkaügyi és Népjóléti Népb.iztosság 35/IVINSZ rende

lete: A Népbiztosság gyógyszerészeket fog kine

vezni a rendelet folytán gyógyszerész felügyelővé, 
1918, és 1920 Assotiation Internationale Des Académies · 

Kazay Endre Blahó Máriának Enyingre irt levele. Csalá

di levelezések között. 
Larencz László: Gyógyszerésztörténeti DIÁRIUM 1973„II. 

évi. 4 sz„19„p. 
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ÖSSZEFOGLJ\IrÓ 
A szerző Kazay End · b • . re UJa b eletraj_zi adatait ti - , , 
alapján. Közli a családf' ··'t , , - rJa clcnk kutatasai 

aJa es a roKonai birtokában 1 " , 
kat, valamint csal<'·di 

1 1 
, , evo okman_yo-

.. a eve ezesenek részletej_t: Kaza 16 , 
raban egy Universitas e. .. , . Y eves ko-imu munk<:Lt irt ra i zol t , , 
kornokként elkE::zdi a IV ko··t t , ' es mar patikus gya-e es Gyogyszeré · L · sét k .. 1' ' · , szi exikon szerkeszté-

' az eset Csillagaszattal, fizikával ké . , . , 
zeneesztétikával foglaJkozik és áll d' ' m~a~al, technikaval, 
n.yelven. 1923 , . an oan publika! magyar és német 

„IV„ 2o-an fiatalon halt meg 

SUfllIMARY 

Author imparts some new b' iographical data about End K 
on recent resarch work. Document . . . re azay, based 

relatives and his genealogical t:b~= ::ew~~~session of Kazay' s 

:orrespondence are published Kaza i as parts of family 
at the age of 16 y ssued a booklet Universitas 

. ' was good at drawing and started 
publish the 4-v 

1 
Ph . to compile and 

. ' o ume armaceutical Encyclopaedia when still " 
xchmist s assistant at th ~ . ' e age of 18-20" He was also interested 

l~ astronomy, physics, technical problems h b music, aesthetics ana' 
is pu lications, written in Hun . H . garien and German were numerous. 
e died young, on April 2o, 1923. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Der Verfasser erschliesst uns weitere biographische 
Endre Kazay a H d . Daten i.iber 

' n an seiner neuesten Forschungen n· 
von Kazay, Dokumente ie Stammtafel im Besi tz seiner Verwandten sowie Aus .. 

. . . ' =P 
mit Familienmi tgliedern werden bekanntge-
publizierte Kazay schon . B .. 

dem Titel Universit d . ein uchlein unter 
Lebens ·a as, un zwischen seinem 18-ten und 2o-sten 

J hr, noch als Apothekerpraktikant hat . 
Publizierung des vierb·· d. er mit der Verfassung, 

aus dem Briefwechsel 

macht„ Mit 16 Jahren 

an igen Apotheker Lex·k b 
befasste sich aber auch mit Ast . J. on egonnen. Kazay ronomie Physk mit d E 
der Technik, mit Musikiisthetik und .'. , ~ en reignissen 
von Publikationen auf . veroffentlichte eine Vielzahl 

ungarisch und deutsch. E 
2o-sten April, 

1923
„ r starb jung, am 
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A SEMMELWEIS ORVOSTÖRrrÉl\TETI IVíUZEUM 

19 7 4, ÉVI ÉREMKIÁLLITÁSA 

A múzeum éremanyaga, amelynek alapját néhai Faludi Géza gyermek

orvos gyűjteménye képezi, ma már több,mint 5000 darabra rug, fel

ölelve minden olyan numizmatikai emléket, amelyek az ókortól nap

jainkig az orvoslással és az egészségüggyel bármilyen kapcsolatban 

állanak„ Ennek a gyűjteménynek a válogatott példányaiból /kb.looo 

db/ időszaki kiállitás készült, amelyik átfogó képet nyujt az or

vosi érmek sokrétű anyagáról, 

A kiállitás azon ai~tik /görög és római/ pénzekkel indul el, ame

lyeken gyógyi tó istenek / Asklepios/, :kigyós bot, vagy különféle 

higieniai ábrázolások /vizvezeték, stb./ ábrái fordulnak elő„ A 
középkort csupán néhány olyan forgalmi pénz képviseli, amelyeket 

betegségek ellen amulettként viseltek. 

Az éremmüvészet megszületésével a reneszánsz korban kezdődik az 

orvosi érmek készitése. A XVI-XVII. századból az orvosokat ábrá

zoló személyi érmek mellett a pest.i.s érmek mutatnak fel jelentő
sebb csoportot„ Ezen kivül csupán néhány kórházat ábrázoló, vagy 

inség emlékére készült éremmel lehet illusztrálni ezt a kort. 

A XVIII. század óta lényegesen sokasodik az orvosi érmek száma. 

A barokk müvészet jegyében készült érmek az orvosok személyei mel

lett vonatkoznak betegségekre /pestis, himlő/, különféle orvosi 

intézményekre /iskolák, kórházak/, akadnak jutalomérmek és megje

lennek a gyógyszerészeti vonatkozásu ér ememlékek is. "Mindez az or

vosi érmek jelentős differenciálódására mutat„ 
Ez a differenciálódás a XIX„ század első felében a klasszicizmus 

idején még tovább fokozódik és ezt jól megvilágitja a kiállított 

anyag, Az eddig szereplő csoportok mellé felsorakoznak a higienia 

és balneológia érmei is és az egyes csoportokon belül szinesebb 

az anyag, mint a megelőző korszakban. 

A legváltozatosab9 képet azonban a XIX század közepétől a napja

inkig terjedő korszak érmei nyujtják. Az orvosi érmek témaköre 

egyre inkább bővül. A kimondott emlékérmek mellett jetonok, bár-
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cák, jelvények és rendjelek teszik érdekesebbé az emlékac-v:iyagot „ 

Nagy számban készülnek orvosokat ábrázoló személyi érmek és ezek

hez kapcsolódnak a jutalomérmek„ A személyi érmek sorában a XIX 

század vége óta egyre gyakrabban tünnek fel magyar rovosok k~pei 

is. A legujabb idő termékei az orvosokat ábrázoló emlékpénzeknek 

készült forgalmi pénzek. 

Változatos anyag illusztrálja az orvosi intézményeket /kórház, 

szeretetház, egyesület, kiálli tás, iskola, kongresszus, stb .. / A 

kongresszusi érmek között teljes számban megtalálhatók a magyar 

orvosok és természetvizsgálók 1842-1929„ között rendezett vándor

gyüléseinek az emlékét őrző emlékérmek és ,jelvények. 

További éremcsoport a betegségre és gyógyitásra vonatkozik, több

féle járványos betegség /cholera, sárgaláz, TBC stb„/ emlékanyaga. 

Majd az ápolás és gondozás különféle megnyilvánulásának az érmei 

következnek /segélyezés, gyermekvédelem, hadigondozás, orvosok és 

ápolónők jeJvényei, stb .. /. Ezekhez kapcsolhatók a Nemzetközi Vö

röskereszt érmei, jelvényei és rendjelei a világ különböző álla

maiból„ 

A higienia /intézmények, embervédelem,táplálkozás, viZellátás, 

stb „/ és a balneológia /fürdők, üdülőhelyek/ éremanyaga ugyancsak 

bőséges sorozatban van kiállitva„ Hasonlóképpen a gyógyszerészet 

érememlékei is, amelyek között különösen érdekesek a gyógyszerészi 

készitmények reklámbárcái. 

Végül a látásra, hallásra, a fogorvosi és állatorvosi tevékeny

ségre, továbbá a születésre, anyaságra és halálra vonatkozó ér

mek zárják le az emlékérmek sorát. 

A kiállitott éremanyagot kiegésziti néhány olyan kegyérem és a

mulett, amelyeket különböző betegségek ellen talizmánként szoktak 

viselni, továbbá a papirpénzek azon sorozata, amelyeket főként az 

első világháborut követő években aprópénz.hiány következtében bo

csátottak ki a gyógyszertárak /Portugália/, vagy általában orvo

si tárgyu ábrázolásokat mutatnak /Németország/„ 

Külön tárló mutatja be a Semmelweis Ignác Fülöp emlékére készült 

nagyszámu emlékéremsor ozat néhány válogatott példányát „ 

DR.. HUSZÁR LAJOS 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

a'tteki·ntést ad a Semmelvveis Orvostörténeti Múzeum 
A szerző rövid 
'ltal "2000 év orvosi érmei" cimen rendezett időszaki kiállit~s-
a , k k. „1 a kongresszusi 
ról. A gyógyszerészi vor:-atkozásu erme en ~vu „ . , 

. 1 • kről valamint a patikai szükség-penzekrol is beszel „ 
Je venye , 

SUJ\W!ARY 

th seasonal e:xhibition at the 
Author gives a brief survey about e . . . 

'"edi· co-Historical Jllluseum displaying "The Jllledical Coins 
Semmelweis m 

Besides coins of pharmaceutical interest, also 
pharmacy emergency monies are discussed. 

of 2000 Years 11 
•· 

congress badgeS as well as 

ZUSAMMENFASSUNG 

U„b bl · k über die Saisonaus -
Der VeTf:::i.sser gibt einen kurzen er ic . „ 
stellung ·in dem 

Semmelweis Heilkundegeschichtlichem Museum 2000 
Neben den Jlllünzen von pharmazeut

etwas über Kongressabzeichen 
Jahre Jlllünzen in der Heilkunde" ·· 

ischem Interesse bekommen wir auch 

und Apotheke-Notgeldern zu hören„ 
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ll'.AGYAR GYÓGYSZERÉSZEK ÉRIVIÉl, PLAKET1l1JLI 

Dr „ Huszér Lajo2, a Magyar Nemzeti Múzeum nyugalmazott éremtiri 

igazgatójának - ma élő magyar numizmatikusok nesztorának - össze

foglaló cikke után engedtessék meg, hogy néhány sorban a magyar 

gyógyszerészerk érméit ismertessem. M·ig ö széles áttekintést nyu~t 

az általa rendezett kitünő kiállításról, addig én kizárólag a ~ 
magyar gyógyszerészi érmékkel foglalkozom. Teszem ezt annál is 

inkább, mert sok az éremegyü,jtö gyógyszerész és nem utólsó sorban 

azért, mert Székesfehérvárott a Fekete Sas patj.kam1ízeum ünnepé

lyes megnyitása alkalmából gyógyszerésL;történeti éremkiállitást 

is bemutatnak. 

Numizmatikusok és szakmatörténetünk búvárai előtt nem ismeretlen, 

~agy Kazzay Sámuel /l?lo-1797„/ gyógyszerész már a XVIII. század

ban értékes éremgyüjteménnyel rendelkezett*. 

Ernyey József /1869-1945./ gyógyszerész pedig a Nemzeti Múzeum 

éremtárának volt 1929-tői 1940-ig igazgató 1a**. 

Dr„Faludi Géza orvos /187'1--1953„/ Ernyeivel egyidejüleg különös 

gonddal gyüjtötte össze 3.Z egészségüggyel összefüggő numizm:S.kat, 

Mindkettőjük gyüjteménye a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumba 
ker„lt*** E kb"l l'th u ze o a attunk néhány darabot a XXIV, Orvostörté-

nelmi KongresszuS és a VI. Gyógyszerésztudományi Kongresszus tisz

teletére a Sen1melweis Orvostörténeti Múzeumben "2ooo év orvosi 

érméi" cimmel az 1974-ben megnyilt kiúllitáson**** és most a rész

bemutatón Székesfehérváron„ 

* Dr· Hegedüs Lajos: Kazzay Súmuel „ Magyar Gyógyszerészeti 

Társaság 1972„ évi pályázatán III„ d.i.iat nyert munka„ 

** Dr Hegedüs Lajos: Ernyey József Gyógyszerésztörténeti 

DIÁRIUM III évf ,.3 .. sz. /11/ Budapest 1974„ 

*** Dr„Faludi Géza: az István Kórház volt osztályvezető-fő

orvosa, nyilvántartott gyógyszerészi gyüjteménye és összefoglaló 

tanulmánya tárgyalja a gyógyszerészi érméket. 

**** Dr· Huszár Lajos: Gyógyszerésztörténeti DIÁRIUM IV„ évf „ 

Lsz. 1975 
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p; kis szemelvényemben. kj.zárólag a magyar gyógyszeI észekr6l, illet

ve a Ma.gyar Gyógyszeyész Tudományi Társaság és jogutód~ia a Ifü1gyar 

Gyógyszerészeti Táysaság által kiadott érméket ismertetem. Ilyen 

IJr „Lengyel Bélé.nak aranyból készült érme, amelynek első példányá

val annak idején Dr.Mágócsy-Dietz Sándor kiváló magyar botaniku.s 

professzort a gyógyszerészek egyik tanitómesterét ajándékozták 

meg. Ez volt a Magyar dyógyszerésztudományi Társaságnak első ju

talom érméje, mellyel első elnöküket tüntették ki „ Az éren:. térde

lő férfit ábrázol, amint könyvbe ir, mellette áll Hygiea a kigyós 

serleggel. Az érem hátlapján ezzel a felirattal: "A tudományos 

munkásság elismeréséül" és patikai mozsáron két tölgyfalevél kö

zött ülő bagoly domborodik ki. Az érmét Madarassy Walter· kiváló 

szobrász-éremmüvész készi tette „ Ugyancsak az ő müve a Dr „ Winkler 

Lajos /1863-1939/ plakettje is, melyen hires kémia professzorunk 

profil~a látható. 

Csontváry Tivadar /1853- 1919„/ gyógyszerész-festőmüvész bronz 

/60 mm/ érrnéJén önarcképét, a hátlapon_ a "Magános cédrus" fest

ményének rajzé.t találJUk„ Az érme Kiss Nagy András rr:üve. 

Karlovszky Geyza /1860-1936./ gyógyszerész szakiró bronz érméje 

/75 mm/ az iró mellképét álnázolja. "A magyar gyógyszerészek a

ranytollu mestere"felirattal, Hátlapján egy ludtollat- mely körül 

kigyó csavarodik -láthatunk "Buzdításul a magyar gyógyszerészet 

hü szolgálatára" felirattal. 

Dr .Deér Endre /1865-1938„/ plakettjét gyógyszerészi müködésének 

5o, éves jubileumára adták ki. Az érmét Kerényi Jenő készitette 

Dr, Jakabházy Zsigmond/1867-1945„/ bronz érmójén, mely egyoldalu 

lapból áll, a budapesti egyetem gyógyszerismereti professzorának 

/65 mm/ képmása látható. A "Magyar Gyógyszerésztudományi Társa

sig Jakabházy Emlékérme 11 felirattal, S~ántó Gergely alkotása 1937-

ben készült 

Than Károly /1834-1908./ egyoldalas, öntött plakettjén /lo6xl54 

nun/, mely Farkas Miklós müve, a budapesti egyetem neves kémia 

professzorának mellképét láthatjuk 

Richter Gedeon /1872-1944./ mellképe a világhirü magyar gyógyszer

gyéripar megteremiőjének /horgany 58x83 mm/ plakettjét Ber~;n La

jos éremmüvész készítette 1942-ben„ 
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Kazay Endréről /1867-192_3„/ a Jo-as években készitett érmet KovácS 

Ödön gyógyszerész, a Népjóléti Minisztérium és a Budapesti Gyógy

szerészegyesület titkára,. 

A gyógyszerész érmek kiadásának nemes hagyományait 1965-ben léte

sitett Magyar Gyógyszerészeti Társaság is felujitotta és az 1966. 

évi közgyülésen elhatározta, hogy minden évben a kiemelkedő ered

ményes társasági rrrunkát végzőket és arra érdemes személyeket ki 

fogja tüntetni „ Igy alapi totta meg u jból a Kazay Endre és Rozsnyay 

Mátyás érmét„ Mindkettőt Mladonyicky Béla békéscsabai éremmüvész 

készitette el„ Az érméken a két hivatását szerető gyógyszerész 

arcképét, karW1k mintaképeit láthatjuk. A hátlap felirata: "flía

gyar Gyógyszerészeti Társaság Emlékérme", rajta a kigyó, kehellyel „ 

A Kazay Endi:e érem első példányát Dr„Végh Antal professzor, szak

osztályunk elnöke kapta meg, a másodikat Dr ,.Zboray Bertalan 1974„ 

szeptember 24-én „ 

A Rozsnyay Mátyás /1833-1895„/ képmásával készült ovális alaku, 

egyoldalu érmet a minden évben megrendezendő "Rozsnyay Mátyás Em

lékverseny" első helyezettei nyerik el„ 

A Magyar Gyógyszerkönyv centenáriumi éve /1971„/ alkalmából kia

dott "Than Károly" emlékérem Panner Kálmán müvész alkotása. 

A Tiszavasvári Alkaloida Vegyészeti Gyár Kabay János gyógyszerész 

emlékére Boldogfai Farkas Sándor éremmüvész által készíttetett ér
mét„ 

Ezzel eljutottunk napjainkhoz és meg kell emliteni, hogy a Magyar 

Gyógyszerészeti Társaság 5o éves jubileumára rendezett Gyógysze

résztudományi Kongresszusra ajándék érmét veretett" Ennek rajza a 

Gyógyszerésztörténeti DIÁRIUM 1974„ augusztusi ünnepi számát /III„ 

évf„ 2„sz„/lo/ disziti„ Az első oldala a kőszegi patikát ábrázol

ja, második oldalán e feliratot olvashatjuk: 

IN MEMORIAM l;UNDATION SOCIETl\TIS PHARMACEUTJCAE HUNGARlCAE 1924-1974 

Az érmét Csúcs Viktória müvész tervezte. 

Külön ki kell emelni a kiváló gyógyszerész analitikusok részére 

készitett Schulek Elemér érmét és a gyógyszerész történészek mun

káját jutalmazó Ernyey József érmét„ 
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' , ét V"'stagh Gábor és 1Tégl1 Aútal professzor' az J<~rnyey 
SchuleK erm ~ , , L -

8 
gyógysze-

' 'Hc'_• mai János professzor es Repay aJO , ' érmét néhai Dr ~ 
múzeumban ki{lli tott orvos-gyogyszeresz 

rész kapta. A Semmelweis _,, t. 'k be 
. .. __, reprezentativ módon muoa -ca -

érméket müvészi külsőségek közo-i:;L , 

és ezért dicséret illeti elsősorban Dr Huszar 
Lajost ,a numizmati

kiállitás rendező-. eYt kiváló szakemberét és szakirÓJát, a 
ka ism ~ r 't a Sernmel EiS Orvos-
"t -"al~mint munkatárs·ai t Dr „ Buzinkay Geza ' 
J8 ' v ""'· · - „ _, , "' Klárát,tudományos 
történeti Könyvtár osztályvezetoJet es Bor0os 

munkatársat., 
, ,, l' ·th ti ki ha valame-

Szemel vényem a telj ess ég igenye-t nem e egi e , ' - .. +, 
- • b '1 csak veletlen muve, a ~e-, 't k"ha.o-vtam felsorolasom o_,_ az lyik erme i __ ou , , . , 

1
-

ob'o és "'laposabb tanulmány megirasat igeny i. ma egy nagy ~ 

DR, '[•_ÁJ)LÁNYI ENDRE 
Budapest 

ÖSSZEFOGLALÁS 

t t' után_ csak a neves magyar 
A szerző - Ilr .. Huszár Lajos ismer e ess 

. t tt érmék történetét ismerteti, át
gyógyszerészek emlékére alapi o 

tekintve az utóbbi é·vtizedeket is. 

SlJlfilVIARY 

P.fter the introduction by Dr „Lajos Huszár author introduces the 
memory of well-k.YJovm Hungarian phar-

hjstory oi medals set up in 
. . ey of the last fe'N decades · rr'acists, giving a surv 

ZUS Ar1-:-r1·JENF AS SUN G 

Der Verfasser - nach der 
Darlegv.ng von Dr, Lajos Huszé.r - spricht 

von I.1edaillen di e zu Ehren von bekanntcr, 

wurden, mit einern Überbl:i.ck der 
bloss über die Geschichte 

ungarischon Apothekern begründet 

ver gar.genen Jahr z8hntf,n, 
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A NAPÓLEONI HÁBORUK HATA,SA A , GYOGYSZERKINCSÜNKRE* 

~ tárgyala...~dó időszak a XVIII , . ·sz. utolsó és a XIX„ sz„ 
evtizedét öleli fel Ennek .d „ első két 

" az l oszaknak a háborui kettős hatást 

gyakorol~ak a Habsburg Birodalom, illetve szükebb értele b 
gyarorszag területén alkalmazott , m en Ifia-· gyogyszerekre · 
- A XVITI sz kö 't "l , ' 

-, „ " zepe o mar meginduló áremelkedések fok dt hiftelen fel-
ozo ak a behozatali nehézségek miatt. 

- Az. -exotikus eredetü gyógyszerek elhagyása 
belföldi anyagokkal. és helyettesitése 

Mária Terézia örökösödési háborui .. , 
dikiadások arra készt tt'k kov~tkezteben megnövekedett ha-

e e az uralkodot hogy 1 ~bb k„ 
lábbal veresse pénzeit .d , ' , e 

0 
onnyebb pénz-

. ' maJ a nemesfem penzek mellett , , 
ket is hozzon f 

1 
, .. · rezpenze-

or ga omba, vegul pedig l -f59 t "l -
ső papirpénzek h 'b . ~ . -

0 
meg.Jelentek az el-

, . a a orus kiadasok finanszirozására E t 
sagilag egyébként is nehéz időszakot . z a gazda-

1 
követték a napoleoni háboruk, 

ame yek egész Európát érintették„ 

A háboru követke t'b , . z e en rohamosan emelkedni kezdtek a a k g,yógyszer-
ra ' ami a beszerzési nehézségek miatt szüksé .. . 

- mint tudjuk - abban az időben , . gszeru volt' hiszen 
a gyogyszerkincs tuln ' , 

exotikus szerekből állott . ,yomo resze 
hezült. ' s a tengerentuli beszerzés igen megne-

Érdekesség-képpen nézzük 

szerüség kedvéért mindig 
meg néhány anyag árváltoza'sa't. Az egy-

Bal s „ peruvian 

Camphor 

l lat /l?,5 kg/ anyag árait emlitem: 

ll±2_,_ 1I8o. 180/' 
15xr 3lxr 48xr 220 

9 12 48 433 
2 l 6 200 

7,5 12 60 )oo 
1, 5 3 5 233 

% 
% 
% 
% 
% 

Gumi arabic. 

Ipecacuanhae rad. 

Saccharosum 

Tragacantha 22 6 2o 900 % 
* Az 19 74 ·· szeptember 23-2 7 „ 

resszuson elhangzott előadás. 
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Gyógyszerésztudományi Kong-

·"' ~8-cc:ruk éltc.1 cJ.G1,i2zet"'.: gyég;;2zerár ,3_r:=igJ.lásokr~ak s.2c.nb,:;_y, mS.s 

gy2g~--;cze:r~;-:zj ·,ror_c->tkozi~.su kihat::íssi is voltak: az irrL!l?T évti.se

d.ek óta fol~-6 :ki.iző.el:r:-wk - a;rn~lyeket osz-tré."k részr5l az egy-ség:o

sitési politika, magyar részréil pedig az önill6 függetlenségi J:.J

litika Jegyében vi.vtak - a g;ycgyszerészet ter-én a"nban n)-·ilvánult 

rr,eg, hogy az osztrák Phar:r::'acopoea ..l_u!striaco Provincialisokat igye

keztek a magyar területekre is réE:.rőszakolni. I'.-lagyar részről E.Z 

ellen tiltakoztak és egy magyar Gyógyszerkönyv iránti óhs.jt jelcr1-

tettek be, amiről viszor.t Bécsben hallani sem akartak. 

E.z a kiJ.zdelem a XVIII. sz. utolsó évtizedében megenybül t, rni vel 

Ausztria Íigyelmét lekötötték a napoleoni hé.boruk. Ezt kihe.szn.31-

va sikerült a helyhatósé.got olyan elhatározásra birni, hogy helyt 

adjon egy Pharmacopoca Austria.co Provincialis alapján készült,de 

a magyar viszor~yokhoz átdolgozott, valamivel drágébb á:r:tétc:li.3 ma

gyar- gyógyszer~.rszabás tervének„ Ekkor- már a gyógyszerárak jóval 

tulhaladták a Magyarországon f1asznoilatos Torkos-,Tustus félc Po

zsonyi Árszabás árait, minthogy azonban a magyarok nem fogadták 

el- a Pharmacopoea Austriaco Provincialist és en.nek az 1794-1 795. 

ben megje1eilt magasabb ártételü taxájé.t sem: igy kénytelenE:k vol

tak a régi alacsonyabb ártételü taxához igazodni. 

Az 1794-1795 év:i bécsi taxa már- azokat az UJ piaci árakat vette 

irányadóul, amelyeket a fra..ncia események már a kezdet kezdetén 

ki alaki tottak, vagyis a háboruk miatt stagnáló kereskedelem követ

keztében előállt áru.hiány igen nagy mértékben megnövekedett árait 

Magyarország a kereskedelem terén még rosszabb helyzetben volt, 

mint Ausztria„ Ismeretesek az akkor-i katasztrofális utviszonyaink, 

amelyek például esőzések ideJén sz,inte megbénitották a kereskedel

met„ Ehhez járultak még a Magyarországra érvényes, igen sulyos 

adó-, vám- és harmincad terhek, amik mind-mind hozzájáru]tak az 

amugy is nehezen beszerezhető gyógyszerek árainak emelkedéséhez 

Mivel kitünt, hogy a bécsi taxa árai az ausztriai viszonyokat fi

gyelembe véve, tul magasan lettek megállapi tva, behozták az ugy

nevezett "falcidium"-ot, a taxa áraiból tör-ténő 2o % levonást. De 

az árak tovább emelkedtek, ezért ezt a rendelkezést ismét hatályon 

ki vül helyezték „ ~i vel a bécsi árszabás nem volt nálunk érvényben, 

ezt az intézkedést Magyarországon nem hirdették ki, a megigért 

taxa viszont még mindig nem jelent meg. Igy a magyar gyógyszeré-
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szek a pozsonyi Taxa áraival számoltak A régi :készletek lassan 

kifogytak, ujabb árut már csak magasabb áron tudtak vásárolni, 

ezért lassan a tönk szélére jutottak. Nem volt tehát más válasz

tás, mint elfogadni az 1794-1795„ évi bécsi tai.cát. 

A bécsi árszabás árainak Magyarország ttorületén való alkalmazásá

hoz végül is 1800. január 28-án járult hozzá a Helytartótanács, 

a 2o24. sz. rendeletével. Ez azonban csak ugy volt lehetséges, ha 

nemcsak a taxát, de az ehhez tartozó Pharmacopoeát is elfogadják 

a magyarok. A bécsi taxát és az ehhez tartozó Pharmacopoea Austriaco 

Provincialist, Magyarország területére az 1801„novembei 13-6.n kelt 

11„246. sz„ királyi leirat tette hivatalossá„ Igy törte meg a ma

gyar gyógyszerészek ellenállását a napóleoni háboruk okozta gaz
dasági helyzet. 

A napóleoni háboruknak volt egy másik hatása is a gyógyszerkin

csünkre„ A Pharmacopoea Austriaco Provincialis 1793-ban megjelent 

kiadásában a háborus beszerzési nehézségek miatt, az előző kiadá

sokhoz képest csökkent a gyógyszerek száma és az u.jonnan felvett 

gyógyszerekkel annyira óvatos volt, hogy tartásukat csak feltéte
lc:::>en tette kötelezővé, a szükségletnek megfelelően„ Ezzel a kia

dással be is fejeződött a Pharmacopoea Austriaco Provincialisok 

sora, mert a napóleoni háboruk viharai miatt erre sem idő, sem 

lehetőség nem volt, mint ezt a szerkesztőbizottság be is ismerte„ 

Ezután már az 1812-től meginduló Osztrák Gyógyszerkönyvek követ

keztek, amelyek már Magyarországon is hivatalosak voltak 

A nap6leoni háboruk okozta gyógyszerellátási nehézségekre a koro
nát a kontinentális zárlat /1806. november 21„/ tette fel, A már 

korábbi áremelkedések és az előbb emlitett körülmények miatt ala

csonyan tartott raktárkészlet kiürült, az exotikus szerekhez hoz

zájutni nem lehetett, ezért utána kellett nézni olyan anyagoknak, 

amelyeket a Birodalom területein is be lehetett szerezni„ Ezek 

természetesen nem mindig tudták pótolni a korábbi jól bevált ten

gerentuli szereket, pedig a pótszerek felkutatásán a tudósok és 
laikusok egész serege fáradozott „ 

Végül a már feledésbe merült, vagy tudatosan mellőzött készi tmé

nyek, anyagok kedvéért ismét érvénybe hozták a régi és elavult 

Dispensatoriumokat „ Ezt "reformatio in peius"-nak, a visszafelé 
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, , "·c\.;:o"'.hct.-.:ük e vv6g:vszerészetbe:r. haladások kor~:'.eé8.k-:l.T'~F "" ·~'- ~-, ~v 

Az l8l2-ben megjelent I, Osztrák Gyógyszerkönyvben erősen észre

vehető a hivatalossá tett szerek megválasztásánál az exotikus a

nyagok mellőzése és a hazaiak keresése. Elhagyták például: 

_az Anisi stellaturoot /délázsiai eredetü/, 

_a Balsaroum copaviaet /délamerikai eredetü/~ 
_ a Balsamum peruvianaet /középamer_ikai eredetü/, 

_ a Cascarillát /középamerikai eredetü/, 

e · f · • la't /Afrikában Amerikában, Indi{t:an honos/, - a assia is i,U _, 

_a Colocynthidist /Észak-Afrikában és Kisázsiában honos/, 

_ a Macist /szintén trópusi eredetü/, 
_ az Oleum olivarumot /a Földközi tenger mellékéről/, 
_ a Quassiát /délamerikai szárrnazásu/, 

_ a Sarsaparillát /délamerikai szárroazásu/, 

_ a Simarubát /délamerikai származásu/, 

_ a Scammoniurn~t /kisázsiai eredetü/, 

_ a Tamarindust /kisázsiai eredetü/, 

- a zingibert /kis ázsiai eredetü/" 
Ezek helyett felvették azonban a Közép-Európában honos: 

- Betula albát, 
Convulvus arvensist, 

- Euphorbia palustrist, 

- Hyacinthus communist, 

- Rheum austriacumot, 

- Salix laurinat, 
- Vitis viniferat ., 

Ezekre az állapotokra a pontot végül is az 1820-ban megjelent III. 

Osztrák Gyógyszerkönyv tette fel, amely már ismét elhagyta az ~1-
avult és hatástalan szereket, s helyt adott helyettük az akkori 
értelemben vett modern gyógyszereknek, közöttük természetesen szá

mos exotikus szernek is„ 

Nem szabad elsiklanunk egy nagy jelentőségü dolog felett, ami 

szintén az itt tárgyalt korszakhoz kapcsolódik: az 1794„ évi bécsi 

Pharmacopoea és a hozzátartozó taxa magyarországi életbelépteté

s e, valamint az 

mint láttuk már 

között jelentek 

el:ső Osztrák Gyógyszerkönyv megjelenése - amely, 

Magyarországon is kötelező érvényű volt - a kettő 
meg Budán magyar árszabások is 1804-·ben, 1807-ben 
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és ettől kezdve minden évben az Osztrák Gyógyszerkönyv megjelené

séig. Ezek a Pharmacopoea Austriaco Provincialisok alapján, de a 

változó árak regisztrálásával készültek 

Az 1808 „ évi budai árszabás cime azonban érdekes! "Taxa Medicamento

rum in Pharmacopoea pro Regno Hungariae et adnexis partibus emendata 

contentorurn". A cim arra enged következtetni, hogy az előbbiekben 

emlitett biztatásra megíródott a XIX .. sz. első évtizedében a legel

ső Magyar Gyógyszerkönyv, azonban a változott politikai viszonyok 

miatt nem kerülhetett sor a kiadásra De az 1808 „ évi budai ár

szabás ennek a kéziratnak az alapján íródott, tehát tudomásom sze

rint egyetlen emléke a legelső Magyar Gyógyszerkönyvnek. 

Bizom abban, hogy talán a magyarországi, de még valószinübben az 

ausztriai levéltári kutatások eredményeként egyszer még előkerül

het a legelső Magyar Gyógyszerkönyv kézirata„ 

RÁDÓCZY GYULA 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A szerző a Habsburg Birodalom területén hivatalos gyógyszerársza

básokban a XVIII„sz. végétől megfigyelhető drágulások okait vizs

gálja. Szerinte a franciaországi események által kiváltott keres

kedelmi helyzet okozta ezt „ A kontinentális zárlat miatt a készle

tek kifogytak, melynek következtében előállt áremelkedéseket a 

bécsi gyógyszer taxák túlértékelték„ Ezért később behozták a "fal

cidiumot11, az árakból történő 2o % levonást „ Mivel a bécsi taxa 

Magyarországon nem volt hivatalos, ez súlyos következményekkel 

járt a magyar gyógyszerészekre .. A Ph .. Austr.Ed .. I, /1812„/ lehetőség 

szerint elhagyja a nehezen beszerezhető exotikus szereket és azo

kat a Birodalom területén fellelhető kérdéses hatásosságu anyagok

kal pótolja„ E korszakot a hazai gyógyszerész történetünkben a 

-" .reformatio in peius" - visszafejlődés időszakának tekinthetjük„ 

Ennek az állapotnak a Ph „Austr „ Ed „ III /1820 „/ - az exoticumok 

ujbóli hivatalos gyógyszerrététele vetett véget. 
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SU1VIM..ARY 

Author studies the causes that led to an increase in the prices 

of official pharmaceutical products in the Habsburg Emprime~ from 

the end of the 18th century „ In his opinion the phenomenon was 

caused by the French events, viz, its consequences in coromercial 

life. Due to the continental blockade supplies were exhausted and 

the resulting price inc~ease was overestimated by the Viennese 

pharmaceutical price lists „ Later On, therefore, the so called 

"falcidium" a 2o per cent price d:t-scount was introduced. As the 

Viennese price list was not made official in Hungary this brought 

serious consequences to Hungarian pharmacists, The Pharmacopeia 

Austriaca, Edition I .. /1811 / omits, as far as possible, exotic 

drugs which are difficultto procure and replaces them with questi

onable efficacity ones that are to be found on the Empire's terri

tory„ In Hungarian pharmacologyhistory the period is regarded as 

a setback - "reformation in peius" „ A change in circumstances was 

brought ab out wi th the publication of the Pharmacopeia Austriaca, 

Edition III. /1820„/ which declared exotic drugs to be official 

onfes, once again. 
ZUSAJVlMENFASSUNG 

Der Verfasser untersucht die Gründe der Verteuerungen, die, vorn 

Ende des 18-ten Jahrhunderts in dem off iziellen Medikaroent-Preis

listen des habsburgischen Reiches zu beobachten sind, Seiner 

Meinung nach führte die Verteuerung die von den f,yanzösischen 

Ereignissen verursachte Situation des Handels herbei„ Wegen der 

kontinentalen Blockade námlich verknappten die Vorráte was eine 

Vertáuerung mit sich brachte welche von dem in Wien bestimmten 

Medikament-Preislisten überschátzt yrurde „ Das brachte etwas spt:iter 

eine ?o fo-:-ige Preisabsetzung, das "falcidium" mit sich Da die 

wiener Preislisten in Ungarn nicht offiziell waren, bedeutete 

diese Preisabsetzung den ungarischen Apothekern grosse Schwie

rigkeiten„ Die Pharmacopeia Austriaca, Ed„I .. /1812„/ enth8.lt die 

kaum besorgbaren exotischen Medikamente womöglich nicht und lásst 

anstattdiesen solche Mittel figurieren, die, obwohl von fraglicher 

Wirksamkeit, im ~ich aufzufinden waren„ Das Zeitalter wird in 

der Geschichte der ungarischen Pharmazie als "reformatio in peius" t 

einer Periode des Rückschrittes betrachtet„ Mit der Erscheinung 

der Pharmacopeia :Austriaca Ed .. III „ /1820 „/, wo exotische Mi ttel 

wieder als offiziell figurieren, bee~dete sich diese Periode „ 
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EGY KÖZÉRDEKÜ RENDELET ÉS KÖVETKEZMÉNYEI A ' .SZAZADFORDULÓN 

Ma is gyakran használt ' gyogyszerforma az osztott por még inkább 
az volt 76 évv l 1 Ntt · , ' e eze o , amikor a gyogyszertárak forgal 'b 
gy'ri k' ·t , ma an a 

a , eszi menyek csak elenyésző töredéket képviseltek „ 

I~ erthető, hogy amikor a Belügyminisztérium 1899, junius J-án 

kiadta a 47„673/VI.b.sz, Körrendeletét a "gyógyporok k' 1 'lt 
t's' h , · iszo ga a-

a ~r~ asznalt portokok nyitásának szabályozása" tárgyában /l/ 

ez elenk vissszhangot keltett nemcsak az ország 15oo ko" fo 1 , . , , z rga mu 
gyogysz~r~~ra~an, hanem többszáz kézigyógyszertárral rendelkezö 
orvo~ koz~~t is, hiszen akkoriban az orvosi kézigyógyszertárak
ban is gyogyszerkészités folyt. 

A rendelet kimondta, hogy "különös tekintettel 
~· == 

orülményre 1 hogy a portokolrn.ak szájjal való befuvás által nyi-

tása az egészségre ártalmakat rejt magában s az i·ly el „ , k" , , .. . ' .Jaras oz-
egeszsegugyi tekintetből mellőzendő, ezennel elrendelem h , , , ogy a 
~o-gy~zereszek, nemkülönben a gyógyszerek kiszolgál tatás:ára fel-
JOgosj_ Lo-Lt orvosok a gyógyszereknek jövőben 1' - , nál . . , · va o kiszolgaltatásá-

az eddigi szokast, mely szerint a tokokat száibÓl bef , 'l 
t J · t tt 'k . u uvas a -
a. nyi o a ki, mellőzni kötelesek, kötelesek továbbá a kész 

tokokat erre alkalmas készülékkel nyitni va d. · t tt t , gy pe ig a port nyi-
o por okba tenni, s a tok csak e t' h · ' zu an aJtando össze és zá-

randó le .. " 

Joggal merülhet f 1 k' d ' . , e a er es: miért nem figyeltek fel előbb az 
illetekes szervek erre a valóban nem higiénikus „ 1 t . , muve e re, ami-

k~r epp~n a század utolsó negyede hozta meg az addig ismeretlen 

korokozok nagy számának felfedezését? Nyilvánvaló hogy a u· b k 
t · l' · · ' z J a -

er10 ogia1 szemlélet általános elterjedéséhez hosszabb id „ lt 
sz··k , E 1 ore vo 

u. seg„ me lett a gyógyszertárakban csak ebben az időszakban 
terJedtek el a gy' · k' · ' ·· ar1 eszi tesu porkapszulák· korábban 'l t l' 
volt k ' a a anos 

az a gya orlat, hogy a kapszulákat iv-papirból a gyógy3 zeré-

szek maguk k' ·ttt' / . , .. eszi e ek vagy gyakornokukkal készittették/„ Ahá-
zilag keszult papirkapszulák összehajtása pedig a por elosztása 
után történt, így a , · · 1 ' szaJJa vala befuvás kérdése fel sem merül-

hetett „ /Erre a lehetőségre az idézett rendel t ·' e szovege is utal .. / 
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A iogszabály igen rövid, alig egy hónapos határidőt szabott meg 

a végrehajt'ás-ra; a rendelet ellen vétőket loo forintig terjedhető 
pénzbirsággal /akkoriban jó egyhavi fizetés/, sőt elzárással Íe

nyegette meg. 

A rendelet előzményei: 

Szinte érthetetlen, hogy e közegészségü.gyi szempontból teljesen 

indokolt utasitás miért kavarta fel a szakmai közvéleményt, hi

szen az egyide jüleg megjelent kommentár /2/ szerint a "mozgalórn 

a tényleg nem izléses szokás ellen éppen a gyógyszerészek köré

ből indult ki 11 „ Mind járt világossá válik azonban az ellentmon-

dás gyökere akkor, ha visszaidézzük a századforduló nacionalis

ta, a nemzetiségeket háttérbe szori tó pali tikáját „ A kiegyezés

kor a horvátolalak ugyan belső ügyeikben autonómiát biztositott 

az 1876. évi XX:X„tc„, de az 1868„ évi XLIV .. tc,, az ugynevezett 

nemzetiségi törvény a magyar hegemóniát szankcionálta. A törvény 

bevezetője szerint "Magyarország összes honpolgárai „. 

politikai tBkintetben egy nemzetet képeznek, az oszthatatlan 

egységes MAGYAR nemzetet" /kiemelés tőlem/. Ez az álláspont a 

nemzetiségek tulsulya miatt irreális volt, hlszen az 1880„ évi 

összeirás szerint a lakósság 58,8 '.1<>-át alkották a nemzetiségek/3/, 

A fentebb idézett kommentár irója utánajárt annak, hogy mi vál

totta ki a "rendelet genezisét"„ Megállapitotta, hogy egy "észak

magyarországi" kapszulagyáros, /egyébként volt gyógyszerész/ a 

belügyminisztériumhoz intézett kérvényében javasolta, hogy a mi

nisztérium rendeletileg tiltsa el az általánosan elterjedt száj

jal való bef'uvást, és e rendeletben az ő patent, befuvás nélkül 

is könnyen nyilÓ kapszulái t ajánlja a gyógyszerészek figyelmébe. 

A belügyminiszteri tárcát ebben az időben a miniszterelnök 1 Széll 

Kálmán töltötte be; a javaslatot az Országos Közegészségi Tanács

hoz küldte véleményezésre „ Időközben azonban befutott egy zágrábi 

gyógyszerésznek, Redlich Edének egy Ausztriában már szabadalma

zott kapszulanyitó készüléke „ Ez az igen egyszerü készülék nem 

volt más, mint egy gyürü alaku rugalmas fémlemez, mely a mutató

ujjra felhuzva, kiálló nyulványával nyitja ki a bemetszett végü 

porkapszulákat /4/„ 
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Feltalálója 1 Ft 15 krajcárért hozta forgalomba: Redlich természe

tesen saját készülékét kivánta a minisztériummal hivatalosan ajánl

tatni „ 

Az Országos Közegészségi Tanács tárgyalásán Dr „Csatáry Lajos, an

nak titkára volt az ügy előadója„ Előterjesztése alapján diploma

tikus állásfoglalás született: a tanács a maga részéről az aján

lott módszerek egyike mellett sem foglalt állást, de a szá,j,jal 

való befuvást közegészségügyi szempontból határozottan eltiltan

dónak tartotta„ Ez a vélemény tükröződik a kiadott jogszabályban 

is: "Magának a készülélmek, vagy eljárási módozatainak ,megválasz

tása magukra a gyógyszerészekre, vagy orvosokra bizatik„ 11 

,A rendelkezés visszhangja: 

A Gyógyszerészeti Hetilap kommentátora /5/ nyiltan megvádolta 

Redlich zágrábi gyógyszerészt, hogy a Belügyminisztériumban ki

eszközölte, hogy találmányát ráerőltesse a magyarországi gyógy

szerészekre „ 

Magát a találmányt is birálta és - erős tulzással - azt fejte

gette, hogy a táraasztalon heverő pecek maga is fertőzhet „ Arra 

biztatta a magyar gyógyszerészi kart, hogy járjon el szolidárisan 

és egyetlen darab Redlich-féle készüléket se vásároljon. 

Birálta a hatóságot is, amely a rendelet kiadásakor nem számolt 

az ezzel járó munkatöbblettel„ Az országos egyesület, mint érdek

képviseleti szerv sietve előterjesztéssel fordult a Belügyminisz

tériumhoz és kérte az életbeléptetés határidejének módositását, 

valamint a porosztás munkadijának felemelését /6/„ 

A 84-469,sz belügyminiszteri leirat azonban elutasitotta mind a 

portokfuvók, illetve nyitók beszerzésére kért határidőhosszabbi

tási kérelmet, mind azt a kérelmét az egyesületnek, hogy a porok 

munkadi,ját emeljék fel /7/„ 

A szaksajtóban az olvasók levelei is a hangulatot f'ütötték. Leskó 

Gyula cecei gyógyszerész például azt irja, hogy ő semmiképpen sem 

türi, hogy egy horvát feltaláló jövedelmét szaporitsa /8/. "Ne is 

rendeljen egy magyar collega sem, mert a horvát collega nem szol

gált rá, hogy annyi magyar collega forintját eltegye„" 
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Zoltán Lajos nagybányai gyógyszerész és kapszulagyáros !lyilat 1,;:~
zatot tett közzé, amelyben tiltakozik az ellen 1 hogy őt gyanusi t
sák azzal, miszerint kapszulái forgalmának emelése érdeké-ber ő _ 

inditotta volna el a Belügyminisztériumban az inkriminált rendel

kezések kiadását /9/„ "Nem vagyok oly élelmes, oly hirtelen 

meggazdagodni vágyó ember, hogy ilyeneket fundáljak ki má3ok ro

vására" irta„ Nem mulaszt ja el azonban a megfelelő rekl11m lehe

.._ "ségét' sem mert "aki rendel az én fajta bef'uvás nélküJ i capsu-
i..O ' , . , 
lából, küldök ilyent, ez utóbbira felajánlom a versenyt b~rki mas 

capsuláival szemben is, s hacsak egyis nem nyilnék, az egesz cap

sula gyárat oda ajándékozom" /eredeti szöveg/ 

UJ. i·ogszaba'ly ka~_csán az Országos Közegész-De támadás érte az ~ 

ségi Tanácsot más oldalról is .. Dr„ Sztankay Aba, akit a jogsza-

bály közvetlenül nem ér intett, mert gyógyszertára ~:em, han~m 
vegyelemző állomása volt ekkoriban a Hont megyei B.:i.ton,, a JOg

szabály hiányosságait tette szóvá„ Cikkét - mely a Haz,ank e· :ap. 

augusztus 18-i számában jelent meg - kivonatosan a Gyogyszereszi 

Hetilap is közölte /la/. Megállapitja, hogy a Tanács által sugal

mazott, a gyógyszerészetet érintő belügyminiszteri rendelete~ 
gyakran következetlenek, Igy pl„ most a portokok szájjal vala be

fuvását eltiltJák, de nem rendelkeznek a zacskók nyitásáról1 pe

dig a gyógyszertárakban zacskót is hasZnálnak. Felveti azt ist 

hogy a kereskedelemben még sokkal több zacskót használnak„ Gu-
• k. k' ·d' t· " csak a gyógyszeré-nyosan teszi fel a szono i er es · 

szek lehelete mérges?" Mindennek okát abban keresi, hogy-
11 

• 

a Belügyminisztérium, főleg rendeleteiben hagyományosan hüsé~~s 
tt ''bff '' ez,K utánzója a porosz hason rendeletelmek", de o oven nev _.. 

kj. "a magasabb képzettségü gyógyszerészeket az egészségügyi ta-

nács, s egyes bizottságok tagjaivá " Pedig e gyakorlat be-

vezetése nálunk hozzájárulna ahhoz, hogy a "miniszter gyógysze

részeti szakkiadványai és szabályrendeletei által a bel-, de .fő
leg a lcülföld független szakközönsége előtt szégyent ne vallJOD„

11 

Elismerésre méltó tárgyilagossággal szólt hozzá a vitához Govor

kovich J-ános eszéki gyógyszerész /11/ „ iV!egtud JUk, hogy a horvát 

kormány Redlich "bádogdarabj:inak11 beszerzésére rendelei.i1c-:g kö

telezte az ottani: gyógyszerésze};::et „ Az azon bar, hogy a "fel talál e'." 

a horvát kormányt "csufosan felültette", még nem ok ar:ra, hogy a 

magyar B8 lügymin~sz.térium rendeletét eli tél jük. 



"Én őszinte örömmel üdvözlöm e rendeletet, a me,ly sok olyan kolle

gát, a ki eddig kényelemből nem vett magának fáradságot a befuvás 

nélldili töltés elsajátitására,' e csek-ély fáradságra kényszeriteni 

fog n 

Leirja, hogy alkalmas kapszulákkal gyorsabban lehet dolgozni be

fuvás nélkül, mint a régi kapszul~kkal, az egészségtelen béfuvást 

alkalmazva. 

A rendelet nyomán a korabeli szaklapokban megszaporodtak a kapszu

lanyitó gépekről, illetőleg készülékekről szóló közlemények és 

hirdetések„ E készülékek közül emlitésreméltó a Winkler Lajos és 

Kriegner György által szerkesztett porbef'uvó, mely a budapesti 

Kálvin-téri gyógyszertárban akkor már m~jd egy évtizede müködött 

/12/,. Ez a gép lábhajtással, fujtatóként teljesitette- feladatát, 

de használatához kellő gyakorlatra volt szükség, mivel minden 

egyes porhüvelyt külön-külön kellett a befuvóra tolni. Emiatt elő

fordulhatott, hogy a már megtöltött porkapszulákat a következő tok 

nyitásakor a készülék hüvel;Yéből kifujta„ A korabeli, leirt készü

lékek szinte kivétel nélkül befuvással müködtek„ Grósz Samu szer

kezetét kézzel kellett müködtetni /ezt a készüléket hat forintért 

szállitották/. De ajánlották a portokok felnyitására az egyszerü 

gumifecskendőt /fülfecskendő/, ennek hátrányául viszont azt rótták 

fel, hogy a gumi szagát átadja a kapszulának. Az eszköztörténeti 

kutatások szép területe lehetne az e célra szolgáló készülékek 

összegyiijtése, avagy a közölt rajzok alapján történő rekonstruá

lása, beleértve a néhány évtizeddel később megjelent, villanymeg

hajtással müködő eszközöket is., 

Govorkovichnak igaza lett. Bár a rendelet előtt és után tucatnyi 

készüléket szerkesztettek, a portokok befuvással való nyitogatása 

csak akkor szünt meg végérvényesen, amikor arra többé nem volt 

szükség: rendeletileg megtiltották az olyan kapszuláknak a gyár

tását, amelyek nem nyil tak maguktól „ Ma már - évtizedek óta -

csak ugynevezett "ragasztott" kapszulák vannak forgalomban, ezek 

befuvás nélkül nyílnak „ 

DR. KEPMLER KURT 
Budapest 

/1/ 

/2/ 

/3/ 

/4/ 
/5/ 

Irodalom 

Gyógyszerészi Hetilap 
1899/ 4lo. old. 
Gyógyszerészi Közlöny 
1899/389-391„old. 
Galántai József: Magyar
ország az I. világháboruban„ 
Akadémia, Bp„ 1974/22„old„ 

Gy .. Hetilap 1899/306. old. 
Gy. Hetilap 1899/ 412-415 „ old· 

/6/ 
/7/ 
/8/ 
/9/ 

/lo/ 

/ll/ 
/12/ 

Gy .. Hetilap 

Gy„Hetilap 

Gy„Hetilap 

Gy„Hetilap 

Gy„Hetilap 

Gy„Hetilap 

Gy,Hetilap 

ÖSSZEFOGLALÁS 

1899/489.old. 

1899/585„old. 

1899/ 446. old. 

1899/ 44 7. old „ 

1899/596 „ old. 

1899/455„old. 

1899/ 4 36-4 38 
old„ 

szerző egy, a recepturában ma is szerepet játszó közérdekü kérdés 

történetéről számol be „ Ismerteti annak a "technikai müveletnek
11 

a pályaf'utását, amikor még a gyógyszerészek szájjal-való befuvás~ 
sal nyitották ki a porkapszulákat „ A továbbiakban az e müvelet ki

küszöbölésére történt intézkedéseket ismerteti, pontos időrendi és 

forrás megjelöiéssel, majd az alkalmazott megoldásokra is kitér. 

Ennek során a később nagy hirnevet szerzett prof„ Winkler Lajos

nak eddig nem ismert szerepe is felszinre került „ 

SUMMARY 

The "techni cal operation" is discussed when pharmacists opened pa

per capsules f or powders by blowing int? them. The measures to eli

minate the operation are introduced, mentioning the exact date and 

source and also the solutions applied are listed" In the study 

some, till date unlmovm activities of Professor Lajos Winkler are 

also brought to light ,, 

ZUSAJ\IMENFASSUNG 

Der Verfasser macht uns mit der Geschichte einer gemeinnützigen 

Frage bekannt, die auch noch heute eine Rolle in der Rezeptur 

spielt„ Wir lernen die Karriere der "technischen Operation" kennen 

angefangen vom Zeitpunkt wo die Apotheker die Pulverkapseln noch 

in der Weis öffneten, dass sie Luft einbliesen .. Im weiteren werden 

die Jlllassnahmen mi tgeteil t die er griffen worden s ind um diese Ope

ration zu besei tigen, mit Angabe des Zei tpunktes und der Quelle 

und auch die angebrachten Lösungen werden vor gabracht. Die bisher 

unbekannte Rolle in dieser Frage des sp1iter berühmten Professor 

Lajos Winkler wird an den Tag gefördert .. 
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VISSZAJ'ILLANTÁS ELŐRETEKINTÉS 

Visszapillantva, mikor 1972-ben az Alba Regia napok alkalmából 

utnak indi tottuk lapunkat célki tüzéseinknek egyike volt, az or

szágunk területén folyó gyógyszerésztörténeti kutatások, feltá

rások eredményének ismertetése. Másik célunk, hogy megemlékezzünk 

nagynevü. gyógyszerészeinkről „ Mindkét célki tüzésünket igyekeztünk 

legjobb szándékkal teljesiteni„ Haladó hagyományainkat 'ápolva, 

mul tunl<.ra támaszkodva erőnkhöz mérten, épi t jük a gyógyszerészet 

jövőjét „ 

Továbbá célkitüzésünk az volt, hogy fiataljaink figyelmét a gyógy

s~erésztörténelem felé irányitva, kiválóságainkat példaképül ál

litva, tárgyi emlékeink megmentése és ápolása által felkeltsük 

érdeklődésüket kul turhistóriai \.cu1detésük iránt. Az elmul t 3 év 

alatt sikerült néhány fiatalt ügyünl-alek megnyerni, de még mindig 

kevés publikáció jelent meg tőlük .. Igaz magas mércét állitottunk 

fe~„ Elképzelésünk nem volt meddő, mert a Gyógyszerésztörténeti 

DIARIU1\ll-mal - ugy véljük - u jabb impulzust adtunk olyan MGYT 

szervezetelmek, melyek egyáltalán nem, vagy csak ritkán adtak ki 

Hiradót, Krónikát, időszaki lapot„ Ezekben a zártkörü közlemé

nyekben egyre sürübben jelennek meg gyógyszerésztörténeti dolgo

zatok„ A kiirt pályázatokra egyre több szak-historiai témáju 

munka érkezik be. Gyüjteményeinkkel, emlékeinkkel egyre többen 

foglalkoznak, sőt lapunkban megjelent közleményekkel egyre több 

időszaki és napilapban keltenek visszhangot, elismerést, 

Negyedik célunk hazánk és külföldi gyógyszerészi múzeumok, gyűj

temények ismertetése. Ennek igyekeztünk lehetőségünkhöz képest e

l~get termi,, 

Nagy jelentőségű, hogy l974. őszétől a Fővárosi Tanács Gyógyszer

tári Központjától Rázsó István igazgató jóvoltából önálló szer

kesztőségi helyiséget kaptunk és félállásban függetlenített szer

kesztőt. Ez is bizonyitja, hogy a harcot tovább kell folytatnunk 

és meg kell teremtenünk a hetente, de legalább kéthetente megje

lenő szaklapot, függetlenitett szerkesztővel. 
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Nerr. mulaszthat~uk el j_i;t hcilánkat és köszönett.Dket kife~!c~ni - a 

IV. évfolyam kezdetén - azoknak akik önzetlen, féradhatatlan szel

lemi és anya.giakkal támogatták a Gyógysze:r: észtörténeti Jiár iumot, 

Ezek hitet tettek a kari összetartás mellett, értékeink és nagyj&,

ink :megbecsülése nekik is szi11--Ugyi.ik. A kivül rek_edteknek, a közöm

bösöknek, - ha ugyan elolvassák - legyen memento a három év össze

gyüjtött haladó hagyománYokat őrző dolgozatok, nnrnkák, felhivások 

nagy száma. 

A három évfolyamon keresztül megfigyelhető lapunk szellemi, nivó

b8li fejlődése, amit a jövőben fokozni kivánunk. Nem hallgathat
juk el a nyomdák sokszcr kifogásolható ImJ.nkáját. Ez hullámzássze

rüen jelentkezett, függött az anyagiaktól, sokszor az időhiánytól 
és a változó kivitelező nyomdától. Nem ildomos e sorokDan a DIARIUl\'i 

anyagi nehézségeiről panaszkodni, de a tár gyilagossághoz tartozik 

en..11ek is fölemli tése „ Reméljük, hogy a Magyar Gyógyszerészeti Tár

saság módot ad arra, hogy lapunk az anyagi :iehézségeket elkerülje 

és biztositva legyen az évenkénti, legalább háromszori megjelené-

se, 

A negyedik évfolyam tervbevette a következő rovatok megnyitását: 

"Tallózás a régi sajtóban"„ Ebben öss:6együjtjük azokat az érdekes 
közleményeket, -11; -1 ii:i-rtrn·,~z;-J1"tl: :-ir~o_t_c-:;_'.i~.;- közl:er; t.J_l_Jnc;J.-

Egy másik meginduló rovatunk a kevésbé ismert magyar neves gyógy

szerészek rövid óletraj zi adatait közli „ SzándékunkDan van a gyógy-

szerésztörténelemmel foglalkozóknak kutató mun~ájukhoz irányt mu

tató segítséget adni: Iránytü cimü rovatunkban 

A Gyógyszerésztörténeti Diárium, mint a Magyar Gyógyszerészeti 

Társaság Gyógyszerész-történeti Szakosztályának szócsöve a szakosz

tályt munkára serkenti és igy a legintenzívebben működő szakkör „ 

Ugy gondoljuk, hogy a szakosztály létszámának kétszeresére való 

növekedésében nekünk is részünk van. Érdemeinkként kell elkönyvel

ni, hogy a gyógyszerészi emlékek gyűjtése a gyógyszerésztörténe

lem iránt érdeklődők köre a továbbképző előadások szervezésében 

a szakosztály pezsgő életében mi is kivettük részünket„ Tudjuk, 

hogy még sok tennivaló vár ránk, ismerjük és kérjük is hibáink 

feltárását, várju~ az egészséges építő kritikát és ezzel bocsát

juk utjára a Gyó~szerésztörténeti DIÁRIU1VJ IV, évfolyam I„ számát„ 

DR, HEGEDÜS LAJOS 
Bu:lapest 
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TALLÓZ.ÁS A RÉGI SA.JT'ÓBAN 

Rovatvezető: Dr .. Végh Antal 

Régi ujságok, folyóiratok elsárgult lapjait forgatva néhány ér

dekes, értékes adatot olvashatunk, találhatunk„ 

Ime egy csokorra való: 

1887„ évi Gyógyszerészi Közlöny 378„ oldalán olvashatjuk a kö-
vetkezőket: , 
Lengyel Béla

1
a régi professzora üdvözli beszédében Than Károlyt 

25 éves egyetemi tanári jubileuma alkalmából" Kiemeli beszédében 
az _uj egyetemen létesitett első egyetemi kémiai intézetben folyó 
kiváló munkálatokat„ 

* V.A. 

1900. évi Gyógyszerészi Közlönyben /szerkesztő: K.Karlovszky Gé
za, főmunkatársa: Dr. Winkler Lajos/ tallózva, az alábbi érdekes 
11 aktualitás 11-okról értesülhetünk: 
"GyógySzerészek kerestetnek! Hogy az angolok nem valami alaposan 
készültek fel arra a háborura, amelyben a búrok /dél-afrikai hol
land telepesek/ egynéhányszor már alaposan elverték őket, az is 
mutatja, hogy nemcsak katonákban, de gyógyszerészekben is szüköl
ködnek .• „, a gyógyszerészeket most apróhirdetések utján keresik, 
igérve nekik napi 4 k6rona zsoldot, teljes ellátást, ruházatot s 
utiköl tséget a dél-afrikai uthoz .. " 

* "Egyetemi minta-gyógyszertár, Nékán Lajos dr. a budapesti egye-
tem bőrgyógyászati tans~ékének vezetője cikksorozatot ir az "Or
vosi Hetilap"-ba. Ezt írja: ••••• kellene egy egyetemi minta
gyógyszertár, mely anyagi haszontól függetlenül, gyakorlatilag 
mutassa be az Osszes technikai ujitásokat, s a gyógyszerész-nö
vendékek töltsék gyakorló éveik egy részét itt, hogy a nagyobb 
berendezést igénylő eljárásokat „ ... legalább életükben egyszer 
megismerjék .... „ .. /A budapesti egyetemi gyógyszertár csak l9o7-ben 
nyilt meg„ 

* 
"Az érettségi vizsga, mint a gyógyszerészi kiképzés előfeltétele" 
cimü cikkben Karlovszky szerkesztő nagy buzgalonunal érvel a ké
szülő reform ellen, mely szerinte meghosSzabbi taná és igy megne
hezi tené a kiképzést, miáltal csökkenne a gyógyszerészek száma, 
s igy - főleg a vidéki- egyedül dolgozó gyógyszerészek munkatárs 
/segédek/ nélkül maradnának„ Az évi közgyiilés néhány pártoló fel
szólalás /Deér Endre, Zboray Béla, Fause~ Géza, Dr.Blaschnek R„/ 
ellenére a reform ellen foglalt állást· /Az érettségi kötelezővé 
tétele csak 1914-ben lépett életbe és- az uj kiképzési törvény-
nyel valósult meg!/ 

* 
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wNők a gyógyszsrt:irba:i" f':.z Esti U~s~g f .hó 11-~ ~zéma ~r .. --~u-dc;;i 
ET'1il székesf Cvár osi gyégyszertártula.JdOn?s to~la~ol a ko\ e ul~~zo 
ktizleményt hozza: "„ .. a gyógyszerészi P_'.3-lya. hata~oz?t~e.:rc 2-Jan~.-
- -'-' "' "'"~ k ert e hivatást senki jobDan, senki tokeletesebben havo ..,, no!\..l~e , m , .. · , - · · <!.-;' 61 
betölteni nem lenne kepes ... , vele szuletett ,ir;tel_!_igenci';._,an~-..:. 
tanulékonyságé.nál, tisztasági és ~en~szcretetenel fogva, mar a oer-
T!1~szettől predesztinálva erre a palyara · „ · ·" , 
Á ~Gyógyszerészi Közlöny véleménye: Hogy 1;- nők a i?Yói?yszertarb~1;1 , 
tényleg be fognak-e vál~i, min~ ~zt k~rtarsunk h~szi, ,an::ak_vi~a~:
sába bocsátkozni most mar nem idos~e:i;:u?. me~t az ugy ma~~"'"" kipr~b'""",, 
lás stádiumában van. Három gyakorl~i;orol mar van t1:1_domau~r;k„ Pa~ ,:' 
mulva egynéhány kartársunk majd saJat tapasztalatai alapJan fog __ au 
e kérdésre megfelelni Z. B. 

* 
1908-ban "A hét 11 Than K~roly h~lál~ró~. . . , . „ . 
Dr .. Dörnyey Sándor a ~yogy~zere~ztort~neti Diarium _,_ szerkes~~obi
zottsági tagja 1908-bol szarmazo m~gsargult ,l~pokau ~dott ~u a 
szerkesztőségünknek Ez a lap 11 A het" e „ s~epiroda~mi folyoi~at 
19o8,. VII. 12. száma volt .. A lap szerkesz~oj~ a szazadfordu~onak 

lt költőie Kiss József /1843-1921. Mezocsat/ Borsod-Abau~,- Zemp
rén megye ~zülötte, lirai költő, publicista és ,l~pszerk~szto ;; A 
lap 446-447. oldalán két hasábos cikk olvashato Than Karoly cim-
mel, Florestan aláírással.. , , . 
A tudós nagy népszerüségét dokumentalja. meg az i~, hogy a szakmán 
kivül álló politikai és irodalmi lapok is megemlekezt~k haláláról 
és méltatták kiválóságát a népmüvelődés és közmüvelődes területé~ 
lS" 
A cikkből az al2bbiakat idézem: . 
11 ••.•• Szerencsés magyar tudósok közül való volt: ,neki nem ,kellett 
se nélkülözni, se meghalni a tudományért, hanem,elhe~ett er~e, te
kintélyben, n;yugalomban „ Mikor meghalt', a tudomany mii:den hi v~ta
los templomára kitűzték a fekete lobogot, a lapok pedig a ~exikon~ 
ból kiszedett adatok alapján megirták, hogy a magyar tudom~n;yos .. v:
lágnak és általában a tudománynak világszerte a legnagy?bbJal koz~ 
tartozott" , .. „ "aki megir ja a történetét a magyar r';naissance-naK, 
annak az ötven esztendőnek, ami alatt a magyarok bevandoroltak a 
tizenkilencedik század Európájába és hazá~ fog~a~tak_megukn~k a 
kulturában: annak maJd tudomást kell venn~ a ,kozel~t~ nagy~c...goko.i; 
kivUl azokról is, ak~k a kultura valamel~ik aga szama!.a szantottak 
fel a magyar ugart. Es ezek között a legJobbakka~ ~~rutt kell meg
emliteni Than Károly nevét. Uttörő volt, nem a kemianak, hanem a 
magyar tudományos kulturának uttörője" . „ .. stb., , 
Továbbiakban ecseteli az iró, hogy amik9r Than~K~ro~y tansz~ket ka
pott, nem volt tudományos ~ij,atásra v::;lo l~heto~_:g ;s tu~o:na~y?s, : _ 
élet sem a pesti egyetemsn. C hozta i-trr-: ~' ;:,2gycoT Lud01~.nyo,~ .. 1~t-
zeteket és tudományos közsze11ernet, kapcsolatot teremtett a külon-
böző szakterületet müvelő tudósokkal. , 
Kiss József lapjának ez a néhány i~ézete _egyb~hangzoan,azt doku-"· 
mentálja, hogy a szakmán kivüliek is ért~kelte~ ~ha~ Karoly mur;ka
ját a társadalom, a közmüvelődés, oktatas:politikai szempontbol 
is „ Pedig kémiai munkásságát nem is ismertek„ „T„E. 

* 
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EML.ÉKEZZÜNK RÉGIEKRŐL 

Rovatvezető: Dr „ Zboray Bertalar-

M~s~ i~duló. rovatunkban kevésbé 
rovid eletrajzát közöljük: 

ismert, de neves gyógyszerészek 

Bazer Ant~l /1860-1948./ 
Gyogyszeresz, _egyesületi elnök e.<nretemi 
szeptembe: 4-e:r:- született Egerben~" vizsgabiztos„ l86o-ban 
Gyakornoki evei t Prágában kitöltve , „ . , „ 
ben szerezte meg Bécsben N„h„ „' .gyogysz~reszi oklevelet 1884-
kalmazott gyógyszerész ~aj~ U3~8~~ig ugyanitt dolgozott, mint al-
Ke~eszt gyógyszertárat'/Andráss t884m/gve~te a budapesti Vörös 
Gyogyszerész Testület pénztáros~ umaJ·d "19· ~ ~o-ben a ~dapesti 
19o5-ben a Magyarorszá i G „ ' „ 

0 
- ~n alelnoke lett. 

választotta, ugyancsakgelnBk~sz~reszek Egyesu~ete is elnökéül 
dij Intézetének is„ Az országo;oK~ a ~agyc;r .. Gy?gysz~részek Nyug
li tagjaként az akkor u .

0 
zegeszsegugyi T~nacs rendkivü

miniszteri biztosi tiszt~t~~t~~~ez~tett apro9atios vizsgákon a 
v~ros~ Törvényhatósági Bizottsá~a~ . e" ~~o3-tol .. tag.~a volt a Fő
zi gyogyszerész-kongresszuson vett r~s, int elno.k tobb nemzetkö
tő jeként, Meghalt Buda_:JC:·sten, 19 ~ ö „ ~~~~íh~rm~~(.~ "delegáció veze-

* Dr; Csanáqy /Scholtz/ Gusztáv /1837-1913./ 
Gyogyszeresz doktor, a keszthel i G d , . , 
Gyógyszerészi oklevelét 1860-ba~ Bu~z as~gi Akademia igazgatója„ 
ugyanitt 1861-ben, mint első szerz· apes en ~zerezt~ meg, majd 
o~leve~et .. 1862-tól 136 7-ig Pest vár::g a gyo~szeresz-doktori 
gedtanar Magyaróváron a Gazdasági Ak df!iY~ „vegySesze. 1870-ben se
a borászat tanára a keszthelyi G d a. ei:iian. ~ ?~:-t~l a _kémia és 
1911-ig ugyanc k . „ 1:1-z asag1 Akademian es 189"2-től 
Irodalmi munká~aa ~~rá~:=~e~~el;b i~zgatói tisztét töltötte be„ 
z~lésével foglalkozó munkáját r~ö~b ~Í~~f~J::„ A nmst ~s a bor ke-tak„ 0 i nyelvre is leforditot-

* 
Csi;rgay K~lmán /1858-1892 ./ 
Gyogyszeresz, szakíró lapszerkeszt" 1858 / ~ett Gyorokon /Arad m~gye7. Büdszen~· ·h'l -ban .. V~II„23./ szüle-
evei után 1879 ben „ , . mi a yon toltott gyakornoki 
abban az évben-munk~á~~zr!~~z! ~k~~~e=~~ nyer~ Budap~st~n. Még 
lapnak, majd 1881-ben Dunas „ c e Y ele .. Gyogyszereszi Heti
bé~be adv~ visszatért Budap~~~~~on~;~rí8Ea5~~kajogot. A.patikát 
Gyogyszereszi Közlön t amel ' „ . e~ ~egalapitotta a 
Winkler nevét is olv~sÍiatjukyn~~8munkat~sai kozott Karlovszky és 
kája a "Gyakornoki Tankönyvi'·· .~-ge~ Jelen~ meg két kötetes mun
jutalomban részesi tett A me~:mi. t ~~gyszeres~ Egyesület külön 
gészségét aláásta s ·· · szi e sze~lemi l!lunka azonban e-
ben /VIII „ 23-án/ ~ hafá~~:l=~~ftumortol Vala félelmében 1892 _ 

lo 

MAGYAR GYÓGYSZER[SZETI TÁRSASÁG HiREI 

E~LÉkT.ÁBLA-AVATÁS 

1974. október 18-án a budavári Ara_Dy Sas patikamúzeum udvarában 
/I. Arma u„ 1 .. / ujból elhelyezték a szabadságharc gyógyszerésze
inek névsorát tartalmazó emléktáblát „ Az évekig különböző pincék
ben hányódó emléktáblát a Serrnnelweis Orvostörténeti Múzeum Köllyv
tár és Levél tár Igazgatósága megmentette és restauráltatta „ Most 
!?edig helyet biztosi tott számára a budavári gyógyszerésztörténeti 
múzeumi részleg kijáratánál „ 

Az avatóünnepségen számos orvostörténész és gyógyszerész, illet
ve gyógyszerésztörténész jelent meg„ A Senunelweis Orvostörténeti 
Múzeum, Könyvtár és Levél tár osztályvezetői és munkatársai, Dr „An
tall ,József mb. főigazgató, a Magyar Orvostörténelmi Társaság fő
titkárának veZetésével jelentek meg,_ aki üdvözöl te a vendégeket. 
A Magyar Gyógyszerészeti Társaság részéről Dr. Zalai Károly egye
temi docens, a Társaság főtitkára, Rázsó István, a Fővárosi Gyógy
szertári Központ igazgatója, a Magyar Gyógyszerészeti Társaság 
alelnöke, Dr Végh Antal egyetemi tanár, a Gyógyszerésztörténeti 
Szakosztály elnöke, Dr „ Zboray Bertalan tb. szakosztályi elnök, 
Szigetváry Ferenc történeti szakosztályi ügyvezető alelnök és Dr „ 

Hegedüs Lajos, a Gyógyszerésztörténeti Diárium felelős szerkesz
tője jelent meg. Jelen volt Dr. Takáts László orvose~Ledes, a 
Magyar Orvostörténelmi Társaság alelnöke is. 

Az ünnepi beszédet Dr „ Zalai Károly főtitkár mondotta, amely igy 

hangzott: 
"Az ösziesre fordult hüvös, esős 1974„ október 6-i vasárnapon ez-
rek igyekeztek Aradon a Maros partjára a 125 esztendővel ezelőtt 
kivégzett 13 honvédtábornok feltételezett kivégzési helyén emlé
kükre 188l-ben emelt obeliszkhez. Az ünnepségen részt vett a ma
gyar kormányküldöttség is, hogy elhelyezze a kegyelet virágait a 
hősök sirján. Az 1848-as forradalom emléke még ma is fényesen tün
dököl, mert benne egybekapcsolódott a társadalmi haladás és a nem
zeti függetlenség ügye,, 
A mai napon a Magyar Gyógyszerészeti Társaság képviseletében mi 
is ~ljöttünk ezen emléktábla elhelyezési ünnepségére, hogy mi is 
lerojuk kegyeletünket a Szabadságharcban részt vett gyógyszerész 
kollegáink emlékének. 
A táblát eredetileg 1948-ban, a Szabadságharc centenáriumán a Bu-
dapesti Gyógyszerész Testület budapesti székházán helyezték el 
s a tábla a szabadságharcban részt vett 17 gyógyszerésznek állit 
emléket „ Ha végignézzük a neveket, arra a megállapi tásra jutunk, 
hogy ők nemcsak fegyverrel küzdöttek a magyar szabadságért és a 
társadalmi haladásért, hanem közülük többen a későbbiek folyamán 
a magyar gyógyszerészet vezető egyéniségei, kiemelkedő személyei 
lettek, harcot folytattak a gyógyszerészet tudományos és társadal
mi előrehaladásáért. UtaJ,ok elsősorban Than Károlyra, Zólyomi Wág
ner Dánielre és Fáeányi Arminra„ Az- ő, és a többiek fáradhatatlan 
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mur_k'.iji~ak köszönhető a rr:.agyar gyógyszerészet mult szoi.zadheli elő
rei",,:iladása, amive:l megalapozták a fejlődés további lehetőségeit 
száze.dunkban, a mi számunkTa Mély hálával és tisztelettel helye
zem el a Il!agyar Gyógyszerészeti Társaság babérkoszoru ját eI!llék
táblé jukra„" 

A beszéd elhangzása ut'~n a ]\'.'.agyar Gyógyszerészeti Tirsaság nevé
ben. Dr. Zalaj_ Károly fCti"i:kár, a Gyógyszerésztöri:éneti Szakosz·-
tály nevében Szigetváry Ferenc alelnök,· a Sernmelv1eis Orvostörté
neti l11úzeum Kön,yvtár és Levéltir, valamint a J\'.agyaT Orvostörté
nelmi Társaság nevében Dr. Antall József főtitkár és Némethy Fe
renc osztályvezető b8.bérkoszorut helyezett el az emléktáblán. 

• • 
A S/AllAflSA~llARCBAN 

Rí SflVLTI C.l'ÓGY.;ZERÉ~ 
Al'l.l:->lUI .. IÁNOS MELICH FERENC 
nnn:\1'6/J.'.Y!UkOIY 51EkENYi VINCE 
FÁ~1ANVI ARMIN SZIGETI kÁlMÁH 
l'/:NYJIAIMY ANTAL TAMA.'iSYXÁROLV 
Gr.itzsó 14.Nos 'rHAH KÁROLY 
llANlffl;L KAROLV VARA DV LAJOS, _. 
JF.Nf.Y L\JD:'i VERESS MIHJJY .• 

/KOVÁCS AUJr:RT lELLER ISTVÁN 
;!ÓL)'OMI WAGNER DÁHIEL„ ·_;.: 

„ ~ . -· .~ 

Az 1848/1849-es szabadságharcban részt vett gyógyszerészek ernlék
tiblája. 

Az ünnepélyes avatással együtt az Arany Sas patikamúzeum /részleg/ 
vezetésével megbizott osztályvezető, Dr Vida Mária átvette az em
léktábla őrizetét. Ezzel egyidejüleg Dr. Zalai Károly főtitkár el
ismerését fejezte ki Dr. Vida Máriának a patikamúzeum tudományos 
előkészi téséért és a kiálli tás megrendezéséért és a társasAg nevé
ben átadta a Gyógyszerészi Kongresszusi Emlékplakettjét. 

Dll. \!EGEDUS LAJOS 
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, , · · m' s'g io7i::; TIT 11-·én tisztuiitÓ köz-
A I\'lagyar Gyogyszeresze-i:;i j_arsa "" _, _, ·, - - : .. - . · 'k S k-

··1 'st tartott Budapesten az Orvos Egeszsegugyi Dolgozo za 
gyu e - - ' 'b s.zervezetének Senunelweis Terme en. 

'l t tta'k a Magyar Gyógyszerészeti A küldöttek egyhangulag megva asz o 
Társaság 

elnökéül: 

alelnök: 

főtitkár: 

titkárok: 

Dr „ Zalai :Kár ol;)rt 

Horváth Gyula, 
Rázsó István, 
Dr „ Stenszky Ernő 

Dr„ Láng Béla 

Dr „ Lipták József, 
Dr „ Pogátsa Gáborné, 
Királyné Soós Gyöngyvér 

* 

Kö-A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum,Könyvtár, Levéltá: Barát~ 
re ti~ztujitó közgyülést tartott, .am~lye1?- 19!5-1977-ig tarto i
dőre egyhangulag megválasztotta UJ tisztikarat: 

Elnölmck: 

Alelnöknek: 

Titkárolmak: 

Rázsó Istvánt t, · , t 
/a Fővárosi Gyógyszertári Központ lga~ga OJa , , 

a MGYT alelnökét és az Intézet Tudomanyos Tana
csának tagját/ 

Dr „ Tasnádi Kubacska Andrást " , , 
/a Magyar Nemzeti,Múze~m ~olt ~oigazgatoJat, a 

Magyar Orvostörtenelmi Tarsasag tiszteletbelJ 
tagját/, 

Dr „ Varannai Gyula f őorv?st , .. , 
/a Magyar Numizmatikai. Ta~sasal? alelnol;,:e~,. a 

Magyar Orvostörténelmi Tarsasag vezetosegi 
tagját/ 

Szigetváry Fer enset /tár~a~al'.1:-i titkárként(, , 
/a Vas megyei Gyogyszertari Kozpo~t szakelo~do

ját, a MGYT Gyógyszerésztörténeti Szakosztaly 
elnökét/, 

Dr. Vida Máriát /int~ze~i t~tk~rt/ .. , 
/a Semmelweis 9rvostor~~~eti Muzeum,Konyvtar és 

Levéltár osztalyvezetoJet/ 

* 
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MGYT GYÓGYSZEREszröR'TÉNETI SZAKOSZTÁLY KÖZLEMENYEI 

A IL GYÓGYSZERÉSZTÖRTÉNETI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM 

Az l968-ban megalakult Gyógyszerésztörténeti Szakosztály egyik 
legfontosabb feladatának tekintette - a megalakuláskor megfogal
mazott célkitüzések között - a szakma-történet kutatásának minél 
alaposabb és szakszerübb müvelését „ Elsősorban ennek ki vánt ele
get tenni a Vezetőség, amikor l972-ben első alkalommal, majd az 
anyagot történész-szakismeretekkel kiegészitve - 1974. december 
2-l4. között - továbbképző tanfolyamot rendezett „ A SZakosztály 
kezdeményezését mind az Orvostovábbképző Intézet Oktatási Osztá
lya, mind a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levél
tár is magáévá tette, s igy az ujabb tanfolyam is részben a Sem
melweis Múzeum tanácstermében, részben a Múzeum Török-utcai könyv
tárának olvasójában folyt le„ 

A tanfolyamot ezuttal is Dr „ Végh Antal ny. egyetemi tanár, a 
Szakosztály elnöke nyitotta meg, majd Dr .. Antall József mb„ fő
igazgató hi vta fel a hallgatók figyelmét a Múzeum átrendezett ki
álli tásának anyagára, valamint a már védett és vidéken lévő pa
tikaberendezések védelmére. 

Dr„ Lambrecht Miklós főorvos az orvostudomány strukturája cimmel 
párhuzamot vont a régi idők és a jelenleg folyó gyógyszerkutatás 
módszerei között. 

Dr. Duka-Zólyomi Norbert pozsonyi orvostörténész-kutató több elő
adásban nemcsak a régi orvoslás történetét ismertette, de a je
lenlegi kutatás módszereiről és eszközeiről is megemlékezett „ 

Dr „ Degré Alajos levéltári igazgató /Zalaegerszeg/ a magyarorszá
gi közigazgatási jog történetét ismertette, s megemlékezett a 
gyógyszertárak jogadományozásáról is. 

Dr. Némethy Ferenc könyvtáros, osztályvezető előadásának tárgya: 
"A gyógyszerész és az orvostörténeti témabibliográfia" volt. 

A társtudományok közül a "Botanika történetét" Dr. Allodiatorisz 
Irma, az Országos Természettudományi Múzeum osztályvezetője is
mertette, mig a "Kémia fejlődésének története"-ről Dr„ Szőkefalvi 
Nagy Zoltán kandidátus tartott előadást „ 

Az Orvostörténeti Könyvtárban Dr. Buzinkay Géza osztályvezető mu
tatta be "Az orvos- és gyógyszerésztörténeti kutatás alapvető ké
zikönyvei"-t .. 

Hasonlóképpen érdekes és fontos volt Dr. Zalai Károly egyetemi do
cens előadása "A gyógyszerészet történetének vázáról fi, valamint 
Dr. Kempler Kurt főgyógyszerésznek "A gyógyszerek történetéről" 
szóló előadása. 
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Sok hasznos ismeretet nyerhettek a ha~lgatók _ ~r, .„Duka:ZSlyomi Nor-
bert h--utatónak "A levéltári kutatás modszere~ -~ol.szo~o, , . • 
Dr" Blázy Árpád osztálytitkárn<;;k ,a ,gyógy~zeri;sz1 ,h:vatas tarsada..L-

. gazdasági ·vonatko.zásu fejlodesenek ';"1zsga~atars1, 
~~doczy Gyula tudományos kutatónak 11 Taxaink penz- es sulyrendsze-
r ér Öl „ . - , ' · t 
:i)r Hu~zár Lajos kanO idátusnak "A numizmatika gyogyszereszi vona -
k~zásu érmei"-ről szóló, valamint _ . _ ~, . 
D . Birtalan Győző főorvosnak "A klinikai gondolkouas orvosi szem-
1 éieté"-vel foglalkozó előadásából „ 
V' ··1 Dr. Vida Mária múzeumi osztályvezető értékes előc;dá~ában,, 
d~~eti téssel egybekötve kimeri tően, ismerte~t~ "Az euro12a1 _ ~rsza
gok nevezetesebb muzeális értékü gyogyszertari berendezese1 -t „ 

Dr. Antall József mb főigazgató vezetés~vel a hallgat~s~g egy ,al
kalommal kerekasztal-konferehcián vett reszt, a~ol : min~ ~egy~-

ük képviselői _ beszámoltak a területü~ö~ f?l~o ,gySgys~eresztor
{éneti kutató- és gyüjtőmunkák jelenlegi allasarol es kozvetlen 
terveikről. 

Dr. Hegedüs Lajos szerkesztő vázolta,a Gyógyszerész~örténet~ Diá-
. 1975 évi évfolyamának tervezetet. A konferencia elhata~ozta, 

rium · , ' t·· t' t· t rmi·nológia bogy következő .alkalommal a gyoi?Yszeresz or ene i e 
kérdéseivel fog majd foglalkozni„ 

A tanfolyam résztvevői tanulmányi délutánok~t tölt?tte~ a Mező
gazdasági Múzeum /Városliget/ Konyvtárábi:m ~s Arch~vum<;tban, a 
Pest megyei_Levéltárban, valamint a Budai Varban letes1tett Arany 
Sas patikamúzeumban. 

A külonboző szakteruletek legalaposabb ismerői által tartott elő
adások anyagának ismeretével gazdagodva tértek visszc;_megyéikbe 

gyógyi+ás- és gyógyszerkészités tbrténetének kutatoi, hogy a, 
~egismert irányelvek segitségével még eredményese~b~n fo~ytass~k 
az egész gyógyszerészet multjának ismeretét szolgalo tevekenyse
güket „ 

LORAND NÁNDOR 
Kecskemét 



D:i:,-. , Bl~zy Árpád Gy6<$Yszer é~ztortén9ti Szakosztály tudományos tit
k2.ranaK a Magyar Gyogyszereszeti Tarsas8g 19 7 5. március J l-én tar
tott orszigos tisztujitó küldött-közgyülésén elhangzott titkári 
beszámolóját teljes egészében közöljük. 

TITKÁRI JELENTÉS 

a Magyar Gyógyszerészeti I'ársaság Gyógyszerésztörténeti Szakosz
tályának müködéséről /1972. október - 1975,. március/ 

SZERVEZETI ÉLET 

Az ujjáalakult vezetőség 7 alkalommal tartott vezetőségi ülést 
illetve kibővitett szakosztályi értekezletet. Több alkalommal ~ 
folyó ügyeket az elnökség tagjai tárgyalták meg „ Felmérést vé
geztünk a tagok szaktörténeti érdeklődése és a kutatás iránya te
kintetében. Az eredményeket előadóülések szervezésében hasznosi
tottuk. Az ország területén kallódó gyógyszerésztörténeti emlékek 
felkutatására és megőrzésére megyei megbizotti hálózatot alaki
tottunk ki. Számos megye gyógyszerészi szervei még ma sem ismerik 
f;l ~nnek ~el;ntős~gét.,A_S:mmt;lwt;is ~rvost~rténeti Múzeum Könyv
tar es Leveltar, mint bazisintezmeny Jelentosen segítette munkán
k'.':-t ~ M~gszervezti!k. a szakosztály tagj~iból az intézmény Baráti 
Kor e~ es ,a Budava~i Ar<;11-y Sas Patikamuze~m Tudományos Tanácsadó 
Testuletet, valamint ket alkalommal a gyogyszerésztörténeti to
vábbképzést. A Gyógyszerésztörténeti Diárium tudományos és alaki 
színvonalának emelése érdekében szerkesztőbizottságot hoztunk lét
r~. ~ Techno~?gia~ Sza~osztállyal közösen rendeztük meg az Eszköz
torteneti Kiallitast /Szarvas, 1973./ .. Részt vettünk a XXIV„ Nem
zetközi Orvostörténeti Kongresszus és a jubileumi VI. Gyógyszerész
t~dományi ~o~gresszus ~zervezésében. Társaságunk vezetősége Ernyey 
Jozsef ernlekermet alapi tott szaktörténetünk ki váló müvelői részére „ 
Első alkalommal néhai Dr. Halmai János és Répay Lajos részesült e 
kitüntetésben„ · 

TUDOMÁNYOS IlJUI\TKA ÉS EREDMÉNYEK 

A két alkalommal /1972„, 1974./ az Orvostovábbképző Intézet szer
vezésében megrendezett kéthetes gyógyszerésztörténeti továbbkép
zésen 2o-24 résztvevő részesült magasszintü elméleti képzésben „ 
Előadóüléseket önállóan, területi és más szervekkel valamint a 
Magyar Orvostörténeti Társasággal közösen szervezt~k la alkalom
mal „ Elhangzott 18 publikációs előadás. 
Dr. Schultheisz Emil egészségügyi miniszternek, a Semmelweis Or
vostörténeti Múzeum Tudominyos Tanácsa elnökének közvetlen elnök
ségével rendezett XXIV„ Nemzetközi Orvostörténeti Kongresszuson 
~yógy~zerészt?~téneti S~ck~ióban 14 /8 külföldi/ előadás, ugyan 
itt mas szekcioban 4 eloadas hangzott el szakosztályunk tagjaitól, 
A,Gy?gyszer~sztörténc~i D~áriumnak szerkesztési és anyagi nehéz
segeJ ellenere, 11 szarna .1elent meg. Ezek közül kiemelkedik a 
kongresszusokra megjelent jubileumi szám. Az Orvostörténeti Köz
lemények 1974-ben külön 328 oldal terjedelmü gyógyszerésztörténeti 
számot jelentetett meg„ Társaságunk vezetősége által két alkalorn
m'.:l me?~irdetett pályázatra 27 történeti tárgyu pályamü érkezett .. 
•.robb di.Jazásban részesült „ Jelentős körülmény, hogy a Semmelweis 
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orvostudomé.nyi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán 3 gyógyszerész
történetj tárgyv_ doktori disszertáció került elfogadásra és jelen
leg is kettő áll kidolgozás alatt „ 

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság szakosztályainak beszámolói u
tán Dr. Blázy Árpád tudományos titkárnak az alábbi, igen megsziv
lelendő felszólalását terjesztette elő: 

Mélyentisztelt Küldöttközgyiilés ! Hölgyeim és Uraim! 

Engedjék meg, hogy e nemes testület előtt, nem ünneprontásként, de 
őszinte indulatu kritikai érzésből néhány szót szóljak. Nem mehe-. 
tünk el ugyanis érdektelenül néhány negativ jelenség mellett. Mint 
titkári jelentésemben utaltam rá, a gyógyszerésztörténeti emlékek 
felkutatásának, megőrzésének jelentőségét több megye szakvezetői 
sajnálatos módon még nem ismerték fel„ Elszomoritó _tény, hogy hoz
zánemértő eszközraktárosok, anyagkönyvelők selejtező jegyzőköny
vei alapján felbecsülhetetlen értékü szakmai emlékeink is elpusz
tulnak és ezeken.a jegyzőkönyveken szakvezetőink aláírása is sze
repel. Mindez abból a téves és káros megfontolásból ered, hogy ke
vesebb "eszközlekötési járulék" háruljon a Gyógyszertári Közpon
tokra„ 
Másik ujabb jelenség, hogy lekicsinylőleg megkérdőjelezik az egy
re gyarapodó számu gyógyszerésztörténeti szakgyüjteméJ:?-yeink szül;
ség-ét, jelentőségét .. Has<;nlS a tapas~talatu_r;k a~ o~sza~os ,vezeto·; 
ség által meghirdetett palyazatok gyogyszeresztorteneti targyu pa
lyamüveinek fogadtatásával kapcsolatban. Gondoljuk meg: egyetlen 
olyan hivatás sincs még, mint éppen a miénk, a gyógyszerészet, 
melynek fejlődéstörténete oly szoros összefüggést mutatna a tudo
mánytörténet·, a technikatörténet, a müvészet és ezen belül az i
parmüvészet fejlődéstörténetével. Ezért is egy-egy gyógyszerész
történeti szakgyüjtemény ál talán0s müvelődéstörténctünk gazdag 
tárháza és a tudományos kutatás mühelye lehet. 
Ortegay Gasset mondja: "A multat igazán az szereti, aki őszintén 
örül azon, hogy elmul t". Két szót emelnék csak ki ebből: az őszin
te és a szeretet szavakat„ Őszinte hivatásszeretetünk jele szak
mánk mul tjának, emlékeinek megőrzése és ápolása" 
Ez is a mi munkánk és bizony ez sem kevés! 

* 
MAGYAR GYÓGYSZERÉSZETI TÁRSASÁG GYÓGYSZERÉSZTÖRTÉNETI SZAKOSZTÁ
LYÁNAK TISZTUJITÓ, VEZETŐSÉG VÁLASZTÓ GYÜLÉSE. 

1975. március 11-én a MGYT Gyógyszerészt.örténeti Szakosztálya 
TisztuJltó vezetőségi ülést tartott a Semmelwe:is Orvostörténeti Mú
zeum /Bp. I .. Apród u .. l .. / Tanácstermében„ 

Dr „ Antall József; a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és 
Levél tár mb „ főigazgató ja, mint házigazda üdvözöl te az ülésen meg
jelenteket. A távozó vezetőség lemondását Szigetváry Ferenc jelen
tette be .. Az ülés elfogadta és f'elmentette a távozó vezetőséget. 
Felkérte Dr. Zboray Bertalan tiszteletbeli elnököt, hogy a korel
nöki tisztet töltsr;; be„ Ezután Dr „ Antall Józse-f javaslatot tett 
az uj vezetőség megválasztására„ 
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A vezetőséget az alábbiak szer1·nt egy'cangulag ·• n ~egva~asztötták: 

Tiszteletbeli elnökök: 

Elnök: 

Dr „ Mozsonyi Sándor professzor 
Dr „ Végh Antal prof'esszor 
Dr. Zboray Bertalan 

Szigetváry Ferenc 

Tudományos titkár: 
Dr „ Blázy ÁI pád 

Elnöki titkár: 
Grabarics István 

Szervező titkár: 
Rádóczy Gyula 

Jegyző: Dr. Rixer András 

Jegyzőkönyvvezető: 
Dr„ Szász Leventéné 

Vezetőségi tagok: Dr „ Antall József 
Dr. Benkő György 
Dr .. Hegedüs Lajos 
Józsa Alajos 
Dr „ Kempler Kurt 
Lóránd Nándor 
Dr „ Vida Mária 

A vezetőség mellé kooptált tagok: 

Baranyay Aurél 
Barcsay István 
Bánó Tiborné /Dr „ Fleischmann Marianne/ 
Beniczky Miklós 
Benkő Ferenc 
Dr „ Brantner Ottóné 
Kovács Kálmán 
Dr. Matolcsy István 
Dr. Palovits Gyuláné 
Patakos Mária 
Dr. Rédiger Béla 
Szabó Lóránt 
Vangel Sándor 
Vass Zoltánné /Boross Éva/ 
Dr. Zalai Károly 

A me~vá~asztott tisztikar megköszönte a bizalmat majd kül" b„ „ 

~on~os J<;Vt;slatokat t~rjesztett elő Dr „ Antall JÓzsef, Dr .. 
0~1á~0 

~~~~R~dos~y.Gyu~a es S~igetváry Ferenc. A Gyógyszerésztörtén~ti 
, ugye is ta:gyaltak. Ugy a javaslatokról, valamint a DIÁ

Rfilll\:-ro~ hozott i:-atarozatokat részletesen legközelebbi számunkban 
ogJUk ismertetni „ 
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KÖN\ \ - ÉS LAPSZEJ\1lE 

Rovat\. ezető: Dr „ Tápl:inyi Endre 

i974, d8cernber 2o-i szám é-v-íordulók, események rovatában megem
lékezik 'Lha.n Károlyról: 
"Száznegyven évvel ezelőtt 1 1834. december 2o-án született /74. 
éves korában, 1908-bar:. balt meg/ Thru1 Károly kiváló kémikus, 
akadérnikv.s, az elsC korsze:rü magyar kémiai intézet megszervezője. 
I'izenöt évesen beállt honvédriek. Bem seregében végigküzdötte a 
szabadságharcot, s mint tüzmester az erdélyi Vizalmánál megsebe·
sül t. A fegyverletétel után előbb gyógyszerész b'Yakornokoskodott 
és gyógyszerész vizsgát tett, majd 1855-56-ban Bécsben orvostan
hallgató volt. A következő esztendőben átiratkozott a bölcsész
karra, ahol kémiát tanult; 1858-ban kémiai doktorátust szerzett, 
Eg~,- évet Heidel-bergben töltött, Bunsen tanítványaként. Figyelme 
mindinkább a fizikai-kémia és a gazometria irányába terelődött. 
Előbb a bécsi egyetemen, majd a pestin lett tanár, s 1872-ben 
létrehozta az egyetem 1. számu Kémiai Intézetét, amely vezetése 
alatt európai hirüvé vált" - ir ja a cikk. 

LÁRENCZ LÁSZLÓ 

* 
1975. február 7-i számában:"Pécsi szerzők a DIÁRIUMBA11 cimmel tu
dósitás jelent meg a Gyógyszerésztörtér;teti DIÁRIUTI~ legutóbbi, no
vemberi számáról. 
A kiadvány - irja a cikk - vázlatos képet nyujt megyénk és váro
sunk gyógyszerésztörténeti multjáról és jelenéről, értékeli a 
gyógyszerészet területén kiemelkedő egyéniségek és a gyógyszerel
látást biztositó valamennyi dolgozó rrn;.nkáját. 
Választ kapunk arra a kérdésre, hogy lesz-e Baranyában gyógysze
részeti múzeum, találunk benne XIII. századbeli adatot arra, hogy 
milyen volt akkoriban a gyógyszerészek előképzése, olvashatunk a 
J?écsi Magyar Korona patika születéséről „ 
Erdekességet is talál a böngésző benne: Csontváry Koszt~{a Tivadar 
festőnk másfél évtizedig dolgozott, mint patikus „ 
Az időszakos kiadvány eddigi számában hazánk nagyobb megyéinek, 
városainak gyógyszerészeiről irt, a jelenlegi kiadás pedig Bara
nya megye és Pécs gyógyszerészeivel foglalkozik„ Irja a Dunántuli 
Napló, Baranya megyei M:Sz„M„P„ Bizottságának lapja. 

DR.. TÁPLÁNYI ENDRE 
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1974. junius 27-i száma megemlékezik Dr „ Győry, István neves debre
ceni születésü gyógyszerész halálának huszéves' évfordulójáról„ Rö
viden ismerteti életutját, számos területen kifejtett tudományos 
munkásságát, maradandó tudományos eredményeit, melyeket az anali
tikai kémia területén ért el és ma is világszerte használják az 
általa kidolgozott módszert, a bromatometriát. A botanikában is ki
váló, ezért a debreceni Keriészeti Tanintézet tanára lett, majd a 
Tanácsköztársaság idején a Közélelmezési Népbiztosság egyik ügyve
zetője. Munkásságát jutalmazva a Tudományos Minősítő Bizottság 
1953-ban a kémiai tudományok kandidátusává nyilvánítja„ 

BORKA FERENC 

1974. október 13-i számában emlékezett meg Schulek El_emér kétsze
res Kossuth-díjas akadémikus, gyógyszerész-kémikus, egyetemi ta
nárról, minthogy 1964. október 14-én halt meg. Röviden, de a le
hetőség keretei között részletesen méltatva az ötödik és hatodik 
Magyar Gyógyszerkönyv főszerkesztő,je pályafutásának fontosabb ál
lOmásait„ 

1974. december 2o-án a száznegyven évvel azelőtt született Than 
Károly kiváló kémikus, akadémikus, az első kórs~erü magyar kémiai 
intézet megszervezőjét méltató irást olvashattuk a Hajdu Bihar~ 
Naplóban. 

- W!lrhlLW DR. V lillGA FAL' '---~ 

1 a l „,:,"':',"" \:::i e:·:: ___ 
Az Orvosi Hetilap 1975. január 12-i számának 95-98. oldalán Dr. 
Kempler Kurt cikkét olvashatjuk."Egy gyógyszerkölcsönhatás és po
litikai következményei 11 /Részletek a Török patika történetéből/ 
cimü dolgozatából érdekes eseményeket tudunk meg a századforduló 
nagy kapitalista gyógyszerészéről, Török Józsefről és hírneves pa
tikájáról. 
Rövid életrajzának közlése után, a gyógyszertárból származó bél
féreg üzésére használt Extractum filicis maris aethereum és Ex
tractum punicae granatiból _álló készitményt - melyhez ricinus o
lajat is adtak ki - ismerteti. Ez a szer igy alkalmazva súlyos mér
gezést, vakságot okozott. Török József patikájának hirneve érdeké
ben igyekezett megvesztegetésekkel a hibát eltussolni, amiből 
olyan bonyodalom keletkezett, hogy a szocialista munkások tünte
tést rendeztek és a gyógyszertár kirakatát is bezuzták„ Rendőri 
beavatkozással sikerült a zendülést elnyomni „ Vádat is emeltek 
Török ellen, de felmentették, mivel az Orvos-gyógyszerészi tudo
mány 1895-ben még nem tudott arról, hogy a filix mas-t ricinus 
olajjal egyide jüleg nem lehet alkalmazni, mert az vakságot okoz
hat. A védelem hivatkozott arra, hogy az I„, II. kiadásu Magyar 
Gyógyszerkönyvben ez a készitmény még nem volt kereszttel jelölt, 
erős hatásu szernek nyilvánítva, tehát kézi eladásban is kiszol
gáltatható volt„ 

DR. TÁPLÁNYI ENDRE 
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DR HEGEDÜS LAJOS 

A Communicationes de Historia Artis Medicinae 19 4-ber;- megJelent_ 
71-72-es száma csakis gyógyszerészeti vonat}::ozásu témakkal foglal-

kozik.. . , nA · 'k 1 
Antall József bevezető sor:o;i utár; Z:o;lai Ka:r:olJ.:: . gy~~s~ere~ e 1 kapcsolatos tevékenységek es intezmenyek torteneti feJlode~e .c_m
mel vizsgálja e lassu fejlődési folyam1;t ~egfon~osa~b _esemer:ye:!.t_,_ 
állomása:i.t hazai viszonylatban. ':L1anulmany:mak fobb IeJezetci a ko-

vetkezők: - 'l'd' Az orvosi és gyógyszerészi tevékenység differencia o asa a 
XII-XVTII. században. 
A gyógyszertár1;k kialc;lrul~sa ,a XII-XII~. században, 
Az egyetemi gyogyszcreszkepzes be:vezete~e 1770-ben. 
A gyógyszerkönyvek kiadása a XIX:XX· ~zazadban. 
,Jogszabályok alkotása a XIII „ szazadtol ., , 
A gyógyszerg~árak kife~l?dés~ a XIX~X:X. szazadban. 
Az állami gyogyszerellatas kialakt<lasa a XX. század közepén. 
Gyógyszerkutató-, ellenörző, stb. 1ntézetek íelállitása, 

* 
Blázy Árpád két nagyhirü, ősi gy?9ysz~rké~zi ~m~ny, 11minte~}'.", 2000 éves 
történetét foglalja össze "A teriaka es mi~ridatun; r:iu:r;k~:Jaban. 
Leir ja elnevezésük~ előirataik·'· a~apar;yagaik, elkeszi tesuk, alkal-
mazásuk for galombahozataluk tortenetet :· , . , 
összegyŰjti a velük kapcsolatos külföldi es hazai vonatkoza~u ada-
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toks.t. Rámutat az okokra, 2mely 0 k '1iressé kore'"'ett" t ~t 'k ' ' uni·~rarz'l· · _. , ~ •- s - ~ e e~ e e ~et 
·- •~ a is szer-e- evezreaes alkalmazásuk ide~é:r ui·?a~a'l" b · · - tJ ~· • ~~es <Ja az em-
eri .szerveze~re gyakorolt valódi hatásukat és -z évszázadok sorát~ 

tula ]doni tott "minden kétséget kizáró" hatásosságot. 

* Czas;á~yn Is~v~: "A b1;-dai orvosok és gyógyszerészek a feudalizmus 
k?rab .... J1 cimu tanulmanya a budai gyógyítás történetével foglalk _ 
zi~ a, XI-~I~ ~záza~ közö~t~ ~datokat közöl a betegápoló szerze~es
r:~~e~ 9J'Sgyit~ tevekenysegerol, kolostori kórházaik alapításáról 
rnukodes~r?l: N~v szerint ism~r~eti a középkori budai gyógyítás hi~ 
r~~ egyenisegeit, a magyar kiralyok udvari orvosait, gyógyszerésze-

* 
B~~~os Béla: 11 Régi pes~-buda~ J?atil;ák ~vege.dényei 11 cirnrr:e1 röviden 
t1;;J~k9z~at a XVII~„ szazad vegi egeszsegügyi állapotok ors fe ·_ 
l~de~erol, nagyszan_ru u~_gyói?Ysz~rtár létesitéséről, mel~k bere~de
zesei a kor st1lusJegyeit viselik. I'IIegemJ.iti hogy a t·k d' k k.. ··1 , ' pa i ae enye 
ozu, a J?Or?elan m~grend~léseket csak a bécsi manufakturák elégit

het~ek_ki, ae ~z uv~geder;yeket már minden bizonnyal a ma ar üve _ 
h~btak is ~zolgalta~tak. Re~z~etese~ fo9lalkozik a klasszi~záló k~
s~. arokk es a korai klassz1c1znru.s idejeből ránkrnaradt k'tf'l 
lan egy csill g -1 -- , e e e orosz-
1 t- '· 

11 
, , a - opa uv~g es egy, kor~na-emblémás patikaüveg-kész-

e Je emzesevel, eredetuk rneghatarozasával . 

* ~boray B~rtalan: "A magyar gyógyszerkönyv száz éve " cimü dolga · 
ismer~et1 az elrr_iul t ~z~z évb~n __ ha~ kiadásban elkészült Magyar G zÓ"i:;a _ 
sz;rkonyvek „m~gJeler;esenek korulmenyei t, szerkesztési irányelvel t gy 
~ J'.z~~kc?ztobizotts1:1-gC:k tagjait. Felvázolja a Gyógyszexkönyvek ta~··-
~1ma ~ osszehas~nlitJa az egyes kiadásokat, rámutatva a fontosabb 

va tozasokra, fe,Jlődésbeli különbségekre„ 

* 
~enkő Gyö~ és Kurutz Tibor tanulmánya: "A gyógyszerészet helyzete 
llla9Yarors~ag~n a m~~odik világhoboru alatt." Foglalkoznak hazai 
gyoQ[szeru9J'UTI.k ~aJ~~os helyzetével a világháborut megelőző évek
ben es a haboru ideJen 1940-44-ig. Tájékoztatnak a hazai gyó szer 
~yersany~g-helyzet és a_gyógyszergazdálkodás nehézségeiről ~ "d ·-
1smer~et1k a~,any~gga~dalkodás megjavitására tett intézked~sek~t 
vatltam1nt a hianyzo gyogyszerek, egészségügyi anyagok pótlására h~-
zo rendeleteket. 

* 
Hai~~i Jfu;tos: "A ~ógy~zerész~k. botan~kai eredményei Magyarországon 
a, „ ~zazad e~so f~leben", c1m1:1 r;;unkaja a reformkorszak azon hala
do t;rm;szetti.;.d~s gyogyszereszeirol ad ismertetőt, akik botanikai 
munkassagv.k reven szereztek hirnevet. Felsorolja a nevesebb munk'
kat~ ~melyek szerepet játszottak a magyarországi növényfajok meg~s
m~rese~en: A magyar ~lór~kutatás hires gyógyszerészei - akikről 
kSzlemenyeben megemlekezik - a következők: Wierzbicky Péter Sadler 
Jozsef, Schur Ferdinánd, Láng Adolf, Nendtvich Tamás Sigerius Pé 
ter, Dorner József, Wágner Dániel, Müller Bernát„ ' · -

* 
Táplányi Endre: "Rómer István, egy magyar gyógyszerész-feltaláló 
Bécsben" közleményében 1 d · f · e mon Ja a gyu a1par egyik megteremtőjének 
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rövid életrajzát a pályakezdéstől .a vegyi gyár megalakulásáig, a 
kémiai technológia terülE.tén kife Jtett rrn .. L.'1kásságát, szabadalmait i 
uttörő szerepét - Irinyi Jánossal együtt - a gyufagyártás tökéle
tesitésében„ 

* 
:M„Lugossy Márta: "A gyógyszerész-múzeum felállitásának ügye T/Iag-yar
országonn a hazai gyógyszerészeti múzeumügy fejlődésének tanulmá
nyozásával foglalkozik„ Ismerteti a gyógyszerészi emlékek össze
gyűjtésére, gyógyszeréSztörténeti múzeum felállitására irányuló 
törekvéseket .. Beszámol a sok eredménytelen próbálkozásról, a gyüj
tőmunkáról, majd végigköveti az első komolyabb gyűjtemény ut ját a 
Semmelweis-házig, az Arany Sas patikáig. 

* 
Huszár Lajos: "Gyógyszerészi vonatkozásu érmek a Semmelweis Orvos
történeti Múzeumben" cimmel rövid áttekintést nyujt a múzeum érem
gyüjteményének gyógyszerészettel kapcsolatos anyagáról a következő 
csoportositásban: 
- személyi vonatkozásu érmek, 
- intézmények, kongresszusok, 

társulatok, stb. érmei, 
- gyógyszertárak és gyógysze

rek reklámérmei, 

- éremszerü gyógyszerész-súlyok, 
- gyógyszertárak szükségpénzei, 
- gyógyszerészetre vonatkozó 

jelvények„ 

* 
Kempler Kurt: "Instruktionen aus dem 19. Jahrhudert zu Apotheken -
Prüfungen in Ungarn" cimü németnyelvü cikkében rövid tájékoztatást 
ad - történeti áttekintésben - a gyógyszerek és gyógyszertárak el
lenőrzéséről Tl~agyarországon a XIX„ században. 

* 
Vida Mária: "Történelmi és iparmüvészeti értékü gyógyszertári be-
rendezések magyarországi topográfiája" cimü uttöró munkájában rö
vid stilustörténeti beveze·tés után, országos felmérést készi t - fő
városi, ~ajd megyénkénti áttekintésben - a muzeális értékű pati
kákról. Ertékes adatokat közöl a./múzeumi tulajdonban lévő patika
berendezésekről, b./ müködő, védett gyógyszertárakról, e„/ az ugy
nevezett patika-házakról„ 

* 
Jantsis Gabriella: 11Ujabb adat a budai Arany Sas patika történeté
hez" cikkében egy, a győri múzeum helytö:rténeti gyüjteményéből elő
került régi szignaturát mutat be - emblémájában a budai Arany Sas 
patika képével - mely ujabb dokumentumként szolgál a patika hom
lokzati képére vonatkozóan„ 

* 
Lóránd Nándor: "Katona József naplója a mult század végi gyógy
szerészképzésről" cimmel a kecskeméti levéltárból előkerült érté
kes naplórészletet idézi, amely érdekes adatokat tartalmaz a hi
res gyógyszerész családról, valamint a megreformálás alatt álló 
múlt század végi gyógyszerészképzés:ről. 

* 
BORKA FERENC 
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A Magyar Gyógyszerészeti Társaság Gyógyszerés~történeti Szakosz

tálya, a Magyar Gyógyszerészeti Társaság Fejér megyei Szervezete, 

a Múzeumok Fejér megyei Igazgatósága és a Fejér megyei Tanács 

Gyógyszertári Központja 1975. május 22-én Székesfehérvárott- az 
Alba Regia Napok keretében -

A 
FEKETE SAS PATIKAMÚZEUM 
MEGNYITÁSA ALKALMÁBÓL 

GYÓGYSZERÉSZTÖRTÉNETI 
ELŐADÓÜLÉST RENDEZ 

* 
A RENDEZVÉNYEK PROGRAMJA 

1975. május 21„ 

1975" 
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PROBON® 
drazsé ANALGETICUM 

A Probon újtfpusú fájdalomcsillapító 

Gátolja a kábító hatású fájdalomcsillapítók lég
zéscsökkentö hatását is, ugyanakkor azok fáj
dalomcsillapító hatását fokozza. Nem toxikus, 
megszokást nem okoz, jól tl'.Irhctő, ezért hosz
szabb ideig tartó adagolásra is alkalmas 

ÖSSZETÉTEL: 
Drazsénként 300 mg Rimazolium methylsulfu
ricum ( 1,6-di methyl - 3- car baethoxy ·· 4.,oxo
-6, 7,8, 9-tetrahyd ro-homopyrim idazol u m met hyl
su lf u ricum) hatóanyagot tartalmaz. 

JAVALLATOK: 
Chronikus mozgásszervi fájdalmak megszün
tetése 
Egyéb fájdalmakban: a szokásos fájdalomcsilla
pítókkal nem szüntethető igen heves fájdalmak 
csillapítására· görcsoldókkal és kábító hatású 
fájdalomcsillapítókkal előnyösen kombinálható 
A légzésre gyakorolt előnyös hatása miatt külö
nösen javallt idős betegek fájdalmainak csilla·· 
pítására 

ADAGOLÁS: 
Átlagos adagja felnőtteknek: jór6betegeknek 
naponta 3··szor· 1-drazsé, fekvőbetegeknek 3-szor 
1-2 drazsé 

MELLÉKHATÁSOK: 
Ritkábban enyhe hányinger, szédülés és kábult·· 
~ág előford u 1 hatnak 

FIGYELMEZTETÉS! 
A Probon fokozza mind a centralis depressziós 
szert!k mi!1d a kábító hatású fájda!omcsilla
pltók hatását, ezek egyidejű alkalmazásakor· 
- egyéni megltélés alapján -- az adagok csökken
tése ajánlatos 

CSOMAGOLÁS: 
10 db á 0,3 g drazsé 26,10 Ft 

MEGJEGYZÉS: 
+Társadalombiztosítás terhére sr.abadon ren

delhető 

CHINOIN BUDAPEST 
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ÜDVÖZLŐ SOROK 

A TOLNA MEGYEI TANÁCS GYOGYSZERT ÁRI KÖZPONTJA 

valamennyi dolgozója és a magam nevében szeretettek köszöntöm 

a KEDVES OLVASÓT. 

Őszinte örömünkre szolgál, hogy a TOLNA MEGYE neves 
/ / . 

gyógyszerészéről - ROZSNYAY MAIYASROL - elnevezett 
//' ' , 

ELOADOI EMLEKVERSENY 

alkalmával kiadásra kerülő GYÓGYSZERÉ S Z TÖR I ÉN E I I 

DIÁRIUM -hoz hozzájárulhatunk 

R 0 ZS NY A Y MÁTYÁS életével és munkásságával néhai 

BOROS ISTVÁN és DR,. ZBORAY BERTALAN foglalkozott behatóan. 

Az általuk feldolgozott anyag a TOLNA MEGYEI TANÁCS LEVÉL-· 

TÁRÁNAK kiadásában jelent meg 1975-ben .. 

ROZSNYAY MÁTYÁS 1883. május 14-én Szabadszállá

son született. Az elemi iskola elvégzése után középiskolai tanul

mányait a kecskeméti Református Koilégiumban végezte. Később 

a bécsujhelyi Katonai Akadémián folytatta tanulmányait és a sza

badságharc kitörésekor hivatást, cserélt, majd a gyógyszerészi pá

lya felé fordult.. Egyetemi tanulmányait PESTEN és BÉCS- ben vé

gezte.. Oklevelének elnyerése után különböző gyógyszertárakban 

gyógyszerész-segédként müködött. 1861-ben a TOLNA MEGYEI 

ZOMBA községben kapott jogosítványt gyógyszertár felállitására, 

ahol több mint egy évti;cedig dolgozott .. Szabadidejét tanulásra, 
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önképzésre fordította, Szakmáján - elsősorban a kémián - kívül 

a sakkjátékkal foglalkozott, melyről könyve is megjelent,, 1859-ben, 

Korának problémája - az iztelen kinin előál_litása - erősen 
/ / / ' 

foglalkoztatta, A MAGYAR ORVOSOK ES TERMESZETVIZSGALOK 

1866-ban a XIIL V ÁNDORGYÜL ÉSEN pályadijat tüztek ki 40 arany 

jutalommal az iztelen kinin előállitására, melyet ROZSNYAY MÁ

IY As nyert el kinin-cukorka készítményével egy évvel később a 

XIV, VÁ~DORGYÜLÉSEN Neve ismertté lett nemcsak hazánkban, 

hanem külföldön is, A világ minden részéből rendelték Rozsnyay

nál a kinin-cukorkát és a kinin-csokoládét, A viszonylag magas 

forgalom eredményeként, 1874-ben a kis ZOMBAI gyógyszertárat 

ARADI gyógyszertárral cserélte fel, ahol élete végéig - 1895, 
' 

augusztus 5-ig - a gyógyszerészi kutatásnak szentelte életét, 

Rozsnyay nem titkolta, hanem közkinccsé tette az íztelen 

kinin előállitásának módszerét, Az 1882-ben megjelent L KIADÁ

SU MAGYAR GYÓGYSZERKÖNYV FÜGGELÉKE hiva -

ta los s á tette a komoly gyógyászati jelentőségü készítményt. 

A magyar gyógyszerészet azzal hálálta meg áldozatos mun

káját, hogy a csersavas kinin és a tehetséges fiatal gyógyszeré

szek tudományos fóruma az Ő nevét vette fel. 

SZEKSZÁRD, 1975. évi junius hó 
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DR. LÁSZLÓ VIKTOR 
igazgató 

, ' 

.. 

A ROZSNYAY MÁTYÁS ELŐADOVERSENY 

MÁSODIK ÉVTIZEDE ELÉ 

A Magyar Orvosök és Természetvizsgálók 1869, évi fiumei 

vándorgyülésén Rozsnyay Mátyás akkor rrég zombai, majd később 

aradi gyógyszerész a gyógyszeres terápiában nagy előrehaladást 

jelentő nagyszerli kininkészitményeiért pályadíjat nyert,, Később 

az Országos Gyógyszerész Egyesli!et közgyülésén ő maga is pá· 

lyadijat ajánlott fel a gyógyszerészgyakornokok szárrára, hogy 

fokozza a pályakezdők tanulási vágyát és ezzel errelje a gyógy·· 

szer ész képzés sz invonalát, A pályázat 6 irásbeli feladat megol -

dását követelte meg,, A felajánlott pályadijat az Egyesület két 

részre osztotta ugy, hogy az első dijat 60, a másodikat 40 arany„ 

frankban állapitotta n1eg. 

A pályázat eredményét az EgyesUlet első izben az 1888,évi 

közgylilésén hirdette ki: az első dijat Dr, Molnár Nándor buda

pesti gyógyszerészgyakornoka, Nékám Béla, a másodikat pedig 

!Vargócsy János selmeci gyógyszerészgyakornoka, Ruttner Kálmán 

nyerte el,, A közgyUlés továbbmenőleg ugy döntött, hogy minden 

rrásodik évben hasonló pályázatot tUz ki 200 aranyfrank összeg

ben, melynek 2/3 része az első dij, 1/3 része pedig a második 

dij cirnén a nyertes.eknek kifizetendő 

A Rozsnyay pályázat nagyjából változatlan formában kb. fél 

évszázadon keresztül megmaradt,, A pályadíjat az 1939-ben pályá

ra lépő gyakornokoknak az 1941-es év tavaszán utoljára megren-
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dezett gyógyszerészgyakornoki tanfoiyam záróünnepségén adta ki 

a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület. A gyógyszerésztörté

nészekre vár a feladat az ernlitett időszak Rozsnyay pályázatai

nak adatait feltárni és bemutatni.. Az 1940 .. évi 6 éves gyógysze

részképzés bevezetése következtében a Rozsnyay pályázatok elma

radtak, Rozsnyay szellemi hagyatéka egyre inkább feledésbe ment. 

Dr,. Ragettli János főgyógyszerész ,javaslatával és ~zervező 

rrunkájával 1965-ben uj tartalmat és formát adott a régi gondo

latnak. Negyedszázad elteltével elindult utjára a Rozsnyay Mátyás 

Előadóverseny, melyen fiatal gyógyszerészek számolnak be a tá

ra mellett végzett kutatási eredményekről. Cél a fiatalok aktivi

zálása és bekapcsolása a gyógyszerészeti kutatómunkába, a mun

kahelyi tudományos tevékenységre való nevelés, a gyógyszerészi 

gyakorlat tudományos problémáinak meglátása és megoldása. 

Hangsulyozottan ki kell emelni, hogy a Rozsnyay Mátyás előadó

versenyen való részvételre szóló felhívás kifejezetten és kizáró

lag a fiatal gyógyszerészeknek szól. 

Az elmult évben Gyulán rendeztük a 10. jubileumi Rozsnyay 

Mátyás Előadóversenyt.. A tiz év gazdag eredményekről tanusko·· 

dik: összesen 221 előadás hangzott el és 13 személy munkája ke

rült országos szinten dijazásra„ A tapasztalatok azt mutatják, 

hogy napjaink fiatal gyógyszerészei megállják helyüket nemcsak 

az egészségügyi ellátás mindennapos munkájában, hanem a gyógy

szerészeti tudományok rolivelése terén is„ 

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság az évről-évre megren

dezett Rozsnyay Előadóver senyekkel a gyógyszerész ifjuság széles 
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rétegeit rnozgósitotta, segitette a szakmai és tudományos mlll1ká

ban, ezzel évekkel megelőzte kormányzatunk ifjuságJ'olitikai prog

ramját, ez utóbbiak helyes célkitüzéseit már 1965-től folyamato

san és rendszeresen rnegvalósitotta. 

A Gyulán 1974-ben megrendezett jubileumi Előadóverseny 

résztvevői ellátogattak Aradra is, Rozsnyay Mátyás sirjához, ahol 

ifjuságunk elhelyezte a kegyelet és megemlékezés koszoruját. Fel

kerestük Rozsnyay Mátyás volt gyógyszertárát, ahol a "genius 

loci" erőt jelentett mindannyiunk számára a megkezdett ut foly

tatására, Rozsnyay szellemi örökségének további ápolására. 

Ez évben inditjuk Balassagyarmaton a Magyar Gyógyszeré

szeti I ár saság Nógrád megyei Szervezetének rendezésében a 

Rozsnyay Mátyás Előadóversenyek második évtizedét. Kérem a 

fiatal gyógyszerész kollegákat, hogy elődeiknek példáját követve 

winél többen kapcsolódjanak be a gyógyszerészeti tudományt és 

gyakorlatot előbbrevivő munkába. Elért kutatási eredményeikkel, 

jól összeállitott dolgozataikkal Rozsnyay Mátyás szellemében ver

senyezzenek a IT'egtisztelő első helyért, a Rozsnyay Emlékéremért 

az ezzel járó szép pénzjutalomért. 

A Rozsnyay Mátyás Emlékversenyek második évtizedéhez kí-

vánok fiatal gyógyszere'sz koli a'· k " k' -' eg tmna JO mun as es gazdag ered·-

ményeket.. 

Dr. ZALAI KÁROLY 

MGYT .. ELNÖKE 



KÖSZÖNTŐ 

A "ROZSNYAY MÁTY Ás" előadói verseny 1975.évi rende
zcst jogát a Magyar Gyógyszerészeti Társaság Nógrád megyei 
Szervezete és a Nóirád megyei Tanács Gyógyszertári Központ·~ 
ja kapta meg, 

A gyógyszerészet Nógrád megyei dolgozói megtiszteltetés
nek veszik az előlegezett bizalmat és mindent elkövetnek, hogy 
a fiatal gyógyszerészek e rangos vetélkedője szerény, de méltó 
körülmények között kerli!jön megrendezésre, 

ROZSNYAY MÁTY ÁsT az tette a gyógyszerészet kiemelke
dő személyiségévé, hogy a gyógyszerészi gyakorlatban felmerlilt 
problémákra keresett megoldást. Méltó folytatása életmUvének 
az immár 11„ előadói verseny „ 

Köszönet a nemes vetélkedő kezdeményezőinek, szervezői
nek és nem utolsósorban versenyzőinek, Az eddigi eredmények 
azt igazolják, hogy a fiatal gyógyszerészeink képesek a gyakor
lati problémák felismerésére és megoldására, 

A gyógyszerészeti tudományok gyakorlatban való alkalma-, 
zásával segitik gyógyszerészetUnk szocialista fejlődését, hozzii
járulnak az elmélet gazdagitásához 

A rendezőség nevében köszöntöm a május 29-31-i emlék
verseny előadóit, a biráló bizottság elnökét és tagjait, rni.nden 
résztvevőjét, mindazokat, akik hozzájárultak a rendezvény sike
réhez, Egyben kérem, akiknek szivUgyUk és főleg hivatásuk a 
gyógyszerészet fejlődésének támogatása, tegyék közkinccsé a 
"ROZSNYAY" emlékverseny előadásainak anyagát, 

Balassagyarmat 1975, május hó 
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GUTH JÓZSEF 
igazgató 

TOLNA MEGYE SZOCIAUSIA GYÓGYSZERÉSZE TÉNEK 

25 ÉVES FEJLŐDÉSE 

1975 hazánk felszabadulá,ának harmincadik évfordulója 

egybeesik a magyar gyógyszerészet Unnepével mert 2 5 éve an -

nak hogy a gyógyszertárakat ál!amositották., Dolgozatommal Tol,· 

na megye gyógyszerészetének 2 5 éves szocialista fejlődését kivá ~ 

nom bemutatni - amely rr: int rész - természetesen nem szakitha -

tó ki az egészből a magyar gyógyszerészet 1950-1975,, évi fejlő,
déséből, 

TOLNA MEGYE az ornzág egyik legdinamikusabban fejlődő 

megyéje lett, ez a fejlődés hatással van a gyógyszerészetre is 

Megyénkben a mezőgazdaság van tulsulyban - bár az utóbbi 

években az iparosodás meggyorsult, A gazdaságban megtermelt 

nemzeti jövedelem kétharmadát a mszőgazdaság adja. 

Az állattenyésztés, növénytermesz~és a fejlett szőlőkultura 

erdőgazdaság a jellemző, amely kiegészUl a tervszerU vadgazdasá~ 

gal; két kiemelkedő bázisa a gemenci szarvas- és a gyulaji Jám·~ 

szarvas rezervátum, 

A második világháboru minden ter Uleten nagy károkat oko

zott. Majd a nagyarányu fejlődés a termelés növekedése ma 

már Tolna megyében meghaladja az országos átlagot. 

A felszabadulás előtt a megye iparát a kisipari je1leg hatá

rozta meg, a gyáripart mindössze néhány korszerUtlen kislizem 
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(Siwontornyai Bőrgyár, Bonyhádi Cipőgyár, Bonyhádi Zománcgyár, 

Tolnai Selyemfonó, Tolnai Textilfeldolgozó) képviselte, A felsza-, 

badulás után a régi kisüzemek egy része középtizemmé fejlődött,. 

1965„ végén született minisztertanácsi ha~ározat, amely 

Tolna megyét is az iparfejlesztésre alkalmas megyék közé sorol

ta és ezután - központi támogatással - megindulhatott a megye 

gyorsabb iparosodása,. 

Az ipRrosodás a következő formákban ment végbe: régi Uze

mek rekonstrukciója, helyi ipar kialakitása és eddig 12 uj Uzem 

létesitése révén11 jöttek létre. 

A IV„ ötéves tervben kezdődött meg az ország első Atom"· 

erőmlivének épitése Pakson. 

Tolna megye mai jellemzését ugy adhatjuk meg, hogy fej

lett noezőgazdasággal rendelkező, iparosodó megye. 

A szocialista egészségUgy fejlődése 

A megye nagyarányu fejlődéséből természetesen nem ma

radt ki az egészségligyi ellátás sem, Bővlilt a szociális juttatá

sok köre. Növekedett a kórházi ágyak száma .. A megye orvos

létszáma elérte az országos átlagot. Az egészségUgyi ellátás ja

vulását eredményezte a dombóvári Városi Kórház megnyitása„ 

1/ Rákospalotai Bőr- és Mlianyagfeldolgozó Vállalat, Mechanikai 
MérőmUszerek Gyára, Fővárosi Óra- és Ékszeripari Vállalat, 
Borsodi Vegyikombinát szekszárdi gyáregységei, Orion Villa
moskészli!ékek Gyára, Vegyipari Gépgyár, Közuti Gépjavitó 
Vállalat gyáregységei, Pécsi KesztyUgyár, Láng Gépgyár, Csa
varárugyár, Pátria Nyomda kihelyezett egységei. 
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Növekedett a szak~ a körzeti orvosi és fogorvosi körzetek, az 

óvodai és bölcsődei férőhelyek száma. 

A gyógyszerészet mint az egészségügy szerves része, szo

ros összefüggésben van a mindenkori társadalmi viszonyokkal. A 

társadalmi felépitwény részeként az egészségügy fejlődése sem 

előzheti meg a gazdasági alap fejlődését, de lényegesen nem is 

maradhat el mögötte. 

A gyógyszertárak állam os itása 

A gyógyszerellátó hálózat szocialista átszervezése 1948-ban 

kezdődött, Ez év végén 

állami kezelésbe kerUltek azok az elhagyott gyógyszertárak, ame

lyek mtiködését a hatóságilag kirendelt gyógyszertárvezetők bizto

sitották„ Ezen gyógyszertárak összefogó szerve az "Állami Keze

lésbe Vett Gyógyszertárak Nemzeti Vál!alat"-a lett, 1949-ben ál

lawositották a gyógyáru nagykereskedelmet, a nagyobb vállalatok 

összevonásával hozták létre a Gyógyáruértékesitő Vállalatot, 

1950„ jullus 28-án államositották a közforgalmu gyógyszer

tárakat, majd augusztus l-én megalakultak az egyes megyei, il·

letve Budapesti Gyógyszertár Vállalatok, s ezzel lehetővé vált a 

gyógyszertárak egységes irányitása. (Egy ilyen államositási ok

mányt mutatunk be következő képUnkön.) 

Az 1950, évi 25„ számu törvényerejli rendelettel a gyógysze

részet terén is kialakultak a szocialista termelési viszonyok, rneg

kezdődött a gyógyszerészet szocialista fejlődése„ 1950 elején a 

szocialista egészségUgyi ellátás alapjainak megteremtése céljából 
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korrriányzatunk létTehozta az Egészségtigyi Minisztériumot A 

gyógyszerészet és a gyógyszerellátás valarn_ennyi kérdése az e·~ 

gészségügyi rri iniszter hatáskörébe került. 

Az államositott közforgalrnu gyógyszértárak összefogására, 

wüködésük biztos itására és irányitására közigazgatási ter lileten

ként vállalatokat szerveztek. A megalakult megyei vállalatokat az 

Egészségligyi Minisztérium közvetlen felligyelete alatt milködő kö

zépirányító szt;rv az Országos Gyógyszertári Központ fogta ösz-

sze„ 

A Tolna megyei Gyógyszertár Vállalat a Népgazdasági Ta

nács 317/1950„ MISZ„ határozata értelmében az 1950. augusztus 

hó 19-én kiadott 3172-es számu Alapítólevél alapján alakult meg 

Allami Kezelésbe vett Gyógyszertárak Nemzeti Vállalat cimen 
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~jára „ fen..1 116 t~rvt'inyiJs rcn~.clk„zt'is~k 4s t1.· r,y6gye::éaztti 

utan1"4~ iráDJ&id. 

. . . 

A Vállalat első évei 

A szakmai irányitás megkönnyitése érdekében az egészség

ligyi kormányzat 1951-·ben a SZAKFELÜGYELŐ-i. majd 1952-ben 
N • /' ! ' 

a FOGYOGYSZERESZ-i mupkakört hozta létre„ 

1957, január l-től a megyei önkormányzat kiszélesitését 

célzó decentralizálási elvnek megfelelően a megyei Tanácsok fel

Ugyeletébe kerliltek a Gyógyszertár Vállalatok is, A Vállalat" ne

ve ettől fogva megváltozott és Tolna megyei Tanács Gyógyszertá

ri Központja leü,„ A feltigyeleti jogkört a Megyei Tanács Végre

hajtó Bizottságának EgészségUgyi Osztálya gyakorolja. 

A megalakult Vállalat feladata volt a rc.mokból felépitett pa

tikák folyamatos gyógyszerellátásának biztositása s ez kezdetben 

nem volt zökkenőmentes, hiszen a forgalom várható alakulásáról 

nem voltak adatok.. A gyógyszerutánpótlást kezdetben a budapesti 

Gyógyáruértékesitő Vállalat látta el. később tájegységi flókraktá

rakat létesitett s ekkor Tolna megyét a pécsi flókraktár látta el. 

A gyógyszer fogyasztás rohamos emelkedése szlikségessé tette a 

decentralizálást melynek eredményeként 1952 végére megalakul

tak a Gyógyszertár Vállalatok megyei raktárai. 

1950-ben Tolna megyében 41 közforgalmu gyógyszertárat vet

tek állami kezelésbe s ezekben 54 gyógyszerész és 5 szakképzet

len technikus dolgozott. A gyógyszertárak állapota - a háborus 

események következtében - nem volt megfelelő, annál is inkább 

II'ert elsősorban 1945 előtt a tőkegylijtés eszközei voltak, felsze

relésUk és anyagkészlet lik sok kivánni valót hagyott maga után „ 
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Els6dleges feladat volt tehát a gyógyszertárak megfelel6 készlet·· 

tel való feltöltése, az épliletek tatarozása, a háboru károk hely-

I eáll itása" 

A hálózat fejlesztése 

Az elmult 25 év alatt a megye gyógyszertárainak száma 

bár csak kett6vel emelkedett, de öt uj létesitésével gyarapodott .. 

Az volt a cél, hogy a régi gyógyszertárak felujitásával, esetleg 

a szlikségnek megfelel6 módon való áthelyezésével javuljon a hely

zet. Ezért 1951-ben a felesleges dombóvári második (Csomor) és 

a szekszárdi harmadik (Ulrich) patikát bezárták .. Ezzel szemben 

1961-ben Sárszentl6rincen, 1965·-ben Aparhanton, 1966-ban Ma

gyarkesziben, 1968-ban Szedresen, 1969-ben Szekszárd uj lakó

telepén rnegnyilt gyógyszertárral b6vlilt a szám, mig az 1964-ben 

megszüntetett nagyszékelyi patikával értUk el a jelenlegi 43-as 

össz-számot„ 

Szekszárd uj lakótelepén létes itett gyógyszertár 

A szekszárdi ui patika officinája 

Korszertitlenség miatt szlikségessé vált a gyógy

szertárak rekonstrukciója: Hőgyészen, Iregszen1csén, Ujdornbó

váron, Decsen és Bátaszéken, 

Tervek a hálózat bővitésére 

Jelenleg Pakson - a Rendel6 Intézet szomszédságában epUI 

uj gyógyszertár, amit a paksi Er6mU épitése és a várható fejlő

dés is indokol.. Ugyancsak folyamatban van a regölyi, valamint a 

döbröközi gyógyszertár épitése is. Kinőtte kereteit a szekszárdi 

két régi gyógyszertár is, felujitásukról tárgyalások folynak. 

Központunk gyógyszerraktára is mostoha körUlmények kö

zött tárolja gyógyszerkészletét, az irodák elhelyezése is korsze-· 

rUtlen„ A tervek szerint először az uj raktár készlilne el az uj 

központi épületben, amely az emlitetteken kivlil magában foglalná 

a galenusi- és a szakfe1Ugyel6i laboratóriumot is„ Azután kerlil-

11e a sor az irodálaa, 
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A hálózati gyógyszertárak, valamint a szolgálati lakások ta

tarozására fordított összeg állandóan növekszik, 19.51 ~·ben az ösz

szeg 30, OOO Ft volt, mig 1974-hen L i99,000 Ft-ot forditottak .. er

re a célra, A felujitásokkal együtt folyamatban van a berendezé

sek korszerUsitése is, hiszen a felszabadulás előtt a magistrális 
készitmények voltak tulsulyban, mig napjainkban a specialitások 

kerültek előtérbe, 

A VI, Magyar Gyógyszerkönyv életbelépése nagy lendliletet 

adott a szakmai fejlesztésnek. Biztositani kellett például a szemcsepp 

készités előirt feltételeit és manipulator, száritószekrény, auto

kláV, membránszUrő stb. beszerzése tette lehet0vé az előirások 

betartását. 

Megyénkben központi galenusi laboratórium még nincs, e 

készitményeket a Baranya megyei Tanács Gyógyszertári Központ

jából szerezzük be. A 11 /3 sz, szekszárdi g-tógyszertár ban van 

tablettázó gép, ugyanitt Regdon-Vidákovics-féle kupöntő, amely

n8'k. segitségével a központ el tudja látni a gyógyszertárakat a 

szUkseges FONO-s kupokkal is., 

A gyógyszertári dolgozók kérdése 

Tolna megyében 1951-ben csupán 8, OOO. OOO Ft volt a gyógy

szertári forgalom értéke., Ez a szám 1968-ban 66, 510, OOO Ft, 

1974-ben az indulás 15-szöröséL 125, 581, OOO Ft-ot tett ki, Ter-

mészet.es, hogy a forgalom növekedésével szükségessé vált a há

lózat dolgozóinak számát növelni, Mig 1950-ben a hálózat dolgo

zóinak összlétszáma 120 fő volt (köztük 54 gyógyszerész), ez a 

szám 1974-re .360-ra (köztük 85 gyógyszerész) emelkedett, Ez a 
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létszámemelkedés azonban már f J 1 nem e e meg a jelenlegi igények-

nek. A szUkséges gyógyszerészi létszámemelkedést Központunk 

ugy óhajtja biztositani, hogy társadalmi ösztöndijat juttat olyan 

egyetemi hallgatóknak, akik szerződésileg kötelezik magukat, hogy 

tanulmányaik befejezése után megyénkbe jönnek dolgozni,, 

A gyógyszertári munka 

rész segitője az asszisztens „ 

szakszerü elvégzésében a gyógysze-

1948-ban laboránsképző tanfolyam 

indult, mivel a felszabadulás után egyre erős ebben jelentkezett az 

igény a gyógyszertári segédmunkaerő elméleti képzésére, E kép

zés időtartama 8 hónap volt, s a feltételhez 8 általános iskolai 

képzettséget kivántak meg 1961 b k d"d - en ez o ött az asszisztenskép-

zés mai formája, melynek előleltétele az érettségi bizonyitványés 

két éves időtartamu tanfolyam (heti két alkalommal tartott előadá

sokkal), Megyénkben az első kétéves (1961-63) tanfolyamot 28 hall

gató kezdte el, de mindössze 17-en értek csak el eredményt, A 

megnövekedett forgalom ellátásán a gyógyszerészeken kivUl, több 

asszisztensre is szUkség van 1967-ben az asszisztensek száma 

87 volt, ez a szám megyénkben 1974-ben 146-ra emelkedett Je

lenleg az asszisztensjelöltek száma: 33, tehát 1975·-re megközeli

ti a 200-as létszá!T' ot, Megyénkben 1968-ban az assziszte:isek 

gyógyszertári oktatására klilön oktató gyógyszerészeket · 1 1 ie ö tek ki, 

akik figyelemmel kis érik a tanulmányi el "neneteleiket 

zott 

A gyógyszertári munka egyre inkább elnőiesedik, ezért foko

gondot okoz - 1968-ban bevezetett gyermekgondozási segély 
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kihatásának eredménye - a kismamák otthon maradása következté

ben fellépő munkaeróbiány .. ll!egyénkben 1974-ben 8 gyógyszerész, 

31 asszisztens és 7 központi dolgozó vette igénybe kormányzatunk 

e szociális juttatását. E felsorolásból is megállapitható, hogy az 

asszisztensek közti! vették a legtöbben igénybe a kedvezményt s 

éppen ezért az ő csoportjukban van legnagyobb szUkség az után

pótlás biztositására„ 

A nyugdijba vonulókról való szociális és anyagi gondoskodás 

e!Uzte a mult bizonytalanul sivár öreg kor gondjait,. 

A szakmai továbbképzés 

A gyógyszerészi tudományok fejlődésével egyidejU!eg egyre 

indokoltabbá válik a dolgozók továbbképzése is. Kollégáink - fel

ismerve a tudományos követelmények magasabb szintjét - egyre 

nagyobb számban vesznek részt a tanfolyamos és konferenciális 

továbbképzéseken, rendezvényeken„ Ezen a ter Uleten is jelentős 

eredményeket könyvelhetUnk el. Az utóbbi évek közUl az 1974-es 

év kiemelkedik a továbbképzésben. 

A tudományos kutatómunka eredményességét mutatja az is, 

hogy két gyógyszerész rendelkezik a "gyógyszerészdoktori" tudo

mányos fokozattal „ 

Tanfolyamos továbbképzésen történik toxicológus gyógysze

részeink képzése„ Ismeretes, hogy szerepUk a mezőgazdaság 

szocialista átszervezésével kapcsolatos kemizálásban rejlő ve

szélyek felfedése, ismertetése. Jelenleg 13 toxicológus gyógysze

részlink dolgozik ezen a téren, s tevékenységtik a körzettikben 

foglalkoztatott mezőgazdasági dolgozók vegyvédelmi oktatására 
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irányul.. E minőségben a községi Tanácsokkal, a mezőgazdasági 

egységek vezetőivel, a helyi Vöröskereszt Szervezettel, Kultur

otthonnal mtiködnek egylitt, hogy minél szélesebb körU felvilágo

s itó munkát tudjanak kifejteni.. 

1971-ben kezdődött megyénkben az asszisztensek helyi to
vábbképzése. A meghallgatott technológiai és hatástani előadások 

segiteni fogják őket abban, hogy a megnövekedett szakmai köve

telményeknek megfelelően tudják munkájukat ellátni.. Eddig két al

kalommal indult továbbképző tanfolyam s végén megtartott vizsgán 

kb„ 50-en feleltek meg a követelményeknek. 

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság 
Tolna megyei szervezete 

Az egyéni továbbképzés egyik sajátos formája az a lehető

ség, hogy ifju kollégáink tudományos kutatómunkát végezhetnek, s 

eredményeikkel résztvehetnek a minden évben megrendezett "Rozs

nyay ll!átyás előadói versenyen" .. Kisérleti munkájukhoz minden 

szakmai segitséget és támogatást megkapnak, s igy már is több 

szép helyezést értek el a viszonylag erős, országos mezőnyben 

A szakmai fejlődésre nyujt lehetőséget Gyógyszertári Köz

pontunk azon rendelkezése is, hogy az országos konferenciákon 

való részvételt biztosi! az WGYT helyi Szervezetével egytitt a 

célból, hogy minél többen képviseljék Tolna megyét az országos 

kari megmozdulásokon. A kikUldetés idejére rendkivU!i szabadsá

got és költségmegtéritést adnak. 

1974-ben kezdte meg mtiködését az MGYT Tolna megyei 
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szervezetének keretébea a Fiatal Gyógyszerészek Klubja,, Szak

mai előadásokon kivUl elhangzanak itt külföldi utakról szóló él

ménybeszámolók, de a klub keretében lehetőségUk nyilik a háló

zati gyógyszerészeknek az egymással való megismerkedésre, a 

problén1ák megbeszélésére is„ Az előadások magas szinvonalát 

az MGYT szerve által meghivott neves előadók szereplése is biz~ 

tositia „ 

Dolgozóink közéleti szereplése 

A Központ dolgozóinak társadalmi elismerését jelenti, hogy 

többen viselnek közéleti tisztséget,, A Szakszervezetek Tolna me

gyei Tanácsa Szakmaközi bizottságában 1 titkár, 1 gazdasági fe

lelős vesz részt, Tolna megyei tagja van a Magyar Gyógyszeré

szeti Tár saság Vezetőségének, az Orvos · Egészségügyi Dolgozók 

Szakszervezete Tolna megyei Bizottsága Elnökségének, a Hazafias 

Népfront Megyei Bizottságának, a Járási Pártbizottságnak, a KISZ 

Megyei Bizottságának és a Megyei Tanács Üjusági Bizottságának„ 

A Megyei Népi Ellenőrzési Bizottságnál 2 szakértőnk dolgozik, 

A Központ dolgozói közUl 23-an a Magyar Szocialista Mun

káspárt tagja, s közUlUk ketten községi párttitkárok, egy pe

dig községi csucstitkár -helyettes „ Az 1973 ·as tanácsválasztások 

alkalmával 11 főt választottak meg tanácstagnak„ Beosztásuk: 7 

gyógyszerész. 3 asszisztens és 1 takaritónő. 

A dolgozók aktivan kapcsolódnak be a Párt- és a Szakszer

vezeti oktatásba, Növekszik azoknak a dolgozóknak száma, akik 
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elvégzik a f../farxista-Leninista Esti Egyetem hároméves és sza

kositó tagozatát,, jelenleg 19-en rendelkeznek a politikai képzett

ség e fokozatával. öten szakositó tagozaton szereztek képesitést„ 

Szakmai és társadalmi tevékenységUk elismeréseként dolgo

zóink a 2 5 év alatt az alábbi kitUntetéseket kapták: 

"Kiváló gyógyszerész" 

"Érdemes gyógyszerész" 

"Egészségügy kiváló dolgozóJa" 

"Miniszteri dicséret:' 

"Vállalati kiváló dolgozó" 

3 

2 

15 

11 

76 

Két dolgozónk - nyugdijba menetelUk alkalmából „ er~dményes 

munkájuk jutalmául a "Munka Érdemrend" ezüst, illetve bronz~, 

fokozata kitüntetésben részesUlt„ 

Központunk az 197Lévi jó munkája alapján elnyerte a "Ki

váló Vállalat" cimet, 

Hazánk felszabadulásának 30, évfordnlója tiszteletére 1974-

ben munkaversenyt inditott el a Központ Vezetősége és a tömeg

szervezetek„ E verseny célja a szakmai munka és a szakmai 

szinvonal emelése, Ugyancsak 1974-ben indult a munkamegjavitó 

mozgalom is. 

Nálunk csaknem m inde»ki szakszervezeti t'}g, A tagok lidUl -

tetésére szolgáló Fadd-Dombori-ban létesUlt UdUlőhöz Központunk 

adott anyagi segitséget, m ig a KISZ védnöksége alatt a dolgozók 

jelentős tár sadalrn i munkát végeztek, 
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Az eredményekből leszUrhetjUk, hogy Tolna megye szocia·· 

lista gyógyszerészetének fejlődése az elmult negyedszázad alatt 

magas szintre emelte a szakmai munkát és javultak e munka vé~

zéséhez szükséges feltételek, valamint a gyógyszertárhálózat bő

vUlése folytán vél':ső soron a betegek gyógyszerellátása, igy a szo

cialista egészségUgy. 

A tervszeril hálózatfejlesztés következtében javult 'a gyógy

szertári bei: endezések, felszerelések és !épUletek állaga is „ A for

galom állandó emelkedése nagy terhet ró a megyei hálózat vala
mennyi dolgozójára, s igy a forgalom zavartalan lebonyolitása ér-

dekében mindenkinek arra kell törekednie, hogy tudása legjavát 

adja a munkához s igy járuljon hozzá a szocialista egészségügy 

alapelveinek megvalósításához. Még bemutatjuk táblázatban (!.sz.) 

a megye gyógyszertárait kiemelve az 1756-ban alapitott első szek

szárdi patikát, 

A dolgozat számadatai csak szerényen tUkrözhetik a fejlődést, 

ami megyénkben is végbe ment, de közel 40 oldalas pályamunkám 

főleg e ki vonata sem adhatott teljes képet csak vázlatot a végbe

ment fejlődésről.. 

VASSNÉ, BOROS ÉVA 
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I. sz. táblázat 

T o ln a megye gyógyszertárai 

Szám: Telephely: 

1. Szekszárd 
2. Szekszárd 
3. Szekszárd 
4. Bátaszék 
5. Báta 
6 .. Bonyhád 
7 .. Bonyhád 
8. Bölcske 
9. Decs 

10, Dombóvár 
11. Dombóvár 
12. Ujdombóvár 
13„ Döbrököz 
14„ Dunaföldvár 
15. Dunaföldvár 
16. Dunaszentgyörgy 
17. Fadd 
18. Gyönk 
19. Hőgyész 

20. Iregszemcse 
21. Kölesd 
22„ Kurd 
23 .. Mórágy 
24. Nagydorog 
25. Nagykónyi 
26, Nagymányok 
27. Nagyszékely 
28. Ozora 
29. Paks 
30„ Paks 

Alapítás 
éve: 

1934„ 
1863. 
1756 .. 
1836„ 
1930. 
1820. 
1923. 
1890 .. 
1910. 
1871. 
1921. 
1929. 
1809. 
1857. 
1796„ 
1928„ 
1836„ 
183 7 .. 
1802„ 
1784. 
1878. 
1910 .. 
1943„ 
1889. 
192 5. 
1908. 
1923„ 
1880,. 
190 7

• 

1778,. 

Egyéb megjegyzés: 

Megsz.: 1951. 
Ujjáépitve: 1973. 

Ujjáépitve: 1972. 

MegszUnt: 1951. 
Ujjáépitve: 1972. 

Ujjáépitve: 1969. 
Ujjáépitve: 1972. 

MegszUnt: 1964„ 
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Szán1: Telephely: Alapitás Egyéb megjegyzés: 
éve: 

31. Pálfa 1943. 
32, Pincehely 1894. 
33 .. Regőly 1929 .. 
34. Simontornya 1818,. 
35. Szakcs 1888 .. 
36 .. Tamási 1838,. 
37„ Tengelic 1923„ 
38,, Tevel 1902. 
39. Tolna 1830 .. 
40. I olna 1935. 
41. Zomba 1863 .. 

25 év alatt a hálózat bővülése: 
SzekS;árd _____ -------------

3 .. 1969 .. 
lL SárszentlőrinG 1961 

2 7" Szedres 1968. 
42 .. Aparhant 1965. 
43„ Magyarkeszi 1966. 

Irodalom• . . , , kb 
L MagyarSzocialista Munkáspárt Tolna megyet Btzott~agana e-

számolója a megyei Pártértekezletre. Szekszard, :971. 
2. SOMI BENJAMIN: Tolna megye .. (Figyelő, 1972." _16.szam.) 
3 D KEMPLER KUR'Jl/Iagyar Gyógyszereszet. Medtcma, 1968. 
4. ~:ÁZÁR JENŐ: Az állami gyógyszerellátás két évtizede. 

(Gyógyszerészet, 1970. 1. szám.) , , . , , 
5„ Az uj gazdasági mechanizmus és a,z egeszsegUgyt ellatas. 

(Gyógyszerészet, 1968. 1. szam.) 
6„ A gyópszerészet szocialista fejlődése. ~Medicina, 19

1
61;) 

Dr. VEGH ANTAL: Szocialista gyógyszer eszet, sz?cta lS a 7 
· gyógyszerész .. (Gyógyszerészet, 1962. 5„ szam .. ) 

8„ Gyógyszerészet, 1960 .. 7„szám„ 
9. Vállalati Ügyrend .. Szekszárd„ 1974. , , k f 'l"'d' 

10. Dr „GUTAI MIKLÓS: Szekszárd egészsegUgye~e '. NeJ 0

1
e
9
s
7
e
4 

a) 
város felszabadulását követően .. (Szekszardt ! Y. . 

11. Dr. FÜLÖP TAM Ás: EgészségUgyi szervezéstan, (Medicina, 1963 ·) 
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Összefoglaló 

, A dolg?zat 3: oldalas, táblázatokkal és grafikonokkal, fény-
k~pekkel ellatott palyamunkanak kivonata. Ismerteti egy kisebb 
varmegye szocialista gyógyszerészetének 25 éves fejl6dését (1950-
19 75), ?s, szegezi eredményeit. A kicsib61 lehet az egészre követ
keztetm es ez a ttikörkép országunk hatalmas szocialista előreha
ladás„át muta~a ~z egészségtigy terén, ideértve a gyógyszerészet, 
a gyogyszertarhalózat fejl6dését is. 

SUMMAR Y 

The paper is the summary of a 3 2-page competition essay 
with tabies, diagrams and photographs. It introduces the develop
ment of socialist pharmaceutics in a not too extensive county, 
and gives the results of a 25-year period (1950-1975). The paper 
perrnits to draw _conclusions regarding the enormous socialist 
evolution ín the field of Hungarian sanitary matters, including 
the development of pharmaceutics and the network of pharmacies. 

ZUSAMME NF ASSUNG 

Das Elaborat ist der Abriss einer 32-seitigen Preisschrift 
mit Tabellen, Graphikons und Photographien„ Es behandelt die 
Entwicklung der sozialistischen Pharmazie eines kleineren Ko· 
mitats wahrend einer 25··-jahrigen Periode, von 1950 bis 1975 .. 
Schlussfolgerungen sind auch schon von diesem Beispiel mögJ.ich 
und geben ein gutes Bild bezUglich des grossen sozialistischen 
Fortschrittes des ungarischen Gesundheitswesens, so auch der 
Pharmazeutie und des Apothekennetzes, 
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NEVES MAGYAR GY6GYSZER~SZEK 

KORITSÁNSZKY OTTO 

(1882-1952) 

KORITSÁNSZKY OTT6 az a magyar gyógyszerész volt, 

akinek nevét századunk elejétől kezdve, az ország határain tul 

is -Európa legtöbb országának gyógyszerészköreiben, mint a 

Nemzetközi Gyógyszerész Szövetség (Federation Internationale 

Pharmaceutique - F„ I. P.) alelnökét hosszú ideig jól ismerték. 
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Falusi gyógyszerész fiaként szerény körtilmények között kezdte 

pályafutását, de korán megnyilatkozó írói tehetsége, érdeklődé

sét a szépirodalom, majd a szaklapirás felé terelte .. Mint fiatal 

gyógyszerész több nyugati ország gyógyszertárában dolgozott s e 

közben irt cikkeivel -· prof. Halmai szerint - nemcsak a külföldi 

lapok, de a hazai szaksajtó irányítóinak érdeklődését is felkeltet

te ugy, hogy 1908-·ban a Gyógyszerészi Hetilap munkatársának 

hívta meg. Hazatérve cikkeiben visszatükröződik az a modern 

szellem, amit több évig tartó európai utja során elsajátított. A 

haladó szellemet az akkori Magyarországon a budapesti fiatalok 

"Galilei Kör"-e képviselte, amelynek összejövetelein KORI

TShi'lSZKY is megjelent és szerepelt, 

Szerkesztői pályafutása közel négy évtizeden át tartott a

mellett, hogy az Országos Gyógyszerész Egyesület igazgatójaként 

több fontos intézmény kezdeményezésében és megval6sitásában 

vett részt. De módot talált e pozíciójában arra is, hogy a hazai 

gyógyszerészetet a Nemzetközi Gyógyszerész Szövetségben (F.I.P.) 

- amelynek alakulásától kezdve tagja volt - képviselje. Hogy ezt 

milyen sikerrel végezte, arra rávilágít a Szövetség elnökének 

- KORITSÁNSZKY halála után (1960·-ban) - elhangzott beszéde, a

melyben őt nemcsak megbecsült és kedvelt egyéniségnek jellemez

te, de megemlékezett arról az alapos felkészültségről és szónoki 

készségről is, amellyel KORITSÁNSZKY a gyógyszerészet legkü· 

lönbözőbb területéről felvetett problémákat kezelte, (l) 

(1) Programme Federat. Intem. Pharmaceut, Kobenhavn 1960, 
VIII D25 
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Életrajza 

KORITSÁNSZKY OTTÓ 1882„ március 16-án született a 

Tolna megyei 
.. , - , 

KOLESD-en, ahol edesapja, id„ KORITSANSZKY 

DÉNES (1853-1928) az "Isteni Gondviselés"-hez cimzett és ott 

18 78 óta mtiködő gyógyszertár tulajdonosa volt. Az apa - falusi 

gyógyszerész létére - kiválóan képzett gyógyszerész volt, aki ok·· 

levelét a bécsi Egyetemen szerezte. Néhány évi segédes~edés (2 ) 

után nőtil vette LUBOVIENSZKY ÁGOSTON mistelbachi (Ausztria) 

gyógyszerész leányát, majd 1882-ben megvette a kölesdi patikát 

és ott telepedett le. Gyógyszertári elfoglaltsága mellett gyógynö

vény-gytii téssel és (3).·termesztéssel is foglalkozott, de közéleti 

és egyháztársadalmi tevékenységén (Z) tul, minden gyógyszerészi 

megmozdulásnál is áldozatkészségével, 

zött szerepelt. Igy érthető, hogy mind 

adományaival az elsők kö-
,,. „ ' ' a harom fiat: OTTO (1882·-

1952), DÉNES (1889-1966) és VIKTOR (1892- ), is gyógys ze-

résznek nevelte. A család - amelynek kiterjedt rokonságában több 

gyógyszerészt találunk - a Felvidékről származott. A nagyapa, 

KORITSÁNSZKY GYÖRGY a XIX század közepén a Liptó megyei 

NÉMETLIPCSÉN volt földbirtokos(Z). 

Mint legidősebb fiu, KORITSÁNSZKY OTIO középiskoláit a 

jó hirü bonyhádi gimnáziumban végezte(
4

). Már Bonyhádon emi

(2) A Koritsánszky-család közlése„ 

(3) id„ Koritsánszky Dénes: Gyakorlatból··gyakorlatnak! (Ipari és 
Gyógynövénytermesztők naptára. Bpest, 1921 65.) 

(4) Bonyhádi Öregdiákok Szövetsége (dr. Kovács Gyula közlése) 
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nens tanuló lehetett, mert a Millénnium évében (1896) mint a 

gimnázium "legjobb szónoka" díjat nyert. A VI. gimnáziumi osz

tály elvégzése után atyja gyógyszertárában lett gyakornok. Gya

kornoksága alatt jelent meg (1902) első tárcája, amelyet késóbb 

több elbeszélés, utirajz stb. követett(5). Szépirodalmi tevékeny

ségén kivtil - a család szerint - néphagyományi és néprajzi adat

gyüjtéssel, sőt nyelvészettel(6) is foglalkozott. 

Gyakornoki vizsgáját és egyetemi szigorlatait egyaránt kitti-
• d • (7) 

no ere mennyel tette le • Oklevelét Budapesti Egyetemen 1903-

ban szerezte meg. Egyetemi hallgató korában az ifjuság egyik ve-· 
• ' lakj 1 (8) . ' 

zera a vo t. A gyógyszerészhallgatók Segítő és önképző Egyle·-

tében mint a bíráló bizottság ta<Ma mtiködött (9) Okl l' k 
c.,J • eve ene meg-, 

szerzése után - Halmai prof„ feljegyzései szerint - mind THAN 

KÁROLY, mind LENGYEL BÉLA professzorok meghívták intéze

tükbe, őt azonban jobban vonzotta a gyakorlati pálya és a közélet, 

mint az egyetemi intézetekben végzett kutatómunka. 

1903-ban MOLNÁR LAJOS soproni "Oroszlán" gyógyszertár-
ba 1 • (lü) n vo t alkalmazasban • A Soproni Levéltárban önálló gyógy· 

szertörténeti kutató munkát is végzett: megírta a soproni, a nagy

szebeni és a pozsonyi XIV„-XVII. századbeli patikák történetét. 

(5) Lásd: Koritsánszky irodalmi munkássága fejezetet, 50 „ old. 

(6) Magyar Nyelvőr (1901) 144„ (1903) 392„ (1904) 525.old. 

(7) Gyógyszerészi Hetilap (41) 405„ (1903) 

(8) Ugyanott (40) 661. (1902) 

(9) Gyógyszerész (4) 678. (1902) 

(10) dr. Nikolics Károly (Sopron) szíves közlése 
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E munkájával a Gyógyszerészi Hetilap XIL pályázatán 100 Koro-

"l (11) na pa yadijat nyert • 

1904 őszén - tapasztalatgyüjtés céljából - külföldön, Mer;ffi

ban~ Bázelben, Genfben, a Riviérán és Párizsban dolgozott, de az 
1 

" kb k . l"t (l 2) K··1·· ·· egyetemi varoso an az egyeteme et is a ogatta „ u onosen 

Genfben volt jelentős a szereplése, ahol a magyar egyetemisták 

Egyesületében több alkalommal ő volt az Unnepi szónok.' Negyed

féléves külföldi tartózkodása idején külföldi lapokban is jelentek 

meg cikkei(l3) s ezenkívül előadásaiban ismertette a magyar gyógy

szerészi viszonyokat, Ez idő alatt építette ki a külföldi vezető 

gyógyszerészekkel azokat a személyes kapcsolatokat, amelyek őt 

később a Nemzetközi Szövetség megalakításakor szerephez juttat·

ták, Hazatérve munkatársa maradhatott számos nyugat-európai 

ország gyógyszerész szaklapjának s e tevékenységét az első világ

háboru befejezése után annyira kiszélesítette, hogy neve világszer

te ismertté vált. 

1908·· ban a Gyógyszerészi Hetilap szerkesztője, dr. VARSÁGH 

ZOLTÁN KORITSÁNSZKYT hazahívta; e lap kötelékében előbb se

géd-, majd helyettes-szerkesztői minőségben dolgozott„ Szakírói 

minőségében 1908„1913„ig sorra látogatta az ország gyógyszertá·

rainak nagy részét, hogy a kartársak ügyes-bajos dolgaival, prob

lémáival a helyszínen ismerkedhessen meg. Ez a helyismeret ké-

(11) Gyógyszerészi Hetilap (45) 18„, 34„ 50., 67„ 82„ 98„ 
114., 162. 178., 226. (1907) 

(12) dr. Halmai )„ prof. adata 

(13) "Ein altes Dokument" Pharmaceut., Post Wien (44) 689. (1906) 
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sőbb - amikor az Egyesület igazgatója lett - nagy segítségére 

volt az ügyek intézésében, Még mint szerkesztő vett részt az 

1910-ben Brüsszelben rendezett Nemzetközi Gyógyszerész Kong

resszuson, ahol - mint ismeretes - az egybegyültek a Nemzet

közi Gyógyszerész Szövetség (F .!. P.) megalakítását határozták 

el.. A Kongresszus KORITSÁNSZKYT is a központi szervező bi-

tt " . " 1 "l (14) zo sag tagpu va asztotta meg 

1913-ban a Nemzetközi Gyógyszerész Szövetség (F. I. p.) 

Hágában (Hollandia) tartott !.. Kongresszusa alkalmából KORI

TSÁNSZKY szervezte meg a magyar gyógyszerészek csoportos 

utazását, amelyben az akkori Magyarország területéről kb. 30 

gyógyszerész vett részt„ Ugyancsak ő képviselte a hágai kong

resszussal kapcsolatban Gent (Gand)--ben (Belgium) tartott szerve

zd gyülésen Magyarországot, A kongresszus alkalmából rendezett 

nemz tk·· · " " · k' "11· " (l 5) " e oz1 gyogyszereszet1 ia itas magyar reszének szerve-

zését is ő végezte és munkájáért dicsérő oklevelet nyert(l6). Ér

demes a megemlítésre az is, hogy az elnökség a magyar küldött

ség két tagját: BAYER ANTAL (1860-1948) Egyesületi elnököt és 
, ' 

KORITSANSZKY OTIO szerkesztőt - más országok kUldötteivel 

. egyUtt - tiszteletbeli tagokká választotta meg(l7)• A kiutazott ma'" 

gyarok között 2 nő-gyógyszerész is volt: dr, LÉGRÁDY ERZSÉ

BET, az első magyar gyógyszerész-doktornő és HA!NlSS BERTA 

az első magyar nő, aki gyógyszertár-tulajdonos volt, Az egyik 

(14) Gyógyszerészi Hetilap 49/38 602, (1913) 

(15) Gyógyszerészi Értesítő 20 (39) 616. (1913) 

(16) Ugyanott 20 (4) 634. (1913) 
(17) Gyógyszerészi Hetilap J?.!:_ (43) 567. (1913) 
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fogadáson éppen dr, Légrády Erzsébet Udvözölte nagysikerU 

, be ill k (l 3) franc la nyel vti beszedben az egy gy te eL 
, ky , . 1 ... d . 1 , b (l 9) Hazatérve Kor itsansz arany ag rovt .Je entes en s~á~· 

molt be az Egyesliletnek, hangsu!yozva azt, hogy a Nemzetközi 

Szövetség módot ad arra, hogy a magyar gyógyszerészek is kép

viselve legyenek a Szövetségben, s ezért a hivatalos kormány

képviselő dr .. MATOLCSY MIKLÓS professzor közbelépését ja

vasolja a magyar kormánynál.. jelentésének másik fontos pontja 

arról szólt, hogy a szövetség jövendő Kongresszusainak lehetsé

ges szinhelyétil Magyarország is szóba került, fontos volna tehát, 

hogy az illetékesek meghivást ktildjenek a Nemzetközi Elnökség

hez„ A jelentés rövid és talán a szokottnál tartózkodóbb hangjá

nak magyarázatául az szolgál, hogy még a kongresszus tartama 

alatt a Magyarországi Gyógyszerész Egyestilet olyan alapszabály

módositást fogadott el, mely szerint az EgyesUletnek csak aktiv 

gyógyszertártulajdonosok lehetnek tagjai ! Koritsánszky e megkli

lönböztető és őt is érintő eljárás miatt megneheztelt s még kUl

földről (NUrnberg) ktildött nyilt levelében lemondott egyesU!eti 

tagságáról. (
2

0) Példáját rövidesen hirlapirótársa BÁRSONY 

ELEMÉR, majd többen is követték. 

Életrajzában olvastuk, hogy az első világháboru kitörése 

félbeszakitotta az ujságirói pályát„ Koritsánszky - mint tartalé·· 

kos "gyógyszerész-járulnok"(
2
l) a mozgósitáskor katonai szolgá-

(18) 

(19) 

(20) 
(21) 
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Zoltán Béla beszámolója; Gyógysz. Közlöny 29 (39) 619 (1913) , ~ 

Gyógyszerészi Ertesitő 20 ( 44) 699 (1913) 

Gyógyszerészi Hetilap; 51 (43) 565 (1913) 
Hadnagyi rang.Gyógysz.Értesitő 21. (33) 500 (1914) 

latí.i vonult be Veszprémbe, s az ottani, valamint a környékbe

li hadikórházak felállitásánál m Uködött közre .. 

1915-ben harctéri szolgálatra vezényelték s az évek során 

hazai, majd német, valamint bolgár hadi kitUntetést kapott, de 

ezekh61 az évekből más - rávonatkozó - emléket feltalálnom 

nem sikerlilt .. Az 1918 .. évi októberi események Máramarosszige

ten talál.ták .. Innen a rábizott értékeket -· valószinlileg gyógysze

reket - sikerlilt Budapestre szállitania, minek következtében őt 

is a Honvédelmi Minisztériumba vezényelték, majd később a 

megalakult NépegészségUgyi Minisztériumban kapott beosztást,. (ZZ) 

A I anácsköztár saság idején 

A forradalmi kormány által 1919 elejére tervezett képvi

selőválasztás alkalmából Tolna megye szlilöttét Koritsánszky 

Ottót is képviselőnek jelölték, Éppen programját ismertető kör

uton volt a megyében, amikor a I anácsköztár saság megalakult. 

Az átszervezés után ai EgészségUgyi Népbiztosság vezet6i be

látták, hogy éppen olyan széles látókörU, jó szervező egyéniség

re van sztikségtink, mint Koritsánszky, aki a Galilei Körben ne

velkedve, modem felfogással és eréllyel tudja intézni a háboru 

miatt hiányos és az antant-blokád következtében utánpótlásától 

megfoszfott szlikös magyar gyógyszerkészletek elosztását .. 

Koritsánszkyt tehát visszahivták a kölesdi szülői házból, 

hogy a szintén haladó szellem U ZOLTÁN BÉLÁval egylitt átve

gyék az ország gyógyszerészetének irányitását, A rövid pár hó-

(22) Koritsánszky Ottó: A magyar gyógyszerészet. Bpest, M 
vető 1919. ag-
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,,, 

nap alatt a gyógyszertárak anyagellátásának problémái mellett, 

módot találtak arra is, hogy több fontos kérdésben kezdeménye

ző lépéseket tegyenek, hogy csak a gyógyszerészképzés reform

ját és a gyógyszertárak gyógyszerész-felligyelők által történő 

vizsgálatának kérd~sét emlitsem meg, <
23

l ~ 
A további politikai átalakulások (Peidl Gyula kormánya) ide

jén a Népjóléti Miniszterium lll.főosztályán még rövid ideig szol

gálatot teljesitett„ Itt szorgalmazta a gyógyszerész-szakreferen

sekkel rendelkező Gyógyszerészeti osztály felállitását, s mikor 

ez nem sikerlilt, lemondott állásáról és a felmentést meg is 

kapta. <23l Még kmábbi (1919,.szeptember 18) minisztertanácsi 

határozat alapján kinevezést nyert abba az országos Bizottságba, 

melynek az volt a feladata, hogy a Tanácsköztársaság rendele

teit, dokumentumait, adatait összegyUjtse„ <
24

l Koritsánszky a 

gyógyszerészetre vonatkozó, ez időből származó adatokat alig 

fél esztendő alatt - igazi történetiróra valló - alapossággal és 

pontossággal gyUjtötte össze, ugyhogy a munka, melyet 1920. 

januárjában "A magyar gyógyszerészet a proletárdiktatura és a 

politikai átalakulások idején"<
23l cimmel adott ki, ma is érté

kes forrásmunka. Az anyagot három részre osztva tárgyalja.Az 

első rész az események leirásával foglalkozik„ Részletesen is

merteti a századeleji gyógyszerészet problémáit (törvényterve

(23) Koritsánszky Ottó: A magyar gyógyszerészet a proletárdik-
tatura és a politikai átalakulások idején, Budapest, Magvető 
1919 .. 

(24) Dr.. Vondra Antal: Koritsánszky Ottó. Gyógysz. Értesitő 28 
(23) 346 (1921) 
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zetek, az alkalmazottak mozgalmai, a jogadományozások törté

nete). Legnagyobb terjedelmli ez után a proletárdiktatura alatti 

helyzet kialakulását, a gyógyszerészeti osztály megszervezését 

és mliködését, továbbá személyi változásait tárgyaló rész. Rész

letes az osztály megszlinésének, illetve felszámolásának története 

is„ A második részben a gyógyszerellátás elveit, módszereit és 

nehézségeit ismerteti a könyv, s megismertet nemcsak a közpon

ti ligyvitel elveivel, hanem a gyárak nyersanyag-ellátásának és a 

termelés irányitásának problémáival is. A harmadik - legrövi· 

debb - rész a gyógyszerészkiképzés reformját tervező elgondo

lásokat tárgyalja, <
25

) benne az önálló Gyógyszerész Főiskofa lé

tesitésének gondolatás is. 

Minisztériumbeli állásáról való lemondása után Kor itsánszkyt 

a Magyar Gyógynövénytermelők és Gylijtők Országos E"gyeslilete 

titkárnak hivta meg. Ebben a minőségében nagy érdeme, hogy 6 

szerkesztette az első magyar Gyógynövény-évkönyvet. (Z6) A 

gyógyszerészi szaksajtóval sem szakadt meg az összeköttetése, 

mert a Gyógyszerészi Közlöny-ben, melyet akkor a magyar 

gyógyszerészirók nesztora K. KARLOVSZKY GEYZA szerkesz-

tett, cikksorozatot kezdett, melyben olyan egységes és erős or

szágos EgyesUlet megalakitását szorgalmazta, amely a budapesti 

I estlileten kivlil rr:.agában foglalná a Vidéki Gyógyszerészek - nem

(25) Réthelyi fózsef: Koritsánszky 0. könyve. Gyógysz. Közlöny 
36 (17) 18 (1920) 

(26) Ipari- és Gyógynövénytermesztők és értékesitők naptára. 
(Szerk .. : Koritsánszky 0. Budapest, Kisgazda 1921.) 
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rég alakult - egyesUletét, a segédgyógyszerészeket is, ami által 

az uj alakulat egy e:rős és valamennyi hazai gyógyszerész és a 

gyógyszerészet érdekeit is egyformán védelmező egyeslilés le

hetne. Ennek érdekében Karlovszkyval egyUtt az egész országot 

beutazta .. A nagyobb vidéki városokban gyUléseket tartottak a ha

tóságok vezetőinek bevonásával, hogy a gyógyszerészi közvéle

ményt megnyerjék a gondolatnak. Koritsánszky kittinő szónoki 

adottságával ilyenkor megokolta az egyeslilés létrejöttéb61 szár

mazó előnyöket, de agitált egy egyeslileti székház és vele kap

csolatos gyógyszerész-otthon érdekében is„ Tervbe vették ezen

kivUl azt is, hogy kétévenként más-más vidéki városban "Gyógy

szerész-napok;'··at tartanának, hogy a vidékről nehezen kimozdu

ló kartársak is értesUljenek a gyógyszerészeti tudományok hala

dásáról. Felvetették ezenkivUl az eddig otthon nélklil mUködő 

Magyarországi Gyógyszerész Egyesület számára székházvétel 

gondolatát és e célra önkéntes adományokat gyUjtöttek„ 

EgyesUleti igazgató 

Az 1919 .. november 4-én dr.. TAUFFER GÁBOR(
2

?) gyógy

szerész alelnök vezetésével lefolyt és a tulajdonosokat tömöritő 

Magyarországi Gyógyszerész EgyesUlet igazgatósági Ulése a tit

kári teendők elvégzésére ideiglenesen K „ KARLOVSZKY GEYZA 

szerkesztőt kérte fel, aki igy munkatársával, Koritsánszkyval 

egyUtt hivatalos minőségben végezte az ország gyógyszerészei

nek meglátogatását .. Az akció kb„ egy évig tartott, s ekkor az 

(27) Gyógyszerészi Közlöny ~ (21) 240 (1920) 
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1920 kt -b · 23 'k(2S)' - '. Ul' K 1 . o o er · t t 1.gazgatosagt es - ar ovszky lemon-

dása után - Koritsánszkyt kérte fel az "ideiglenes titkári" teen- r 

dők elvégzésére„ Közben az Egyesület átszervezésére vonatkozó 

tárgyalások tovább folytak, ugyhogy a Gyógyszerészi Közlöny 

192Lmájusi számában már arról olvashatunk, hogy a kandidáló 

bizottság az elnöki tisztségre egyhangulag dr. GAÁL ENDRE 

gyógyszerész, volt szerkesztő, ny. népjóléti államtitkár, nern

zetgylilési képvisel6t jelölte, Ő viszont a nála m<>o:jelent jelölő

bizottságtól azt kérte, hogy az Ugyvezető hivatal élére KORI

ISÁNSZKYT igyekezzenek megnyerni,. Idézem: 

" ... nemcsak mivel az átszervezett egyesület Il'egvalósu
lása legnagyobbrészt az ő érdeme, hanem, mert erre az állás
ra ő való ... "(29) 

Az 1921,május 26-án lezajlott nagy jelentőségU alapsza-

ba'ly 'd "t' dk" Ul' k" Ul' (3 0) h • • mo ost o ren tv 1 ozgy esen egy angulag elnökke va--

lasztották dr. GAÁL ENDRÉT, társelnökké MIHALOVITS JENŐ 

debreceni gyógyszerészt, alelnökké pedig egy budapesti (Dr. 

TAUFFER GÁBOR) és egy vidéki (MÜLLER VILMOS, Rákodpa

lota) gyógyszerészt, A választmányban 8 budapesti mellett 15 

vidéki gyógyszerész foglalt helyet. A közgyU!és ezenkivUl tiszte

letbeli tagokat is választott, akik között a kari élet kiválóságai 

(dr, Deér, Karlovszky, Kazay, Ernyey) mellett S egyetemi ta

nár nevét is olvashatj"uk, A választást követő választmányi Ulés 

(28) Gyógyszerészi Közlöny 36 (21) 243 (1920) 

(29) Ugyanott ~ (21) 2 56 (1921) 

(30) Ugyanott 37 (22) 268 (1921) 
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(l 92L junius 24) (3 l) - a folyó ügyek intézése után ügyvezető 

igazgatóul KORITSÁNSZKY OTTÓ eddigi titkárt alkalmazta. Ő 
most már igazgatói minőségben fáradhatatlanul folytatta vidéki 

utjait .. Egyrészt az egyesület vidéki kerlileteinek szervezését in

ditotta meg, másrészt adományokat gyüjtött a létesítendő szék

ház javára is, ugyhogy a befolyt összeg 1921.év végére •· a hi

vatalos lapban megjelent kimutatás szerint - 400. OOO Kdronánál 

többet tett ki. <
32

) 

Koritsánszky sikereit természetesen a gyógyszerésztársa

dalom nem minden tagja nézte jó szemmel, s a korabeli lapok

ban lépten-nyómon olvashatjuk még hirlapiró kartársainak (dr.. 

vaságh Zoltán, Bársony Elemér) nyilt, vagy burkolt gyanusitá

sokat tartalmazó cikkeit, <
33

) nyilatkozatait, melyekben főleg 
Koritsánszkynak 1919-ben a Tanácsköztársaság ideje alatti mti

ködését birálták. Ő ezekre a támadásokra válaszul mindig az 

Egyesület vezetőségéhez fordult - mintegy fegyelmit kérve ma

ga ellen - s az Egyesület, éppen ugy, mint 1919 őszén, ezuttal 

is elismerte, hogy Koritsánszky mliködése annak idején a gyógy-
, . (34) M, 1 

szerészet érdekében korrekt és kifogastalan volt„ eg azza 

is elégtételt szolgáltattak Kor itsánszkynak, hogy az 192 7. május 

8-i közgytilésen az Egyesület megszervezése és a székház meg-

(31) Gyógyszerészi Közlöny~ (27) 332 (1921) 

(32) Gyógyszerészi Közlöny ~ (46) 562 (1921) 

(33) Gyógyszerészi Hetilap 60/25 3 78 (1921) 

(34) Gyógyszerészi Közlöny 136 (7) 74 (1920) 
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szervezéséhez szükséges anyagiak érdekében kifejtett munkájá

nak elismeréséül - a vidéki kerületek javaslatára -· megfesttet

ték Koritsánszky arcképét. Szerénységére jellemző, hogy a ké

pet - mint igazgató - nem engedte az egyesület helyiségeiben 

elhelyezni.. <35) 

A székház, illetve az annak megvételéhez szükséges ösz

szeg megszerzése már évek óta szivligye volt Kor itsánszkynak. 

Már emlitettem, hogy az Országos Egyesületnek - megalakulása 

óta - nem volt székháza, s az Ugyek intézése részben a minden

kori elnök gyógyszertárában (Jármay, Zboray), részben a Buda

pesti Gyógyszerész I estület Aggteleki- (ma Kiss József) utcai 

'kh' 'ba , d , (36) sze aza n atenge ett szobakban folyt„ Koritsánszky már 

ügyvezető titkár korában, szervező körutjai alkalmával, meg

ke~dle a székház-szerzés gondolatának népszerüsitését, dr. G1J.ál 

Endre elnökké választása után pedig teljes erejével és energiájá

val azon dolgozott, hogy a még hiányzó pénzösszeget - a szó tel

jes értelmében: hóban - fagyban utazgatva - összegyüjtse. A d~

log azért volt sürgős, mert ezek az évek az első vílágháborut 

követő infláció évei voltak, amikor a felajánlott 1'millió"-k las

san-lassan elveszitették legendás értéküket 1 Érdemesnek tartom 

megemliteni, hogy mikor 1925 juliusában végi:e találtak egy olyan 

alkalmas helyen (VI. Hegedüs Sándor u„ 17. ·· ma Szófia utca) fek

vő objektumot, amely a szakértő mliszakiak sze:rint, valamint jö-

(35) A J(oritsánszky-csa!ád közlése 

(36) Gyógyszerészi Hetilap 63 (30) 144 (1925) 
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vedelmezőség (házbér) szempontjából is megfelelőnek látszott, 

dr, Gaál elnök és a vétel lebonyolitására alakitott bizottság egy 

éjszaka alatt előteremtett kölcsönpénzzel (800 millió Korona) fog

lalta le a házat, (37) mielőtt más vevő is abban akarta volna cslik

kenő értékil pénzét elhelyezni, illetve annak értékét meg6rizni ! 

Koritsánszky igazgatói tisztében is fáradhatatlanul dolgozott 

tovább. Munkáját dr, BARADLAY JÁNOS(
33l korabeli gyógysze-

rész-történész igy jellemzi: 

", . Koritsánszky Ottó , . „ maga volt a szervező tehetség 
és a hihetetlen munkabirás .. Egy ember, aki százfélére ér rá és 
mindent elvégez „ Adminisztrálja a rengeteg munkát adó Egyesil
letet, készlti a nagy tudást követelő beadványokat, lapokat szer
keszt, könyvet ir, killföldi kongresszusokra utazik és járja az or
szág gyógyszertárait„ Talán sohasem pihen, de ha igen, azt igen 

jól tudja titkolni. .. " 

És valóban, 1908 óta nern volt olyan gyógyszerész-megmoz

dulás, amelybe~ részt nem vett volna, számosat ő kezdeménye

zett, Tervezeteket dolgozott ki (gyógyszerészi kamara, korpótlé

kos fizető pénztár, képzés), tagja volt klilönböző miniszteriális 

bizottságoknak, (pL: Felvételi bizottság, Anyaggazdálkodási bi

zottság, F izetéstmegállapitó bizottság) ~39) Az Országos Közegész

ségi Tanács olyan Uléseire, amelyeken gyógyszertári jogfolya

modásokat tárgyaltak „ vendégtagként - rendszeresen meghivták 

őt„ Amikor szóba ker-Ult esetleg tanácstagi kinevezése, azt min-

(37) Baradlay J, -Bársony E,: A magyar gyógyszerészet történe
te II. 600 Budapest 1930. 

(38) Ugyanott: 600 oldal 

(39) dr „Halmai János prof.! adata .. 
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dig azzal háritotta el, hogy nála fiatalabb, '11egfelelő gyógysze

rész személyét ajánlotta. 

1931-ben a Magyar Gyógyszerésztudornányi Tár saság, mely

nek üléseit már korábban is szorgalmasan látogatta, dr. Deér 

Endre javaslatára, vezető testUleti tagjává választotta, a magyar 

gyógyszerészet szolgálatában végzett és klilföldre is kiterjedő 

eredményes munkájának elismeréséUL <40) 

A Magyarországi Gyógyszerész EgyesUlet életében fontos 

esemény zajlott le 1932-ben .. Ekkor ugyanis dr. Gaál Em;!re el

nök - az egyre erősödő és személyét érintő támadások miatt el

kedvetlenedve ·· az 1932 .. májusi közgyUlés alkalmával bejelentet

te lemondását, Bár a vezetőségben további személyi változások 

is voltak, ezek azonban nem érintették Koritsánszky helyzetét, 

amelyet BÁNYAY KÁROLY(
4

l) mmt kortárs a következő1'ben jel

lemzett: 

. Nem történt változás az ügyvitelben, ahol Koritsánsz
ky Ottó ligyvezető igazgató akkor már 11 éve töltötte be nagy ta
pasztalataival, rendkivUli képességeivel és teljes pártatlansággal 
az igazgatói széket s eredményekben gazdag munkálkodásával, a 
nemzetközi gyógyszerészi életben vitt előkelő szerepével nemcsak 
kivételesen nagy hasznára, hanem valóban diszére vált a magyar 
gyógyszerészetnek. 

A harmincas évek az EgyesUlet Ugyeinek intézésén kivUl 

még a szaklap szerkesztéssel teltek el. Mái korábban - 1925-

(40) Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Értesitő (4) 277 
(1931) 

(41) Bányai Károly: Harminc év krónikája. Budapest 324 (1941) 
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tő! 1933-ig - a Gyógyszerészi Hetílap-ot szerkesztette, de a 

· Ka··z1a··ny·be is dolgozott, ahol 1935. január l-tó1 Gyógyszereszi 

társ-szerkesztőként szerepelt, majd Karlovszkynak 1936-ban be

következett halála után ő vette át a lap szerkesztését 

Az 1939-ben megindult második vílágháboru nemcsak Kori

tsánszky kUlföldi szerepléseinek megszUntét jelentette, de a ha-

zai gyógyszerésztár sadalomban is mind jobban feltörő szélső 

jobboldali elemek állandó céltáblája lett igazgatói mUködése„ Vé-

VAR, ADY LAS' ZLO országos elnök az 1941. március gül is dr. 

15-én tartott választmányi Ulésen - pontosan Koritsánszky igaz

gatóságának 20. esztendejében ·· bejelentette, hogy Koritsánszky 

igazgató beadta lemondását. Az elnök beszédében megállapította, 

h " a választmány a kari érdekek és a sikeres munka 
agy • · · (42) 

miatt helyteleníti a sajtó utján történt támadásokat .... " 

Koritsánszky a lemondást követően sem más felkínált tiszt

ségeti sem rneghivást nem fogadott el, hanem visszavonult az 

"Aiany Kalász"-hoz címzett budapesti gyógyszertárába, melyet 

megnyitásától (1928) kezdve gyógyszerész-öccse, Koritsánszky 

Viktor vezetett. Feloszlatta mintegy 1400 kötetből álló könyvtá

rát s könyveit az egyesUletek<
43

) (Magy.Gyógyszerész EgyesUlet, 

Magy.Gyógyszerésztudományi Társaság), az Akadémia, a Had

történeti !Vuzeum és más nyilvános és iskolai könyvtár.aknak 

ajándékozta .. Gyógyszertári elfoglaltsága mellett továbbra is meg„ 

(42) Gyógyszerészi Közlöny 57 156 (1941) 

(43) A Koritsánszky-család közlése„ 
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maradt a "Gyógyszerészi Közlöny élén, amit LÖCHERER TA

MÁs sal •· teljesen önzetlenül tanítómester lik Karlovszky Geyza 
(44) szelleme iránti tiszteletből - szerkesztettek. 

Koritsánszky klilföldi szereplése 

Az eddig ismertetett hazai mUködése mellett Koritsánszky

nak elévülhetetlen érdeme, hogy kUlföldi utjaival több évtizeden 

át erectllényes s«akmapolitikai és kulturális szolgálatot végzett 

Hivatásszeretetétől !ütve, önzetlenül járta a klilföldet, a kong

resszusokon nemcsak felszólalt, hanem ismeretterjesztő jellegU 

előadásokat is tartott.. A kongresszusokon elmaradhatatlan "fehér 

asztal" melletti összejöveteleken is számtalan nagy siker U sze

replése volt, s nem mulasztotta el, hogy beszédeibe minden 

olyan magyar vonatkozásu témát benresszen, amellyel a hazánk 

iránti érdeklődést felkeltve, a baráti kapcsolatokat is szorosabbá 

tette. C45) 

Fiatalkori utazásainak az 1914-18. vílágháboru vetett véget. 

Hazánk ezekben az években Németországgal és Ausztriával egyUtt 

kilépett a Nemzetközi Gyógyszerész Szövetségből. A békekötés 

után a Szövetség akkori elnöksége, éppen a magyar Koritsánszky 

Ottó utján lépett érintkezésbe a másik két ország gyógyszerész

vezetőségével is, a Szövetségbe való visszalépés tárgyában. (4ó) 

(44) Gyógyszerészi Közlöny.~:?. (14) 183 (1941) 

(45) Gyógyszerészi Hetilap 65 (12) 233 (1926) 

(46) L Hoffmann főtitkár (Hága) levele: Gyógysz. Értesítő 
(40) 14 (1925) 
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Iforitsánszky javaslatára a volt semleges államok gyógyszerészei 

közvetítették a visszalépést, ami rövidesen meg is történt. A_ 

Nemzetközi Gyógyszerész Szövetség legközelebbi - VI. - kon!l'-· 

resszusát 1927 „ szeptember 5-8„ között rendezte Hágában, s 

ezen először voltak jelen a legyőzött központi hatalmak gyógy

szerészei is„ Az összejövetelen Németo;szágot HERMANN 

THOMS a gyógyszerészet berlini professzora, Magyarországot 

és Ausztriát KORITSÁNSZKY OTT6 egyesUleti igazgató képvi

selte. <47> 

A következő években a kU!földi kapcsolatokat nemcsak fel

ujitotta Koritsánszky, de annyira megerősitette, hogy a Szövet

ség 1930-ban Stockholm-·ban tartott Ulésén őt - titkos szavazás·-

, 'l (43) A ' ől sal - egyik alelnökenek va asztotta meg „ z esemenyr az 

akkori magyar követ mint jelentős és Koritsánszky személyes 

érdemének betudható sikerről számolt be. Ilyen és ehhez hason

ló jelentéseket kUldött a későbbi konferenciák alkalmából a pá

rizsi, a hágai, a brUsszeli, a tallini, a helsinkii és a szófiai 

magyar követ is„ 1935-ben BrUsszel-ben ujból egyhangulag vá

lasztották meg alelnöknek„ <
49

> E tisztségében nemcsak buzdi.totta 

a gyógyszerésztudományok hazai mUvelőit a nemzetközi összejö

veteleken való részvételre, de a tanulmányutrn vagy kongresz

szusra utazni szándékozók érdekében többször fordult felterjesz-

(47) Gyógyszerészi Közlöny 43 340 (1927) 

(48) Gyógyszerészi Hetilap 69 (11) 178 (1930) 

(49) Gyógyszerészi Közlliny .:?.!_ (36) 590 (1935) 
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téssel a kUlUgy-, a belUgy-, valamint a közoktatástigyi minisz

terekhez is. Klilföldi utazásairól még csak annyit emlitek meg, 

hogy utjainak költségeihez csupán két esetben járult hozzá a ma

gyar Egyesület, a többit saját költségén tette meg anélkill, hogy 

bárkitől is támogatást kért, vagy fogadott volna el, önzetlenlil 

szolgálva ezzel a magyar nemzet és a gyógyszeiészet érdekeit 

egyaránt, 

KUlföldi szereplése közben ·- már a huszas években - meg-
' 

ismerkedett északi rokonaink - a finnek, észtek és lettek - gyogy-

szerészeivel Érdeklődése odáig ment, hogy kezdeményezésére 

létrejött az Észt-Finn-Magyar Gyógyszerész Társaság. Azt, hogy 

a rokon népek gyógyszerészei értékelték hazánk gyógyszerészetét, 

bizonyitja, hogy több fiatal Magyarországon végezte gyógyszeré

szi tanulmányait, sőt volt aki doktorátust is szerzett„ (50) Kori

tsánszky két munkájában is ismertette (lásd 50 oldal) északi 

rokonainkat és az ottani gyógyszerészi viszonyokat s mint a 

Társaság Ugyvezető elnöke évekig buzgolkodott a szakmai össze

köttetés ápolásán. 

Ha most - több mint fél évszázad multán - végigtekintünk 

az alábbi felsoroláson, melyet néhai HALMA! JÁNOS professzor 

feljegyzései alapján közlök, megállapithatjuk, hogy nem volt még 

egy olyan magyar gyógyszerész, aki annyit és oly sokoldaluan 

szerepelt volna kUlföldön, mint Koritsánszky Ottó. 

(50) Maddis Waldemar: Bromatometriás meghatározások Gyógy„ 
szerészdoktor i értekezés.. Budapest 1938 „ 
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Szerepléseinek főbb állomásai ezek: 

BrUsszel (1910, 1922, 1935) 

Gent (1913) 

London és Cambridge (1923) 

Lausanne (1925) 

Köln (1926) 

Stockholm (193 0) 

Koppenhága (193 7) 

Szófia (1941) 

Szakirói milködése 

Hága (1913, 1922, 1927) 

Berlin (1911, 1913, 1929, 1934, 
1939) 

Bécs (1911, 1925,1932,1937) 

Varsó, Riga, Helsinki (1925) 

Párizs (1928, 1933) 

Prága (1037) 

T a!lin, Helsinki (1936) 

Freudenstadt; Strassburg (1941) 

Koritsánszky hosszu - mondhatnám egy emberöltőt felöle

lő - irodalmi munkássága változatos képet mutat:. Megértéséhez 

feltétlenül szUkség van a korabeli gyógyszerésztársadalom törek

véseinek ismeretére, mert csak igy méltányolhatjuk Koritsánszky 

állásfoglalását a gyógyszerészet egészét érdeklő problémákban .. 

Hirlapi cikkeinek számát - melynek legnagyobb része a lap ele

jén található vezércikk volt - megállilpitani meg sem kiséreltem„ 
/ . Eletrajzaban vázoltam azokat a célokat, amelyek megvalósitásá-

ért éveken át kUzdött, de azért az alábbiakban be szeretném 

mutatni azokat a korabeli szaklapokat, amelyeknél mint munka

társ, segédszerkesztő, vagy mint szerkesztő mUködött. 

Pályafutása 1908-ban kezdődött, amikor meghívást kapott 

az akkor legnagyobb multtal rendelkező SCHÉDY-féle GYÓGY

SZERÉSZI !-!ETILAP-hoz, melyet akkor dr. VARSÁGH ZOLTÁN 
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szerkesztett„ Koritsánszky ezekben az években kezdte meg kul

földi utjait, melyeken már mint a gyógyszertártulajdonosok egye

sU!eteinek megbizottja vett részt .. Az 1914-ben kitört világháboru 

és Koritsánszky szolgálata évekre elvonta őt a h. a a· · . _ , z t gyogysze-

r ész i problémákkal vaÍó foglalkozástól. A háboru végeztével 

mint már életrajzában is emlltettem - Karlovszky Geyza lapjá

ban (Gyógyszerészi Közlöny) jelentek meg cikkei, Neve 1925-ben 

kerlilt fel a GYÓGYSZERT ÁRI HETILAP fejlécére, mikor már 

az országos EgyesUlet igazgatója volt .. Ujabb fordµlatot jelentett 

munkásságában, mikor 1935, januiir l-én visszatért az akkori 

szaklapirók nesztorához KARLOVSZKY GEYZÁ-hoz, illetve az 

akkor hivatalos lapnak tekintett GYÓGYSZERÉSZI KÖZLÖNY-höz. 

A lapot - mint már korábban emlltettem - egy évtizeden át 

szerkesztette, utóbb LÖCHERER IAMÁs-sal egyUtt. 

KUlön meg kell emlékeznem a gyógyszerészek által kedvelt 

"Zsebnaptár"-ak szerkesztésénél betöltött szerepéről. Ezt a ki

adványt hazánkban - kUlföldi példa nyomán - ugyancsak SCHÉDY 

SÁNDOR jeÍentette meg 1868··tól kezdve "GYÓGYSZERÉSZEK 

NAPTÁRA", majd 1899-től "GYÓGYSZERÉSZEK ZSEBNAPTÁRA" 

néven. A kötet a naptári részen kivUl minden évben tartalmazta 

az ujabb rendeleteket, az országban mUködő gyógyszertárak és 

gyógyszerészek névsorát .. De ezenkivUl közérdekU - kommentár

szeru - dolgozatokat, a gyógyszertári munkát segitő táblázato

kat stb. is találtak benne az érdeklődők, Koritsánszky neve igen 

sok közérdekU cikken kivUl, mint szerkesztő l 925-tó1 szerepel 
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KARLOVSZKY GEYZÁ-val együtt, majd ennek halála után 

LÖCHERER TAMÁS-sal "Gyógyszerészek Évkönyve" cimmel je

lentették meg a kiadványt 1944-ig„ 

Az utolsó évek 

Koritsánszky Ottó a fővárost 1944-ben sem hagyta el.. Az 

Egyesület székházában lévő lakásában rokonaival együtt vészelte 

át az ostromot és élte meg a felszabadulást. Amint alkalma nyilt, 

megnyitotta az "Arany Kalász' -hoz cimzett, a közeli Aradi utcá· 

ban lévő gyógyszertárát, s mint a társa mellett dolgozó gyógy

szerész szolgálta tovább a közegészségügyet. 

A háborus események alatt legyengült idős szervezete azon

ban nem birta a munkát, s betegeskedni kezdett. 1952 „ szeptem

berében - belátva, hogy megfelelőbb lesz számára a vidéki élet -

Dénes öccse meghivására, aki akkor a Tolna megyei Nagyszé

kely gyógyszertárának volt vezetője - oda költözött. A leköltözés 

alatt még balesetet is szenvedett, s sérült lába miatt feküdnie 

kellett.. Egy hónapi fekvés után sem kapott erőre, sőt ereje egy

re fogyott és 1952. november 26-án meghalt. Szülőfalujában, Kö

lesden, a családi sirboltba temették eL 

Bemutattam Koritsánszky Ottót, mint a gyógyszerésztársa·· 

dalom szakavatott funkcionáriusát és mint a magyarság világot 

járt képviselőjét. de hogy milyen poétikus szellem volt, annak 

bizonyságául - bucsuzásul - bemutatom hagyatékában fennmaradt 

ifjukori versét: 
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"Kis falunk te nékem drága 
Szent maradsz mindenkoron 
Itt kezdtem, itt végzem pályám 
S majd ha a sir éjje vár rám. 
Földed födje el porom ! " 

Köl~sd, 1900, október 4 .. Óhaja teljesült. 

Dr.. ZBORA Y BERTALAN 

Koritsánszky ír odalrr. i munkássága 
A fiatal Koritsánszky - mint már életrajzában is említet

tem - első írói prób-álkozásai versek, elbeszélések, utleirások 
voltak. Wegjeliiiésük idejét figyelembe véve ezek: 
Pirkadás (A Tolna megyei Kör kiadványa„ Szerk..: Km itsánszky 

0„ és IJlyés Kálmán, Szegszárd 1902, Molnár M„ kiad .. ) 
A k?re;ben több szerző versei és elbeszélései szerepelnek„ 
Kor itsanszky "A két Blockstein" e „ elbeszélést írta. 

Pásztor fuvola- sóhajtások (versek) Szegszárd, 1904 „ 
(megtalálnom nem sikerült) 

Kirándulás Keletre. (Utleirás) Szegszárd, 1904. (50 old „) 
A Gyógys_zerés:z.-oklevél megszerzése után, apja jutalrnul 
utazni küldi: hajóval Belgrádba megy, majd onnan Bulgá
riába, s Románián át tér haza „ 

Ausflug nach dem Qsten Leipzig, 1905 .. 
(megtalálnom nem sikerült) 

Jáva szigetén. (Utleirás) Egy Tolna megyei fiatal barátjának nap
lójegyzetei és levelei alapján adta ki 1905-ben Szekszárdon„ 

Ellenséges lelkek,_ (Angolból forditott szinmU,.) Budapest, 1910 .. 
Utitarisznyámból. (U\leirás, Kókai L .. kiadása, Budapest, 1913.) 

(141 old .. ) Koritsánszky svájci, német és skandináviai uta·· 
zásainak és a háborus szerbiai utjának leirása. 

Láng és pernye. (Kis képek nagy időkből.) Debrecen, HegedUs, 
1919. (182 old,.) Kisebb elbeszélések a háboruba induló ka
tonákról és az oros;;:: fronton történtekről„ 

Ipari- és gyógynövénytermesztők és értékesitők naptára„ 
. , Sz~rk„,: Koritsánszky 0. Kisgazda kiadóválL Bp .. 1921. 

Kuandulas eszakkeleti faj rokonainkhoz. Budapest, Merkantil, 1926 „ 
Eszt- és Finnország gyógyszerészete. Budapest, Merkantil, 1926. 
Levelek az:!_. Finn-Ugor kultur-konc:resszusról. B e t 1936 _ !S. p„, en rum, „ 
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' 
ÖSSZEFOGLALO 

KORITSÁNSZKY OTTO (1882-1952) gyógyszerésznek, mint 
az akkori Magyarországi Gyógyszerész Egyesület igazgatójának 
nevét nemcsak a magyar gyógyszerészek, de a külföldi szakem
berek is jól ismerték„ A dolgozat beszámol KORITSÁNSZKY al• 
elnöki szerepléséről a NEMZETKÖZI GYOGYSZERÉSZ SZÖVET
SÉGBEN (F ,. I. P.) .. Ismerteti a magyar és a nemzetközi gyógysze
részet érdekében kifejtett munkálkodását, valamint bemutatja őt 
mint a hazai szaksajtó egyik legtermékenyebb munkatársát, Ezen·· 
kivU! munkáiról rövid irodalmi összefoglalást is ad .. 

SUMMARY 

Ihe name of the pharmacist Otta Koritsánszky (1882•1952) 
as the director of the farmer Hungarian Pharmacists' Asso
ciation was well-known not only by Hungarian but also by foreign 
experts, The paper discusses Koritsánszky' s role as vice-
pr esident of the !nternational F ederation of Pharmacists (F. !. P. ), 
also his activity in the interest of HlUlgar ian and international 
pharmaceutics and introduces hím as one of the most fruitful 
contributors to Hungarian pharmaceutical literature. Also a short 
literature summary is given of his publications„ 

ZUSAMMENF A SS UNG 

Der Name von Ottó Koritsánszky (1882-1952) des Direktors 
des hliheren Verband Ungarischer Apotheker ist nicht nur in 
L ngarn sondern auch im Ausland gut bekannt. Das Elaborat gibt 
bekannt die von Kor ítsánszky als Vize-Prá:sident des Internatio
nalen Apotheker-Verbandes (F „ I. P.) gespielte Roll e, seine Yátig
kei.t im Interesse ungarischer und internationaler Pharmazie und 
stellr ihn als einen der fruchtbarsten Schriftstellern der ungarí
schen Fachpresse vor. Wir bekommen auch eine kurze litera
rísche Zusammenfassung seiner Publikationen,. 

A TITKOS ALKÉMIA ÉS TELEI 

Az alkérnia a kérn·iának az az irányzata amely céljául az 

anyagok tökéletesítését, s végül a legtökéletesebb: anyag. az 

arany előá!litását tlizte ki. 

Az alkémia neve elárulja hol keletkezett, s milyen uton 

jutott el hozzánk Az észak-egyiptomi nyelvhasználatban a 

eh em i szó Észak-Egyiptomot (ahol az alkémia bölcsőjét sejt

jlik) jelentette az a 1 szótag az arab nyelvben használt névelő 

ugyanis az arabok közvet1tésével jutott el Spanyolországon ke

resztUl Európába. 

Egyiptomban minden tudomány a főpapi rend monopóliuma 

volt~ az ősi asztronórnián kivUl a csirájukban fejJődő összes tu

dományokat és mUvészeteket i:::; ők mlivelték. 

A legenda szer int ezen tudományukat az egyiptomiak THOT 

istentől nyertésk, akit ibis z madárral szimbolizálva nagy ti sz~ 

teletben tartottak. Az egyiptomi mitosz szerint Thot volt a RÁ 

főisten (napisten) által vezetett héttagu isteni tanács tudós, fon

dorlatos jegyzője, a természeti rend és az összes tudományok, 

mlivészetek és misztikumok istene„ 

A hellenisztikus időben Thot istent HERMESZ TRISZ

MEGISZTOSZ névvel jelölték, ő volt az istene a leleményesség

nek. ékesszólásnak a mlivészetnek és a titkos misztikumoknak. 

s ezekkel együtt az alkémiának is. Ebben a korban sz lile tett 
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(ugy tartották: isteni sugalmazásra) az un, I ABULA SMARAGDI

NA, amely magában foglalja az alkémia mlivészetét és az élet

boldogság lehet6ségének megteremt6 mliveleteket„ Hermesz isten 

neve után lett az alkémia "hermetikus rntivészet". 

Az alkémia mindig szoros kapcsolatban maradt más tudo

mányokkal, mlivészetekkel, els6sorban a filozófiával. A korán 

kifejl6dött asztronómiával való kapcsolata olyan szoros volt, hogy 

többek szerint ebb61 a tudományból n6tt ki az alkémia„ 

Titkos volt az alkémia a fáraók idejét61 kezdve szinte nap

jainkig. Féltékenyen vigyázták egymás tevékenységét, nehogy va

lakinek hamarabb sikerUljön elérnie az áhított célt, az aranycsi

nálást,. Az uralkodók, akiknek környezetében általában mindig volt 

udvari alkémista, gyakran szigoruan megtiltotti'k, hogy alattvaló

ik közUl bárki is aranycsinálással kísérletezzék_ 

DIODOROSZ SZIKULOSZ görög történetíró (P .. Wesseling 

1746-ban Utrechtben kiadott mlive szerint) leírta az aranyhamisi

tás módját. Aranymlivesek - irja - az aranyhoz hasonló anyag

ból készítettek dísztárgyakat, ékszereket, A sárgaréz elkészíté

sének módját leírja az un. "leydeni papirus" is, amelyet egy 

tébai sírban találtak (s most Leydenben 6riznek). 

A lagoszi Ptolemaiosz dinasztia utolsó uralkodójának KLEO

PÁTRÁNAK halála után, amikor OCTAVIANUS császár a római 

birodalomba kebelezte be Egyiptomot is (Le. 30), a harcok köz·· 

ben a tUz martalékává lett a világhirli alexandriai könyvtár, ben

ne az alkémiai mUveletekr61 szóló papirusztekercsek gylijteménye 

is „ 
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DIOCLEI!ANUS császár i.u .. 296-·ban a még megmaradt 

egyiptomi a!kémiai iratok felkutatását és elégetését rendelte eL 

TUkröz6dik ebben a tettben a rómaiaknak az a félelme, hogy ha 

az egyiptomi alkémiának sikerülne korlátlan mennyiségU aranyat 

el6állitania, olyan lázádást indíthatna, amely megdönthetné a ró

mai uralmat„ 

Ezek miatt csaknem kizárólag a szájhagyomány őrizte meg 

a legrégibb alkémisták eredményeinek, titkainak egy részét.. 

A későbbi alkémisták sem igen tudtak egymás eredményei

rói. Feljegyzéseiket önmaguk és néhány beavatott (adeptus) szá

mára készítették„ KUlönböző jeleket (több százat) alkalmaztak, 

soknak közlilük értelmét ma sem tudjuk megfejteni.. A legfonto

sabbak azonban általánossá váltak, elsősorban a fémek jelei.. 

Az 6si hit szerint mindennek, ami a Földön létezik vagy 

történik, megvan az égi tUkörképe. Az akkori asztronómia hét 

bolygót ismert (a Nappal és Holddal egylitt), ugyanakkor viszont 

hét fémet ismert az alkémia„ Ennek alapján az egyes égitesteket 

egy-egy fém fgi megfelelőjének tartották. 

PROKLOSZ görög filozófus (i. u. 411-485) is azt a nézetet 

vallotta, hogy a nagy égitestek magukból egyéni sugarakat lö

vellnek ki, ami által a földön "érleléssel" a neki megfelelő fé

met hozzák létre„ 

.. \ bolygókat már az egyiptomi, majd a görög, később a 

római asztronómia is istenekkel sze:rr..élyesitette meg„ A. bolygók 

neve ma is ezt a hagyományt tlikrözl, a férnek régies nevében 

(pl.. rnerkuro), ezért találjuk a római istenek nevét. 
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Az aranysárga, mindent éltető NAP jelképezte a legértéke

sebb fémet, az aranyat .. A Nap az egyiptomi legenda szerint a 

vidám HEPER fiu képében indul el hajójával égi utjára és nap~al 

erősfényU sugaraival RÁ főistenként uralkodik, estére fáradt ag

gastyánként (A TUM) tér éjjeli pihenőjére. A Nap asztronómiai 

jele. amely egyben az arany jele is volt, egy kör, amelyben 

a kezdet és a vég összefolyik (az örökkévalóság jele) s. a ben

ne levő pont a mag, a tUz, a halhatatlanságot jelenti .. 

A bágyadt fényU HOLDAT az ez U s t égi tükörképének te

kintették. A Hold sarlóalakja vált a Hold (és az ezUst) szimbólu-

mává„ 

A többi főpl~éták a Naphoz és a Holdhoz viszonyított fénylik 

alapján kapták szimbólikus jelzéseiket .. !gy ábrázolták a Naphoz 

hasonló, de sárgább szinti VÉNUSZT a Napnak tükrével, egy nye

les koronggal; egyben a réz jele is ez volt. 

A MARS ferde dárdás golyó szimbólumot kapott, a vasat 

is ez jelölte .. A JUPITERT, amelynek fehér a szine, de nem vi

lágit, széken Ulő és a Holdat tartó idős férfi jelképezte, az 

ugyancsak fehér ónnak is ezt a jelképet adták. A SZATURNUSZ 

hamuszürke szinti és nem világit. ezért ferde nyelU fekvő Hold

dal (ami kaszára emlékeztet) szimbolizálták. A "fekete ón' vagyis 

az ólom felelt meg ennek a bolygónak. A változó fényU MER

KURT a Nap és Hold egyesített jelével - ami botra tekeredő kí

gyóra is hasonlít - jelképezték és azt egyetlen folyékony fém, a 

higany megfelelőjének tartották .. Eszerint a fémeket évszáza

dokig igy jelölték: 
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O]Qdlfti 
Au Ag Cu Fe Sn Pb 

Találkozunk az alkémisták irataiban az EMPEDOKLÉSZRE 

(L e„ 490-444) visszavezethető négy őselemmel is (tUz, viz, le

vegő, föld), amelyeket ARISZTOTELÉSZ (i. e. 384-322) szerint 

négy őstulajdonság kombinálódása hozott létre .. Meleg és száraz 

a tiszta t U z, meleg és nedves a 1 e v e g ő, hideg és nedves a 

v i z, végUl hideg és száraz a f ö 1 d .. Ősrégi ezeknek. az elemek

nek a jele is, amely valószinUleg az istenség egyiptomi jelképé

bőL egy egyenlőoldalu háromszögből alakult ki. Háromszögbe raj

zolva ábrázolták a HORUS-szemet, s a kereszténység is igy áb

rázolta az isten szemét A háromszög egyben a Szentháromság 

jelképe is volt. A négy őselem általánosan elterjedt jele ez volt: 

A háromszögek összerajzolásával a káoszt jelölték: ez a négy vi

lágelemet magába foglalta. Ez jelentette az 

alkérnisták számára a végcélt is, hiszen ha 

az ellentétes elemeket (tliz-viz, levegő-föld) 

egyesiteni sikerUl az óhajtott célt is el le

het érni A jelnek sokszor mitikus erőt tu

lajdonitotta k 

1\ négy őselemhez járult ötödikként az arisztotelészi "éter" 

vagy spiritus (lélek). amely - Arisztotelész szerint ··· betölti 
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az eget és földet és szabályozza a világrendet (jele: ...(l.. ) .. 
Ezt rendszer int "quinta essentia" néven különös tiszteletben ré

szesitették a misztikumra hajlamos alkémisták„ 

Már az alexandriai korszakban kialakult a speciális alké

miai elemek tana, PRIBÉCHIOSZ (i..u .. IV. évsz.) szerint minden 

anyagban higany van jelen, ami az anyagok egyesUlését előse

gíti.. 

Az alkémiának ezt követő arab kor szakában szUletett az a 

nézet, hogy minden test higany és kén "principium"-ot tartalmaz, 

amelyből a higany (mercur ius) az olvadóság, a kén (sulphur) az 

éghetőség sajátságának hordozója volt. Igy vélekedtek a leghire

sebb arab alkémikusok, igy Abu Abdalach Dzsafar ibn Hasszán 

el Sufi (VIII. század), akit a későbbi latin nyelvU keresztény iro

dalom GEBER néven emlegetett és Abu el Hozein Abdalach ibn 

Sina (980-1037), akinek a neve AVICENNA alakban terjedt el Eu~ 

rópában. 

A hosszu évszázadok alatt lassan fejlődő alkémiában az egy

mástól térben is, gonoolkodásban is elszigetelt alkémisták feljegy

zéseiket számtalan, egymástól eltérő jeizésekkel készitették. KU

lönféle jelekkel látták el a kUlönféle anyagokat, sőt a m Uveleteket, 

edényzetek, eredmények is kUlön jeleket kaptak. A XVI-XVII. szá

zadban már 1000·-nél több alkémiai jel volt használatban, Ezek 

kialakulásának történetét ma már csak nél)ány esetben állapithat

juk meg teljesen egyértelmUen, a legtöbbje bonyolult filozofáJga

tás során kialakult képzettársitás eredménye, sok azonban a ti-
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tokzatoskodás és titkolózás folytán a maguk korában sem volt 

egyértelmU. A misztikumokban oly gazdag keresztény légkörben 

az alkémiai és a bibliai jelképek is szeszélyesen keveredtek. 

Alkémisták rendithetetlenlil hittek az aranycsinálásnak nem

csak a lehetőségében, hanem abban is, hogy az ókorban ez már 

sikerUlt is némelyeknek. Ezért bujták a régi iratokat és végez

ték végtelenbe nyuló kisérleteiket„ A gazdag remény sok alké

wistát tett földönfutóvá, nagyon sokszor azonban pénzsóvár fe

jedelmek, főurak biztos itattak lehetőségeket a kisérletekhez .. A 

minduntalan rregisrrétlődő kudarc közben arany helyett sok meg

lepő ujat fedeztek fel !gy többek között az 1200-as években 

ALBERIUS MAGNUS (domonkosrendi szerzetes, később pUspök) 

rábukkant a cinkre, j, GLAUBER az 1650„es években a később 

róla elnevezett sal rrirabile hashajtósót, HENNlNG BRANDT 

1669-ben a foszfort, FR. BÖITGER 17(12-ben pedig a porcelán 

előál!itásának módját fedezte fel, 

Végeredwényben az alkémiának köszönhetjlik száwtalan ve· 

gyi anyag 111egismerését, belőle fejlődött ki az orvosi kémia 

(jatrokémia), s az alkéwia mUveleteinek átvételével fejl,)dött ki 

a gyógyszerészet is„ 

Igaz viszont, hogy sok sarlatán is wegbujt az alkém ia ber

keiben, szélhán osok, akik az élet olcsó boldogságára vágyó hi

székenyeket igyekeztek kizsákwányolni Az alkémiát wlivelők 

többsége azonban prirritiv kisérleteivel és nagyon zavaros elrrié

leteivel a természettudománynak ezt a jelentős ágazatát mégis-
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csak felszabaditotta a középkori egyházi szemlélet szoros bék

lyóitól, s vele az orvosi tudományt is segitette reális mederbe 

terelni. 

A XIX. században kialakult klasszikus kémiai tudomány 

lenézte, megvetette és rendszerint megtagadta az alkémiai örök-, 

séget, ma azonban mégis JUSTUS LIEBIG-nek (1803-1873) adha-..---

tunk lgazat a kémia ősének megitélésében: "Az alkémia sohasem 

volt más mint kémia. Teljesen igazságtalan lenne, ahogyan gyak

ran történik hogy összetévesszllk a XVI-XVII. századi aranycsi

nálással,, .. Az alkémia tudomány volt és magában foglalja mind

azokat a mliveleteket, amelyeket a kémia alkalmaz" „ 

([r odalorr lsmertetését a Il. rész végén 
közöljük,) 

ÖSSZEFOGLALÁS 

RÉPAY LAJOS 

KADARKUT 

Szerző az I. részben az alkémia történetével kezdi munká
ját rrajd annak fellelhető első jeleit ismerteti. Dolgozatában ki
tér arra, hogy az orvosi., gyógyszerészi kémia is az alkémián 

alapszlk,, 

SUMMARY 

ln Part L author treats the history of alchemy and continues 
by discussing lts first traces,, The paper also mentions that me
dical and pharmaceutical chemistry is based on alchemy,, 

ZUSAMMENFASSUNG 

ln T eil L bespricht der Verfasser dle Geschichte der Al
cilim ie und macht deren er ste Spuren bekannt. ln der Abhandlung 
wlrd erwahnt dass die arztliche und pharmazeutische Chemie 
auf der Alcherriie basiert„ 

sen 

BÁTHORI ISTVÁN GYÓGYSZERÉSZE! 

Báthori István halálával foglalkozó munkák szlnte egysége

nagy figyelrret szenteltek a lengyel uralkodó betegségének. 

hiszen pályája csucsán, nagy külpolitikai terve~.: előkészitésc köz~ 

bell érte a váratlan halál Már kortársai is érdeklődtek Báthori 

halálának körülményei iránt, főleg azután_, hogy két olasz orvosa 

~· Niccolo Bucella és Simon Simonius - éveken keresztül vitázott 

nyomtatásban a lengyel király betegségének és 'oalálának okáról, 

E feldolgozásoknak köszönhetjllk hogy teljes egészében ismerjük 

a krakkól udvarban megfordult orvosokat, sebészeket. gyógysze

részeket és a gyógyitáshoz valamiképpen értő személyeket. sőt 

még érdeklődési körüket ls, Itt kell megjegyeznünk, hogy a gyógy 

szer észek tevékenységét csak futólag említették, sok esetben 

megelégedtek nevllk felsorolásával Nem vllágitották meg ke116-

képpen az udvarban és a tábor l egészségllgyben betöltött szere,

pllket, sok esetben nem ktilönböztették meg clmllk és rangjuk 

alapján tényleges tevékenységllket az udvarban vagy azon kl v'ű/ 

Báthori uralkodásának idején jelentős változáson n1ent ke

reszttil a lengyel gyógyszerés;cet A gyógyszerészek többsége 

céhekbe tömörtilve a városok ellenőrzése alatt állt, gyógyszer· 

táraik mllködését a város, szakmal tevékenységüket pedlg a ki 

rályl orvosok, Krakkó esetében pedig az egyetem vizsgálta folUI, 

A városi jog felllgyelete alá tartozó gyógyszerészektől kUlönülrek 

el az udvari gyógyszerészek, akik - szemben az előbblekkel „ 
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az udvari marsall felligyelete alá tartoztak, szakmai munkájukat 

a királyi orvos ellenőrizte .. Kötelességeik közé tartozott, hogy 

állandóan az udvarban kellett tartózkodniuk, vagy követni a had

sereget, akár az ország határain kivUl is„ Legfőbb feladatuk az 

udvarnak és a hadseregnek gyógyszerrel és kötszerrel való ellá

tása, békében pedig a királyi udvartartásnak cukrot, gylimölcsöt, 

narancsot és bort szállitottak„ Ennek haszna természetesen őket 

illette, ami fizetéslikön felUl jelentős hasznot biztositott nekik. 

Az udvari gyógyszerészektől magasabb végzettséget kivántak, sok

szor végzett orvosok vagy sebészek. Kiváltságaik közli! kiemel

kedett, hogy az ország bármelyik városában szabadon, a városi 

hatóságoktól fliggetlenlil gyógyszertárakat nyithattak. (
2
) 

Az udvari gyógyszerészeti tisztség az utolsó Jagellók alatt 

tUnik fel. I. Zsigmond (1506-1548) 1520 táján adományozta ezt 

a cimet először Marcin z Grodziskának, (
3

) de már a XVI. szá

zad közepén egyidőben többen is betöltötték ezt a feladatkört. 

Feltehetően a lengyel Grodziskát tisztségében az olasz. Johannes 

Alantse (+1555) követte, <4) aki Borra Sforza (I. Zsigmond máso·

dik felesége) kiséretében érkezett Lengyelországba. Szolgálatai

ért később lengyel nemességet kapott, majd urnője támogatásá

val Polock város polgármestere lett. Alantse még Zsigmond 

Ágoston (1548-1572) uralkodása alatt is viselte az udvari gyógy

szerészi cimet, bár már a királyi gyógyszertár vezetője az 

ugyancsak olasz johannes Marian[ (+1577)(
5

) volt. Marianival 

egyidőben már több udvari gYógyszerészről is tudunk, igy fia 
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Niccolo Marian[ (Jagelló Anna, Báthori István feleségének gyógy-· 

szerésze), Florian Cabortl és 1553 után Angelo Caborti,. Angelo 

Caborti - Florian Caborti unokaöccse - Zsigmond Ágoston har-· 

madik feleségével, Habsburg Katalinnal érkezett Lengyelország

ba és hamarosan elnyerte az udvari gyógyszerészi cimet„ Az 

otrantói szUletésU és nagy tekintélyti olasz gyógyszerész kezdet

ben Bolognában medicinát hallgatott, majd később zsold.osként 

részt vett a török elleni harcokban. Mint katona érkezett Bécsbe 

és feltehetően nagybátyja támogatásával kertilt Habsburg Katalin 

ki séretébe .. A legnagyobb tekin télyU gyógyszer észnek számttott a 

lengyel királyi udvarban, lgy 1566-ban - Habsbmg Katalin Len

gyelországból való távozása után is ·~ Zsigmond Ágoston megerő

sitette tisztségében .. (6) 

Zsigmond Ágoston uralkodása alatt még nem szabályozták 

teltes mértékben az udvari gyógyszerészek kötelességeit, csu

pán a várostól független patlkaalapitási jogot fektették le irás-

ban, 

és a 

ami viszont ellentétet szitott a király olasz gyógyszerészei 

lengyel patikatulajdouosok között, hiszen azok, a lengyelek 

anyagi kárára, gyógyszertárat nyitottak Krakkóban. A királyi 

gyógyszerészek ekkor már - megkU!önböztetésként - az apoteca -

rius helyett magukat pharmacopolának nevezik, amely magasabb 

végzettségUkre és jogi klilönállásukra is utalt. 

Báthori István trónralépése után megerősitette hivatalukban 

elődei udvari gyógyszerészeit, rendezte kifizetetlen számláikat, 

sőt elődeitől elmaradt évi járandóságaikat is biztos itatta nekik„ 

Báthori. uralkodása alatt viszont hirtelen megnövekedett azoknak 
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a királyi gyógyszerészeknek a száma, akik viselték a királyi 

gyógyszerész cimet, de nem voltak kötelezve az udvarban való 

állandó tartózkodásra.. A cím odaitélésénél eltekintettek a ma

gasabb végzettségről, nem kaptak az udvartól fizetést, nem il -

!ette meg őket az udvarban tartózkodó gyógyszerészeket ér intő 

kUlön jövedelmi források, csupán a városi hatóságoktól független 

patikaalapitási jog. Ennek fejében kötelesek voltak az udvarnak 

és a hadseregnek gyógyszert és kötszert szállitani, valamint pa

rancsra megjelenni.. Királyi gyógyszerészi cimUket, jogaikat és 

patikájukat örökUl hagyhatták utódaiknak, akiket csak a kötelesség 

· · "l (?) B. h ·· nem teljesitése esetén lehetett megfosztani a ctmto „ at or1 

katonapolitikai elképzeléseinek részét alkotta a hadsereg állandó 

gyógyszer- és kötszerellátásának biztositása, így bővitette az ud

vartól távol élő királyi gyógyszerészek körét, hiszen ezek bármi

kor és bárhol ellátták a hadsereget készitményeikkel, sőt maguk 
• ba (8) is részt vettek a hadjaratok n. 

Az udvari kötelességektől felmentett királyi gyógyszerészek 

megjelenése után bizonyos megnevezési kUlönbségek alakultak ki 

a lengyel gyógyszerészek között. Ezután udvari gyógyszerésznek 

csak az udvarban élő gyógyszerészeket nevezték, akikkel szem

ben változatlanul magasabb végzettséget követeltek, Továbbra is 

fizetést kaptak az udvartól, részesedtek a királyi udvartartásnak 

szállitott bor; gyUmölcs, cukor és narancs hasznából, védték 

ostyaslitési jogukat, az udvari marsall felUgyelete alá tartoztak. 

A királyi gyógyszerészek csoportját viszont az udvartól távol 

élők alkották, akik felett a fősebész rendelkezett, hadjáratok ese-
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tén a királyi sebészek munkáját kellett segiteniUk. Eddig az ud

var szolgálatában álló gyógyszerészeket hol udvari, hol pedig ki

rályi gyógyszerészeknek nevezték, ettől kezdve viszont a két cirr 

kUlönböző jogokat és kötelességeket rejtett magában. <9> Ezt a 

rendszert Báthori utasítására Jan Pipan udvari gyógyszerés>c a hí

res krakkói gyógyszerész-család első tagja dolgozta ki.. (lO) Pipan 

a krakkói egyetemen filozófiai, a Paduaiban pedig orvosdoktori 

oklevelet szerzett, Jelentős vagyonát Báthori szolgálatában szere'

te, hiszen az ő kezében öss,-;iontosultak az udvari cukor- és bor

száll(tások, A Pipan-féle tervezett valójában az addig gyakorlat

ban levő kötelességeket és jogokat rögzítette, kibővítette a kirá

lyi gyógyszerészekkel foglalkozó részekkel. A tervezet másik éI"

dekessége, hogy a királyi és udvari orvosokat nem kötelezte az 

udyar i patikában való vásárlásra, bár ez továbbra is ellenőrzé
sUk alatt állt, 

Báthori uralkodása alatt a leghíresebb udvari gyógyszerész 

Angelo és Florian Caborti voltak, akik mellett Jan Pipan is je

lentős tekintéllyel és befolyással rendelkezett, Angelo Caborti 

az oroszországi hadjárat alatt végig Báthori legbelsőbb kíséreté

hez tartozott, szolgálataiért később nemességre emelték. A le

véltári adatok szerint Báthori gyakran kikérte tanácsát orvosi 

Ugyekben is, sőt egy alkalommal magát a királyt is kezelte. Hoz

zá hasonlóan Pipant is Báthori nemességre emelte, később krak

kói tanácsos és a város bíróságának elnöke lett .. 

A korabeli számadáskönyvek megemlékeznek Báthori három 
d - . • • "l . (11) A u vart gyogyszel'eszero is„ z olasz Sebastiano Cubella és 
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az e~délyi Alanio és Mathias Szczudlik udvari !'Vógyszerészek 

tevékenységéről ezen adatokon kivUI semmit sem tudunk„ Igaz, 

hogy Szczudlik szerepel azon a névjegyzéken is, akik Báthorit 

elkisérték Lengyelországba .. A királyi orvosokra vonatkozó ira

tok viszont gyakran említik, hogy Niccolo Bucella - Báthori or

vosa - is gyógyszerész volt, feladatai közé tartozott az udvari 

gyógyszertár ellenőrzése, viszont ez a jog nem terjedt ki Báthori 

magánpatikájára. Báthori saját hordozható házi patikájának leírá

sa Simon Simonius egyik könyvében (l
2

) maradt fenn„ Még Erdély

ből hozta magával a szépen faragott, arany és ezUst diszitésU 

patika-ládát, amelyben ezlist és arany edények, tégelyek és do-· 

hozok voltak„ E patikában helyezték el a kU!önböző fejedelmektől 

és királyoktól kapott gyógyszereket, kenőcsöket és oldatokat, amit 

Báthori hosszabb utjaíra mindig n1agával vitt és kezelését - -Bu

cella és Simonius legnagyobb sérelmére - Wesselényi Ferencre, 

belső tanácsos ára bízta. Általában Báthori félt a mérgezéstől, 

így patikája kezelését régi hivére bízta,. Innen ered viszont az 

a téves felfogás, wintha Wesselényi orvos, vagy gyógyszerész 

lett volna, pedig a patikával kapcsolatos feladata bizalmi és ud

vari tisztség volt„ 

Báthori halálával az udvari és királyi gyógyszerészi rend

szer érintetlen IParadt, bár a lengyel királyság jelentőségének 

hanyatlásával ez is idővel elvesztette tekintélyét; ujabb királyi 

gyógyszerészeket ne!Tl neveztek ki, sőt később a városok nem 

iswerték el fliggetlenségUket .. Hamarosan feledésbe merli!t és 
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a 17, század elején már kii·ályi gyógyszerésznek ismét az ud

varban tartózkodó gyógyszerészeket nevezték, akiknek wár fela

tai nem voltak azonosak a Báthori rendelkezésében lefektetett 

kötelességekkel „ 

KAPRONCZA Y KÁROLY dr. 

jegyzetek 

(1) Knot, Antoni: Dwór lekarski Stefana Bátorego„ Arch. Hist. 
Med .. 1928. 151-207,.p„, Walter Francisek: Choroby l zgon 
króla Stefana Batorego, Polska Gazeta Lekarska, 1934. 
32-35. p„, Giedroyc, Francisek: Sluzba zdrowia w dawnem 
Wojsku Polskien. Warszawa, 1927 .. 368, 418-473 .. p„, Rern
belinski, R„ - Kuznicka, B„: Historia Farmacji. Warszawa, 
Wyd. Zakl..Lek. 1972, 184-186„p .. 

(2) Rembelinski-Kuznicka: im .. 185 p. 

(3) Már a 15, század végén gyógyszerészként mliködött Krak
kóban és Varsóban„ Részt vett .. 1. Zsigmond oldalán 1507-
1508-ban a litvániai harcokban, 1509-ben gyógyszertárat 
nyitott Lublinban .. Irod.: Pron, Stanislaw: Poloniae Phar
waceuticum, Warszawa, 1967„ 377 .. p. 

(4) Neves olasz, később lengyellé vált gyógyszerészcsalád el
ső tagja„ Velencében szU!etett, rrajd Augsburgban és Bécs
ben mtiködött„ Lengyelországban először Krakkóban, ké
sőbb Plockban nyitott patikát, majd visszavásárolta krak
kói gyógyszertárát is„ Első házasságából szU!etett fia - id . 
.Johannes Alantse (?-1605) - krakkói, később plocki gyógy
szerész. lvlikolaj Alantse - második házasságából szUletett 
fia - 1572-től a krakkói Szent Lélek Kórház orvosa, a vá
tosi biróság elnöke, később plocki gyógyszerész, Ennek 
fiai ·· Márton (+1626) és Pawel (1555-1595) -· szintén krak
kói és plocki gyógyszerészek„ 
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(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

A feltételezett udvari gyógyszerészi iskola vezetője, Meg
halt 1609 körlll.. 

Rembelinski-Kuznicka: i,m. 191.p., Seyda, Bronislaw: 
Dzieje I!'edycyny .. Warszawa, 1972. ZakLWyd„Lek„ 201-
202,p„ 

Előbb idézett ti' llvek. 

Veress Endre: Fontes Rertim Transylvanicarum. Bp .. 1918, 
III. köt„ 

Retl'belinski··Kuznicka: Lm„ 196 p„ 

J P. a (?-1605) Api·a gyógyszertárában kezdte pályafutá-an tp n . • . , f" 
sát„ Fia - Jerzy Pipan (?-1648) - szintén gyógyszeresz, t
lozófiai és orvosdoktor, 1593-ban a paduai egyetem re_ktora, 
a velencei Szent Márk Lovagrend tagja, krakkói várost t,a-

, a biróság elnöke„ Az ő leszármazottat - a csalad 
nacsos, . 

1 
'k kr kk' · 

kihalásáig - a 19, század elejéig birtoka ta a a o t 
gyógyszertárat„ 

Fontes Rerutl' Transylvanicarum. lll.köt„ 208„, 233-234 .. p„ 

SiI!'on Simonius: Divi Stephani. Lköt .. Sanitas, C, 4. 

Összefoglalás 

Báthori István korával foglalkozó irodalom elég elemzően 
foglalkozott a 16, század végének lengyel orvostörtén.eti vonatko-

, · al e's ezen belli! vázlatosan, a lengyel királyt udvar gyógyzasatv ' .
1

„ · 'k 
szerészetének is szentelt teret. A közlemények nem vt agttotta. 
meg kellőképpen a korabeli lengyel gyó,gyszerész~knek az udvar
ban és a katonai egészségligyben _betoltott szer~pet; sok esetbe~ 
nem klilönböztették meg az udvart ctmek alapJ~n tenyl~ges sze 
repliket, atl' it Báthori uralkodása alatt jogszabaly t~ rogztt.ett, A_ 
korabeli feljegyzések alapján teljes kéP_et kap~n~ ~at~or.t korn7~= 
zetében megfordult gyógyszerészek tevekenysegeről es Jelentőse 
géről. 
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SUMMAR Y 

Literary works dealing wlth István Báthori' s times give an 
analytical discussion .concerning the medical history aspects ln 
Poland at the end of the 16th century, and also, give a general 
outline of the sltuation of pharrnacology at the Polish royal court. 
The publications, however, do not educidate sufficlently the role 
of contemporary pharmacists at the court and in military sanitary 
matters" ln several instances their actual role had not been dif
ferentiated on hasis of thelr court titles though it had been laid 
down in provlsions of law dur ing Báthor l' s reign,. On hasis of 
contemporary records a full picture can be forrned about the 
activity and bearing of pharrnacists who visited Báthori' s court. 

ZUS AMMENFASSUNG 

Dle sich mit dem Zeitalter von István Báthori befassende 
Literatur befasst sich ziemlich eingehend mit den medizinhi.sto
rischen Beziehungen in Poland am Ende des 16-·ten Jahrhundert 
und widmet etwas Aufmer ksamkeit der Rolle der Pharrnazie am 
königlichen Hofe Polens .. Dle Publikationen legten jedoch dle 
Rolle der zeitgenössischen polnischen Apothekern am Hof und 
im lv'ilitá'.rgesundheitswesen nicht genligend klar. ln manchen 
Fá'.llen wurde ihre eigentliche Roll e an Hand der Hoftitel llber ·
haupt nicht differenziert obwohl diese Rolle, wahrend Báthoris 
Regierung von Rechtsregeln festgesetzt worden war, Dle zeit
genössischen Aufzeichnungen geben ein gutes Bild bezliglich der 
Tátigkeit und Bedeutung der Apotheker ln der Umgebung von 
Báthori. 
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MIKÉP ŐRIZHESSE MEG MAGÁT KI-KI A 

NAPKELETI EPE-KÓRSÁG TOL CHOLERÁIUL,. 
ll"f.,, 

Az elmult években ismét felütötte fejét eg'f régi veszede-

lem és mind többet hallat magáról a már-már elfelejtett járvány, 

a kolera .. Ezért érthető érdeklődéssel és kiváncsisággal ,kutattam 

a Bács-Kiskun meg;jei Gyóg'fSZerésztörténeti Gyüjtemény adattárá

ban őrzött régi iratok között. Ezek tanuSága szerint a multszázad

beli nag'f kolerajárvány eg'fillást követve nag'fban kétszer is dü

höngött.. Az eg;jik pandemiás kor az 1831-es, a másik az 1855-

ös évek körUI csoportosltható. Érdekesnek tartom néhány mondat 

erejéig ismertetni, hog'fan próbáltak ellene védekezni elődeink a 

nagy járványok idején „ 

A fertőzés terjedését már abban az időben is a közlekedés 

korlátozásával és a járványos területek lezárásával ig;jekeztek 

- többek között - megakadályozni. Az 1831 julius 17-én Budán 

kelt országos hirdetményben pedig Lenhossék Mihály, a "kir„ 

Mag'far Helytartótanács Tanácsosa és Mag;jarország Főorvosa" 

felhívja a lakosság fig'felmét olyan eg;jéni védekezésmódokra, me

lyeknek betartásával a megbetegedések megelőzhetők, llletve csök

kenthetők. Idézem néhány mondatát: 

"Rövid oktatás, mikép őrizhesse meg magát ki-ki a napke
leti Cholerátul, és mit kelessék ezen nyavalyának első kitörése
kor n1ivelni az orvos meg jelenéséig" ctrnmel. Az 1. pontban: 

~emelvény a szerző 47 oldalas, Szegedi Egyetem pályázatára be
adott munkájából.. 
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"Megj ;óvó-módok„ A tisztaság és levegő eránt való szorgosko··· 
dás, „. ''··ra szólít fel. A következő pontokban részletes utasítá
sokat találunk arról, hog;j h0gyan kell tisztálkodni, alsó fehér
nemüt váltani, lakást szellőztetni és ". „. sóha se szabad a la
kószobákat főképp a szUkebbeket, alacsonyakat és nedveseket, sok 
emberrel tölteni meg, vagy ezek levegőjét még házi állatok által 
is meg vesztegetni. .. . " 

F i;rtőtlenitő szer ül a klórmész gőzeit javasolja, majd hasz
nos tanacsokat ad az életmódra is„ A táplálkozás terén tartózkod
ni kell a nehéz, kövér, zsiros ételektó1, gombáktól, halaktól, át 
nem slilt kenyértől és éretlen gyümölcstől. Italokra vonatkozó jó 
tanács az ittasságtól való tartózkodás és "nem ajánlatos a ser 
fogyasztása sem' r - irja. 

Katona Zsigmond jeles kecskeméti gyóg'fszerész iratai kö

zött is vannak a g'flijtemény adattárában olyanok, melyek a kole·· 

rával kapcsolatosak, Ilyen pl. dr, Laner-nak, az Országos Gyóg'f

szertigyi Tanács vezetősége nevében kiadott rendelkezése, mely

ből idézek is: 

"T ekintetességed, ugy mint én, több kolera járványnak ta-· 

pasztalataiból azt a meggyőződést fogja szerezni, hog;j opium és 

camphor a leg hatásosabb eszközök a kolera legyőzésére, továb

bá hogy főleg arról van szó, mivel az Alföldön elismert a hiány 

orvosi segítségben, hogy a lelkipásztor oknak és helybéli jegyz6k· 

nek gyóg;jszer adassék a kezUkbe, amelyek a betegség kezdetén 

megfelelők az alkalmazásra „ 

Ezek után megbízom Önt, hogy a következő gyóg;jszereket 

a patikában tartsák, melyekre nagyobb szUkség van a kolerába 

esett helységekben, gondoskodjanak arról is, hogy ezekből a 

gyógyszerekből állandóan elegendő mennyiség legyen a kolerába 

esett vidékeken a betegek használatára: 
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I. Cholera pul ver 

Rp .. Opii pm i granum sem is 
Sachari albi granum decem 
N'f. pulv. dent„dos„tal.q .. s„ 

II. Cholera tropfen 

Rp„ Spir. vini rectificatissimi 
uncia sex 
Camphorae uncia duaa 
M.d.s. Cholera tropfen 

Az orvosok a lelkipásztoroknak, a községi jegyzőknek a követke-

ző használati utasitást adják ezeknek a gyógyszereknek használa

táról.. Ha a legkisebb hasmenés fellép, ugy a beteg ór á.nként egy 

fél port vesz be az L számuból, mig a hasmenés meg nem szU

nik ..• Ha hányás és erős hasmenés lép fel, akkor a II. számu 

kolera cseppekből kell 8 cseppet fél kávéskanálnyi kamilla-, fo

dormenta-, vagy melissa teába adni óránként, vagy minden féló·· 

rában, amit minden alkalommal 2 csöppel egészen 20 csöppig fo

kozni kell. A beteget gyapju kendővel dörzsölni kell s a kUlső 

száraz meleg alkalmazása sem mellőzhető„ 

VégUl meg kell jegyeznem, hogy a kolera uralkodása alatt 

a megelőzésért óstr omoltak .. A magasabb néprétegek megnyugta

tására ajánlom Önnek a következő cseppeket gyógyszertárában 

tartani: 

Rp. Rheum uncia unarn semis 
Bals, vitae Hoffm. drach. tres 
OL menthae pip. gutta trigin ta 
M. d„ s .Cholera megelőző cseppek, naponta 
2-4-szer 20-40 cseppet cukorra cseppentve. 

Egyebet, mint ezt a megelőző cseppet, árusitani szigoruan tilos, 

ezt azonban szabad, hogy a gyakori óhajnak eleget tegyUnk, IP i

szerint megelőző cseppeket sokan kérnek ••• " 
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A közlekedés korlátozásáról és a helységek kör Ulzár ásár ól 

a Kecskemét város főbirájához irott levelekből tájékozódhatunk a 

Kecskeméti Városi Levéltárban. Igy többek között Izsák birájá

nak leveléből idézek: 

"Hivatalból Cholera állapottyában igen sUrgős„ Tekintetes 

Földváry Gábor Fő Szolga Biró Ur hozzánk mai napon bocsájtott 

Currensa szerint Izsákon fog lenni mivel 0 a Cordon Lineá-

ra a strázsákat a Ketskeméti Járásban fel állitott strázsától kezd

ve Bajáig ki akarja oktatni. „ „" 

Kiskunfélegyháza város birájának leveléből pedig a követke

zőkről értesUlhetUnk: 

..• A szomszéd helyeken dUhösködő és Lakossainkat s 

minnyájunkat köz Veszéllyel fenyegető rémitő Epe-Kórság továb

bi terjedésének meg gátlására nézve a szlikséges rendelések ré

szünkről meg tétettek „ „, arról, hogy ezen Mirigy Alpár Hely

ségében is mutogatná magát ekkorig hivatalosan hozzánk semmi 

sem érkezett, azonban minek utána naponként borzasztóbb hirek 

szárnyalnának ezen tájról, a tudva lévő Helyeken a Határ Lineá

ra őröket állitani és minden közösUlést el zárni el nem mulaszt

juk • „, Ezen okból a Kecskeméti Lakosoknak a Városunkon való 

keresztUl járást továbbá is kéntelenek vagyunk meg tagadni 

a jövés-menést egy átallyán fogva el tiltottuk. " 

Természetesen ilYen szigoru mozgáskorlátozásolmak gazda

sági téren is jelentkeztek többé-kevésbé sulyos következményei. A 

Kecskemét Városi Levéltárban olvashatjuk az alábbi jegyzőkönyv-

szöveget: ' Cord.onlinea = határ (sáv) vonal 
Strázsa ;::; őrség 
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"3237. Ketskeméth Városának Tanácsa az e;:ánt esedezik, 
hogy mivel az Epe-Kórság a Város Kebelében már szünő félben 
vagyon és számos mesteremberek az egész nyáron által sehol 
sem vásárolhatván, oly szorult állapotban vagynak, hogy ha .. kéz
mliveikből ezentul nem pénzelhetnek, magoknak télire élelemre 
valót szerezni képesek nem lesznek, ezeken kivlil pedig minden 
rendU Lakosok, sőt még a környékbelieknek is a szlireteléshez 
szUkséges edények és abrontsok bevásárlásokra a Vásárra elke
rülhetetlen szliksége vagyon, annálfogva a folyó holnap 26-ára 
eső Czipriáni Országos Vásárnak tartása s ennek az Ujság Le
velek által való közhirül tétele engedtessen meg ..... " 

A kérelemmel kapcsolatban hozott végzés szövege azután 

részletesen kifejti az indokok fontos voltát és engedélyezi a kért 

vásár megtartását azzal a megszoritással, hogy az utakra a vá

ros valamennyi bejáratánál őröket kell állitani, hogy ne enged

jenek be olyan személyeket, akik egészséges állapotukat orvos 

által irt bizonylattal nem tudják igazolni. Jó időbe tellett még 

azután is, a:mig az élet minden területén visszatérhetett a ren

des kerékvágásba és felengedett a rettegés az emberekben .. 

Felhasznált forr ások: 

GAJDÁCSNÉ, BOGNÁR MAGDOLNA 

KECSKEMÉT 

1.. Rövid oktatás ...... (Lenhossék hirdetménye) Bács-Kiskun me-
gyei Gyógysz .. tört, gyUjt. adattára. Kolera iratok (1831). 

2. Tisztiorvosi körrendelet Katona Zsigmond gyógyszertárának 
cirrezve a kolera elleni gyógyszerek tartásáról. Bács
Kiskun megyei Gy.tört..gytijt .. adattára .. Kolera iratok 
(1870-től). 

3. Cholera iratok„ Iratköteg a Kecskemét Városi Levéltárban .. 
XIX.sz. 

4 .. Tanácsi jegyzőkönyv 1831. Kézirat. Kecskemét Városi Levéltár, 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

_ Az_ utóbbi években 'már-már elfeledett kolera ujbóli felbuk
kanasairol mmd többet hallunk. Néhány szemelvény bernutata'sa' -
val - · k' ka _ n~m'. _ei:et phatunk ennek a rettegett kórnak megelőzésével 
e~ ~ogy1tasaval kapcsolatos XIX. századbeli hivatalos irítézkedé
s~rol, .e-?ko'.i .gyógyit_ásáról, gyógyszereiről, néhány közegész
segtigyi es kozigazgatasi rendelkezésről. 

SUMMARY 

ln the past years we hear more and more about an almost 
for gotten epidem ic, about the new sudden appearances of the 
cholera .. Presenting a few selections we can get a conception 
about the official measures of the same time curation med· · 
and bl. 1 , Lc1nes 

some pu te iealth_ affairs and administrational orders during 
the XIX„ century relatmg to the prevention and curation of this 
fonrndable desease. 

ZUSAMME NF ASSUNG 

. lm Laufe der letzteren Jahren hören wir immer mehr Uber 
e1ner schon nahe vergessener Epidern ie, Uher der neuerlichen 
Auftauchung der Cholera. Durch die AuffUhrung einiger Aus
wachler konnen wir _von den offiziellen Ordnungen ehemaligen 
Massnahmen, Med1z1nen einigen sanitá'.'ren und administrative 
Regeln i.n dem XIX. Jahrhundert, die sich auf die Preventier::Ug 
und Kunerung dieser furchtbar en Sucht beziehen einen Begriff 
bllden. 
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TALLÓZÁS A RÉGI SAJTÓBAN 
Rovatvezető: Dr. VEGH ANTAL 

1893, január 7-én a T ermészettudományl Társulat chémla
ásványtanl szakosztálya és a Budapesti Gyógyszerész T estUlet lln
nepélyes Ulést tartottak az Egyetem chémlai intézetének e~őadó
termében abból az alkalomból, hogy a király dr. THAN KAROL Y 
professzort főrendiházi taggá nevezte k'.; Az Ulésen_ d„r„„WARTHA 
VINCE mUegyetem l tanár Udvözölte az osz, betegsegebol altg fel
gyógyult professzort, aki válaszbeszédében - többek között - a 
következőket mondta: 

1983. Gyógyszerészi Közlöny 51. oldalán olvastuk: "Megbol
dogult atyámtól vagyont nem örököltem, mert mindenét tlz gyer
mekének nevelésére forditotta és ezért hálás vagyok neki, mert 
ennek köszönöm, hogy már fiatal koromban az igénytelen mege
légedettség gazdagságára tettem szert. De egyenesen tőle örö
költem a tisztesség iránt való feltétlen érzéket, az őszinteséget, 
a szar galmat és kitartást. Hogy apámban ezek megvoltak, meg
vllágltja két kis eset. Az egyik, hogy alföldi szUlőhelyem~n„ lu
teránus létére hosszu időn át a kathollkus egyház gondoksaganak 
megválasztott tagja volt„ A másik a következő„ A forradalom 
után tanárom a bécsi egyetemen állami utazási ösztöndijra aján
lott az akkor l absolut kormánynak, de Ugyemet oly soká nem 
intézték el, hogy nagy kétségem támadt az iránt, meg fogom···e 
kapni ezt az ösztöndljat .. Utólag értesUltem a késedelem okáról. 
Az akkori pollczla fő feladata volt hasonló esetekben annak kt
mutatása, hogy az illető a forradalomban kompromittált volt-e 
vagy nem) E kérdésben szUlőhelyemnek előljáróságához fordult, 
Noha az akkor l Vojvodinában az előljárók nagyobbrészt szerbek 
voltak, kik politikai ellentétben állottak apámmal, őt annyira tlsz·· 
telték, h<;>gy tudván ml körUl forog a kérdés, a forradalomban va
ló részvételemet elhallgatták. Szerb testvéreinknek ezt a jó cse
lekedetét megkönnyebbltette az, hogy a forradalomban nevUnk 
Apáti volt, mlg a pollczia Than Károly felől tudakozódott, lgy 
tehát hazugságot sem kellett elkövetn lök. " 

rv.A.) 

EMLÉKEZZÜNK RÉGIEKRŐL 

Rovatvezető: dr „ Zboray Bertalan 

Dr. BARADLAI (BREII) JÁNOS (1873-1942) 
gyógyszerész-szakiró, gyógyszerész-történész 1873. novem
ber 16-án szUletett Felsőolcsváron (Abauj megye). 
Gölnicbányán töltött gyakornoki évei után 1898- ban Bécsben 
szerezte meg gyógyszerészi oklevelét, majd több évi klilföldl 
segédeskedés után, 1918-ban Budapesten gyógyszerészdoktorrá 
avatták„ 1901--ben segédszerkesztője lett a Gyógyszerészi Köz
:öny-nek, de gyógyszerésztörténeti cikkei más lapokban is meg
jelentek„ Gyógyszertár-bérlőként Sopronkereszturon, majd Sop
ronfehéregyházán mUködött, később tulajdonosa volt a dunaha· 
rasztii 

0

Isteni Gondviselés" cirnU gyógyszertárnak, majd társ
tulajdonosa lett az ~kkor l Szent László utl Petőfi patikának. 
Már korán foglalkozott a gyógyszerészet történetére vonatko

·zó, adatok gyUjtéséveL "A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZET IÖR
TENEIE" cimU BÁRSONY ELEMÉRREL egyUtt irt és a Ma
gyarországi Gyógyszerész EgyesUlet anyagi támogatásával meg
jelent két kötetes munkája Budapesten 1930-ban látott napvilá
got. 1934-ben Budapesten (V„ker„) gyógyszertári jogositványt 
kapott, am lt "herceg Batthyány" név alatt nyitott meg. 
Gyógyszerésztörténetl munkásságát kUlföldön is ismerték, tag-
ja volt az Internationale Gesellschaft fUr Geschlchte der Phar ·· 
macie-nak s mint a társaság magyarországi megbizottja, több 
kUlföldi történészkongresszuson vett részt„ 
1942. január 18-án hunyt el Budapesten„ 

K.KARLOVSZKY GEYZA (1860-1936) 
gyógyszerész-szakiró, volt egyetemi tanársegéd, lapszerkesz
tő, 1860-ban szUletett Rimaszombatban„ Gyógyszerészgyakor
nok: Nyíregyházán, majd Miskolcon volt. 1881-ben Budapesten 
gyógyszerészi oklevelet kapott„ Ezután kilenc évet töltött Than 
professzor intézetében mint tanársegéd,. Szakirói mliködését 
1892-ben kezdte el, mikor átvette a Gyógyszerészi Közlöny 
szerkesztését. E tisztét haláláig folytatta, s cikkeit nagyrészt 
névtelenUl irta, igy azok száma meg sem állapltható. 1893-
ban Winkler Lajossal (aki akkor tanársegéd volt Than profesz· 
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szar mellett) "Zsebkommentár a II.. kiadásu Magyar Gyógy
szerkönyv kémiai részéhez" címmel könyvet adott ki. 1895-
től szerkesztette a Magyar Kémiai Folyóiratot és a T ermé
szettudományi Társulatban is mint pénztáros, husz éven- át 
mliködött„ 1923-ban Budapesten gyógyszertári jogosítványt ka
pott, amit a Rákóczi uton "Arany szarvas" címmel megnyitott,. 
A kari élet minden megmozdulásában részt vett, miután lapja 
az egyesület hivatalos lapja volt. Meghalt Budapesten 1936 .. áp

rilis 22-én„ 

LÁNG ADOLF FERENCZ (1795-1863) 
gyógyszerész szakíró, a Magyar Tudományos Akadémia leve
lező tagja. Nyitra város tanácsosa. 
1795-ben Pesten született. Egri gyakornokoskodása után 1816-
ban Pesten nyert gyógyszerészi oklevelet. Több évi pesti mU
ködés után 1832-ben Nyitrán nyert patikajogot,. Élénken részt 
vett a város életében is, mert 1833-ban Nyitra tanácsosává 
választották. 1844-ben pedig a városkapitányi tisztet viselte. 
1848··ban megindltotta az első gyógyszerészi szaklapot, de az 
"Gyógyszerészi Hírlap" címmel csak 7 számot ért meg. Tudo
mányos munkásságát elismerve 1858-ban a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező tagjává választották, de ilyen minőségben 
tagja volt a lipcsei, a jassy-i, laibachi, a bécsi és a nürn
bergi Akadémiának is. J 963„ november 29-én huny el Nyitr:h1. 

SCHÉDY SÁNDOR (1831··1902) 
gyógyszerész, lapszerkesztő. 1831. augusztus<t1-én született 
Vas megyei Borostyánkő községben. Iskoláit Tatán, Győrött és 
Székesfehérváron végezte, majd 1846-ban Kautz Ignácz győri 
gyógyszertárában lett gyakornok. Később Pestre ment és okle
velét a pesti Egyetemen 1855·-ben szerezte meg. Néhány évi 
pesti segédeskedés után bérbe vette a promontori (budafoki) 
gyógyszertárat, de azt rövidesen a Kálvin-téri "Magyar Király" 
gyógyszertár bérletével cserélte fel.. Mikor a patikát 1861-l:Jen 
Sztupa György megvette, Schédy régi gondolatát megvalósítva 
"Gyógyszerészi Hetilap" címmel megindította az első állandó 
jellegU magyar nye1vU szaklapot .. A lap tudományos jellegére 
mutat, hogy a fő cikket Than Károly professzor írta. Schédy 
lapjában kitartóan sürgette az Országos Gyógyszerész EgyesU-
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let ;negalakitásának sz Ukségességét, s annak megalakulásakor 
tttkara lett, Lapja mellett 1864-ben megindította a "Gyógysze
részi Zsebnaptár"-t, melyben a gyógyszerészeket érdeklő ren
deletek és aktuális kérdéseken kívül megtalálhatjuk a korabeli 
gyógyszertárak és gyógyszerészek betUrendbe szedett névsorát 
is, Számtalan hírlapi cikke mellett, a "Magyarországi gyógy
szerészet rövid történetét'', valamint az egyesUlet megbízásá
ból az 1897-ben a "Magyarországi Gyógyszerészegylet huszon
ötévi története" cimU munkáit írta meg. Már korábban kiadta 
a "Magyarországi Gyógyszerészetre vonatkozó törvények és 
rendeletek gyüjteményét", Kortársai szerint nyílt, nyájas mo
dorn, végtelen szerény ember volt, aki életében még patika· 
jogért sem folyamodott. Elmondhatjuk róla, hogy a magyar 
!)Yógyszerészet és szaksajtó kialakulásának lelkes uttörője volt. 
Elete utolsó éveiben szembaja miatt le kellett mondania a lap 
szerkesztésér61, amit tanítványának Dr. Varságh Zoltánnak adott 
át, 1902-ben augusztus 18-án halt meg Budapesten, 

KITÜNTETÉS 

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa dr. SZÁsZ 
GYÖRGY egyetemi tanárt, a Gyógyszerésztudományi Kar dékán
ját, az Acia Phar1raceutica Hungarica szerkesztőjét a magyar 
Munkaérdemrend arany fokozatával tüntette ki. 

A Semmelweis Orvostudományi Egyetem ez idén a 
"dr, WINKLER LAJOS" emlékérmet dr. CLAUDER OTTÓ egye
temi :anárnak a Magyar Gyógyszerészeti Társaság tb. elnökének 
adomanyozta, az alkaloida kutatás terénelért eredményei jutal-
mául. · 
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Ötven évvel ezelőtt, 1925 .. maius l-én jelent meg a ma
gyar Gyógyszerésztudományi Társaság ÉRTESITŐ
jének első száma dr.. LIPTÁK PÁL egyetemi magántanár szer
kesztésében „ 

A lap · a Társaság célkitlizésének megfelelően „ a gyógy
szerészeti tudomány minden ágából beérkezett cikknek helyt adott„ 
A szerkesztés sikerére jellemző, hogy az első szerény 40 olda
las füzet, 300 példányban, az első tiz év elteltével már 19 35•ben 
194 oldalas, 900 példányszáwban megjelenő kötetté nőtt s wég 
illusztrációkkal is bővU!t. 

A lap wár kezdettől fogva foglalkozott - a tudományos cél
kitlizésen kivUI - a gyógyszerészet gyakorlati előbbrevitelének 
kérdésével is, igy weginditotta az időközben megjelent IV. magyar 
Gyógyszerkönyv uj rendelkezéseinek ismertetését célzó továbbkép
ző tanfolyamot, wajd a gyógyszerészhallgatók ujrendszerU egye
temi képzésének kérdésével foglalkozók egyik hathatós orgánumá
vá vált„ Az ÉRTESITŐ megjelenésének második évtizedében, a 
közlewény;ok idegen nyelvli referátumaival, sikerU!t nemcsak a 
kUlönböző európai, de más földrészek gyógyszerészeinek érdek
lődését is felkeltenie a magyar gyógyszerészet és a hazánkban 
folyó kutatások iránt.. 

Napjainkban szerepét az "Acta Pharmaceutica Hungarica" 
tölti be,' s az ötvenéves évfordulón testvérlapunkat köszönti 

a GYÓGYSZERÉSZTÖRTÉNETI DIÁRIUM 

78 SZERKESZTŐSÉGE 

KÖNYV ÉS LAPSZEMLE 

Rovatvezető: Dr. T ÁPL ÁNYI ENDRE 

BOROS ISTVÁN és Dr. ZBORAY BERTALAN ;Zomba község neves 
gyógyszerésze, ROZSNYAY MATY AS élete és munkássága 

(Tolna Megyei Levéltár kiadása, Szekszárd. 1974.) 

A magyar gyógyszer észtörténet egyik hiányos pontját egé
sziti ki a két neves gyógyszerésztörténész „ Munkájukban Rozs
nyay Mátyásról, a klasszikus gyógyszerészek kiemelkedő alakjá
ról kapunk teljes képet az ujabb levéltári kutatások alapján. 

A történelmi bevezetőben tudomást szerzUnk arról, hogy 
Tolna megye lakosságát a török uralom és az 1707-·es pestisjár
vány csaknem teljesen kipusztította. Az 1720-as összeírás Zom
ba pusztát említ, mely 78 lakossal rendelkezett. A KÁPOLNAI 
MONASZTERLY ISTVÁN és a DÖRY család tulajdonában volt a 
birtok„ A betelepített németek virágzó mezőgazdasági kulturát 
létesítenek a zombai !ősztalajon. A virágzó gazdasági élet te
remtette meg az egészségUgyi kulturát is: 1756-ban Szekszárdon 
létesUl az első gyógyszertár "Fekete Sas" néven .. 1778-ban kö
veti a paksi "Szentháromsághoz" cimzett patika, 1796-ban duna
földvári, ugyancsak "Szentháromság" nevU„ 

A XIX „ század első felében ujabb 8 gyógyszertárat alapítot
tak. 1802-ben hőgyészi, 1818-ban simontornyai, 1820-ban a bony
hádi, 1830-ban a tolnai, 1835-ben a faddi, 1836-ban a bátaszéki, 
1836-ban a tamási, 1837-ben a gyönki, 1857-ben a dunaföldvári, 
1861-·ben a Zomba-i gyógyszertár megnyitása következik, Ezt a 
jogosítványt nyeri el 1861.. október 18-án Rozsnyay Mátyás, sza
badszállási gyógyszerész. A jól felszerelt és szakszerUen veze
tett gyógyszertárban kezdi meg kutatómunkáit Rozsnyay Mátyás

1 
Dr. Kelen J. zombai körorvos biztatására kezd az íztelen kinin 
vegyU!eti kutatásával foglalkozni. Éppen ezért Dr.. Kelen és 
Rozsnyay közös beadványban fordultak 1863-ban a Helytartó Ta
nácshoz a Kinal cukorkák (chinin-bombons) forgalomba hozatalá
ért, de a Helytartó Tanács ezt a kérelmet "gyógykontárkodás" 
cimen elutasitotta. Rozsnyay ennek ellenére nem vesztette el a 
kedvét, eredményt a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 



Ötven évvel ezelőtt, 1925 .. ma1us l-én jelent n_;eg a mi;,
gyár Gyógyszerésztudományi Társaság ERTESITO
jének első száma dr LIFT ÁK PÁL egyetemi magántanár szer
kesztésében,. 

A lap ··· a Társaság célkitlizésének megfelelően „ a gyógy
szerészeti tudomány minden ágából beérkezett cikknek helyt adott, 
A szerkesztés sikerére jellemző, hogy az els6 szerény 40 olda
las füzet, 300 példányban, az els6 tiz év elteltével már 1935··ben 
194 oldalas, 900 példányszámban megjelenő kötetté nőtt s még 
illusztrációkkal is bővUlt, 

A lap már kezdettől fogva foglalkozott - a tudományos .cél
kitlizésen kivUl - a gyógyszerészet gyakorlati előbbrevitelének 
kérdésével is, igy meginditotta az időközben megjelent IV.magyar 
Gyógyszerkönyv uj rendelkezéseinek ismertetését célzó továbbkép
ző tanfolyamot, majd a gyógyszerészhallgatók ujrendszer U egye
temi képzésének kérdésével foglalkozók egyik hathatós orgánumá
vá vált, Az ÉR TESITŐ megjelenésének második évtizedében, a 
közlemény.ck idegen nyelvli referátumaival, sikerUlt nemcsak a 
kUlönböző európai, de más földrészek gyógyszerészeinek érdek
lődését is felkeltenie a magyar gyógyszerészet és a hazánkban 
folyó kutatások iránt,. 

Napjainkban szerepét az "Acta Pharrnaceutica Hungarica" 
tölti be, s az ötvenéves évfordulón testvérlapunkat köszönti 

a GYÓGYSZERÉSZTÖRTÉNETI DIÁRIUM 

78 SZERKESZTŐSÉGE 

KÖNYV ÉS LAPSZEMLE 

Rovatvezető: Dr, I ÁPLÁNYI ENDRE 

BOROS ISIVÁi'\! és Dr. ZBORAY BERIALAN;Zomba község neves 
gyógyszerésze, ROZSNYAY MATYAS élete és munkássága 

(Tolna Megyei Levéltár kiadása, Szekszárd„ 1974 .. ) 

A magyar gyógyszerésztörténet egyik hiányos pontját egé
sziti ki a két neves gyógyszerésztörténész. Munkájukban Rozs
nyay Mátyásról, a klasszikus gyógyszerészek kiemelkedő alakjá
ról kapunk teljes képet az ujabb levéltári kutatások alapján, 

A történelmi bevezetőben tudomást szerzUnk arról, hogy 
Tolna megye lakosságát a török uralom és az 1707-es pestisjár
vány csaknem teljesen kipusztitotta. Az 1720-as összeirás Zom -
ba pusztát emlit, mell' 78 lakossal rendelkezett,. A KÁPOLNAI 
MONASZIERLY ISTVÁN és a DÖRY család tulajdonában volt a 
birtok, A betelepitett németek virágzó mezőgazdasági kulturát 
létesitenek a zombai lősztalajon, A virágzó gazdasági élet te
remtette meg az egészségUgyi kulturát is: 1756-ban Szekszárdon 
létesUl az első gyógyszertár "Fekete Sas" néven .. 1778-ban kö
veti a paksi "Szentháromsághoz" cimzett patika, 1796-ban duna
földvári, ugyancsak "Szentháromság" nevtt. 

A XIX „ század első felében ujabb 8 gyógyszertárat alapitot
tak. 1802-ben hőgyészi, 1818-ban simontornyai, 1820-ban a bony
hádi, 1830-ban a tolnai, 1835-ben a faddi, 1836-ban a bátaszéki, 
1836-ban a tamási, 1837-ben a gyönki, 1857-ben a dunaföldvári, 
1861-ben a Zomba-i gyógyszertár megnyitása következik, Ezt a 
jogositványt nyeri el 1861. október 18-án Rozsnyay Mátyás, sza
badszállási gyógyszerész. A jól felszerelt és szakszerlien veze
tett gyógyszertárban kezdi meg kutatómunkáit Rozsnyay Mátyás, 
Dr. Kelen J„ zombai körorvos biztatására kezd az iztelen kinin 
vegyUleti kutatásával foglalkozni.. Éppen ezért Dr, Kelen és 
Rozsnyay közös beadványban fordultak J863-ban a Helytartó Ta
nácshoz a Kinal cukorkák (chinin-bombons) forgalomba hozatalá
ért, de a Helytartó Tanács ezt a kérelmet "gyógykontárkodás" 
címen elutasitotta. Rozsnyay ennek ellenére nem vesztette el a 
kedvét, eredményt a Magyar Orvosok és I errnészetvizsgálók 



XIII-ik egri, illetve 1869·-ben a fiumei gylilésen hozott, ahol pá
lyadijat nyert az iztelen kininkészitményekkel. 

Az emlitett gyógyszervegyészeti kutatáson kívli! Rozsnyay 
két szórakozásnak hódol: a sakkozásnak, erről könyvet is ír~ a 
másik a fényképezés. 

Az emlitett fiumei vándorgyli!ésen a "A fényképészet leg
ujabb haladásáról" cimen előadást tartott, ahol saját mag~, ké
szitett fényképet is oszt szét a gyógyszercukorka mellé. 0 volt 
a fényképezés egyik hazai uttörője és tökéletesitője is „ 

1871. aradi vándorgylilés uj változást, fordulatot hoz Rozs
nyay életében. Itt ismerkedik meg Szarka Károly gyógyszerész
szel és megveszi tőle a ''Szentháromsághoz" cimzett patikát .. A 
patika átvétele 1874„ augusztus 9-én történt, melyről a helyi la„. 
pok is tudósitást adnak. Csakhamar a politikai és társadalmi 
életben is vezető szerepet tölt be „ Törvényhatósági bizottsági 
tagnak, Takarékpénztár elnökének választják meg. A patikát 1887-
ben az aradi Eötvös utca 5 .. szám alá helyezi, és a modern kor 
technikai eszközeivel felszereli. Ő alkalmazza először a házi te
lefont, 1877-ben. Készitményeit 1876-ban a brlisszeli, 1878-ban 
a párizsi kiállitáson ismerteti meg a világgal, ahol arany és 
bronzéremmel tlintetik ki. 1883-ban Bécsben aranyérmet nyer. 
Aradon kap kedvet a bortermeléshez„ Ehhez szlikséges szakis
mereteket Kecskeméten Katona Zsigmondtól szerzi, akihez hol
tig tartó barátság fUzL Nála volt annakjdején alkalmazásban, 
mint gyógyszerészsegéd Kecskeméten. 0 kezdeményezi a hazai 
borokat gyógyszerkészités céljára "lábbadozók f";lerősitésére" 
stb. felhasználni. Öt féle gyógyborral szerepeh Vinum chinae, 
chinae ferratum, pepsini, Cascara sagradae, Coca„borral. 
1886-ban Buziásön a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 
XXIII. Vándorgyliléséri a gyógyborokról tartott előadást. 

Rozsnyay 1868-·tól minden Vándorgylilésen szerepel előadá
saival. Csaknem minden természettudományos témában otthonos 
volt„ 1871-ben Aradon a jelen és a régi kor robbanószereiről 
tartott előadást. Ami azt bizonyitja, hogy a pirotechnikában is 
jártas volt„ Valószinüleg a bécsujhelyi katonaiskolai évekre ve
~ethető vissza ezen témában való jártassága. De a néprajzi és 
okkult tudományokban is jártas, például az 1872-ben Herkúles-
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fürdőn a XVI. VándorgyU!ésen: "Babona a természettudományok
ban" cimmel tartott előadást, Célja itt is az egészségligyi felvi·
lágositás, klizdelem a hiszél\:enység ellen„ Rozsnyay Mát'Y'.ásnak a 
gyógyszertechnológia, a kinin-·vegyliletek analizise, gyógyborok 
hatóanyagai voltak a kedvelt kutatási témái.. Foglalkozott a gyógy
szergyakornokok továbbképzésével.. Részükre pályadijat tlizött ki. 
Kezdeményezte a "Gyógyszerészi Szakiskolák" felállitását„ 

Áldásos, tevékenységben gazdag életét 1895-ben, hirtelen 
bekövetkezett halála fejezte be„ Temetésén Arad város vezető 
személyiségei és a Magyarországi Gyógyszerésí Egyeslilet kép
viselői voltak jelen .. Sirjára közadakozásból impozáns 5 méter 
magas márvány obeliszket állitottak fel.. 

Az értékes, a teljesség igényével összeállitott tanulmányt 
- melynek végén irodalmi összefoglaláson kivül - sok korabeli 
kép, fotokopía teszi tetszetős formába ezen érdekesen megirt 
életrajzot és tudománytörténeti mUvet.. 

Dr.. T ÁPLÁNYI ENDRE 

dr„ W„M„ HEIN: Illustrierter Apotheker-Kalender 1975. 
(Deutscher Apotheker-Verlag, Suttgart) 

A 34. évfolyamába lépő kiadvány, mely a Nemzetközi 
Gyógyszerésztörténeti Társaság (II1ft.. Gesellsch. f. Geschichte 
d„ Pharm.) patronálásával jelenik meg, 36 oldalon évről-évre 
megmutatja Európa klilönböző országaiban őrzött, illetve kiálli
tott nevezetes gyógyszerészi emlékeket. A régi századok tár
gyain (edények, eszközök) kívUI, több könyvillusztráció és fest
mény képét találjuk most is, a naptári rész mellett, Hazánk 
szerény muzeális jellegU tárgyai közli! csak elvétve találhattunk 
egyet···egyet a mult évfolyamokban, Annál örvendetesebb, hogy 
az 1975-ös - legujabb -· naptár első oldalán találkozunk a né
hány éve helyreállitott győri volt jezsuita - jelenleg "Széchenyi" -
patika jól sikerli!t fényképével, amely nemcsak a helyiség meg
mentett, dus stukkódiszitését és freskóit mutatja be, de a kor
hli környezetbe jól illeszkedő, modern berendezést is megörö·· 
kitL 

Dr .. ZBORAY BERTALAN 
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KAPOSVÁR 100 ÉVE 

iHonismereti tanulmányok, Kaposvár, 1974) 
Szép lzléses köntösben, gazdag, értékes tanulmányokkal bővel

kedve jeÍent meg a "Somogyi honismereti Híradója" Kaposv~r (1F3" 
1973,) centenáriuma alkalmával. A jubileumi kötetet SOMOGYI .JO-. 
ZSEF Kaposvár városi bizottságának első titkárának előszava vez_etr 
be„ KONYA JÓZSEF: A XIX. sz„ mezővárostól, "a XX. sz; . sz_oc~alrs~a 
felsőfoku központ városig (1872-1972). A szerzo Kaposvar torte~etet 
adja rövid összefoglalásban .. Majd Rippl-R~nai -~ó~sef gy?gys_zeresz 
festőmtivészről, Kaposvár nagy, ney.es szulott]ero1 er;il~~~z1~ me~. 
Továbbiakban Kaposvár városképét mutatja be, a Tan,acskoztarsasag 
"dei·én ellenforadalomban és a felszabadulás után. BORA FERENC: 1 

• ' 1 A • Négy költő a XIX .. sz„ végi, a XX. sz .. elej.i _Kap~s;a~ró •.. negy ne-
ves kaposvári, ill. Somogy megyei szUletesti kolto eletraJZI adatait 
és mUveit ismerteti (Kisfaludy Atala, Szalay Franciska, Hosszu Ist

várí, Haraszti Lajos), 
Dr. SZIJÁRTÓ ISTVÁN: "A kaposvári képzőmtivé,szet helyzete a 

századfordulótól a II. Világháboruig" cimti, R!PPL-RONAY JÓZSEF· 
RŐL és VASZARY JÁNOSRÓL Kaposvár második, nagy festőszti
lött"éről emlékszik meg, Dr. KIRALY LAJOS "Kaposvár utcanevei" 

J l' •. k"lka cimen a századfordulötá,ji és a felszabadu as utan~ ~tcane;e ro ~ -
punk riportszerü tájékoztatást. Sok érdekes tanulmany utan, a gyo_gy
szerésztörténészeket legjobban RÉPA Y LAJOS kadarkuti gyógyszeresz 
"Adatok a Kaposvári "A~any oroszlán" gyógyszertár tört~netéhez'' ci
mü cikke érdekli„ Az "Arany oroszlán" cimü gyógyszertarak PYRKER 
JÓZSEF okleveles gyógyszerész állította fel.. Ez a gyógyszertár /9 / 
L s zámu/ ma is abban az eredeti épületben, Máju_s 1. utca. 1_9. sz.~-
latt müködik, amelyet a Müemlékvédelmi Bizottsag müemlekiellegu
nek' nyilvánított„ A boltíves gyógysz~rtári bejárat„ f':letti ajtókerete~ 
az 1774 évszám látható. PYRKER J OZSEF az ero es a hatalmat k;-. 
fejező "Arany Oroszlán" elnevezésü szimbolikát adta az uj kaposvan 
patikának, PYRKER JÓZSEF halála után örökösei_ 1827-ben ':~ágy-
szertárat SVARCZ FERENC gyógyszerésznek adtak el.. A;. o rde.ieb~n. 
töltötte gyakornoki éveit 1830-1833„ években TÓTH !STV AN kaposvan 

gyógyszerész.. • . 
SVARCZ FERENCTŐL az "Arany Oroszlán" gyógyszertar JO

gositványa vétel utján 1840-ben SCHRÖDER JÓZSEF~E és halála 
után fiára: SCHRŐDER ~ÁNDORRA száll. Az ő idejeb~n került 
RIPPL JOZSEF, a későbbi hires festőmtivész (Rippl··Rónai .József), 
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1875-18 78 évig gyógyszerészgyakornoknak, SCHRŐDER SÁNDOR u
tán 1879, évben ö~egye KE9SKÉSSY TIVADAR gyógyszerésszel, 
majd 1881-ben J?ABOCHAY JANOS vette meg a patikát .. Ekkor tért 
vissza RIPPL-RONAI JÓZSEF egy évre mint okleveles gyógyszerész 
Ebben a patikában festette meg RIPPL-RÓNAI JÓZSEF első müvét, 
"Fiatal nő estélyi virágos ruhában" cimmel; BABOCHA y JÁNOS, 
1890-ben bekövetkezett halála után fia: BABOCHA Y KÁLMÁN gyógy
szerész kapta meg, aki 1895-1933-ban bekövetkezett haláláig vezette 
a patikát .. 

Halála után leányai: Sreier
1 

Lászlóné és Földváry Imréné kezel
tették a patikát, KORBA! OTTO gyógyszerész vezette a patikát 195( 
őszéig, majd 1950-től 1952-ig KAPOLKA JÓZSEF, 1952-1953-ig 
BRASSAY BÉLA 1953-tól 1969-ig DUHA TIVADARNÉ volt a gyógy
szertár vezetője, A kaposvári "Arany Oroszlán" patika 200 éves 
fennállását a közeljövőben fogjuk ünnepelni.. Tervezik RIPPL-RÓNAI • JOZSEF gyógyszerész-festőmtivész emléktáblájának leleplezését is, 

A GYÓGYSZERÉSZTÖRIÉNET! DIÁRIUM (III,évf .. 3.) BARANYA 
MEGYEI KÖNYV ÉS LAPSZEMLÉJÉBŐL - HELYSZŰKE MIATT -
KIMARADT: 

6 ,,. / ,,. / É 
FARKAS J ZSEFNE - ]AMAS MIHALYNE: 200 VES A 

KLIMÓ KÖNYVTÁR ÉS A PÉCSI EGYETEMI KÖNYVI ÁR (1774-
1974) 

Érdekes füzet jelent meg a Pécsi Egyetemi Könyvtárról, 
mint hazánk egyik legrégibb könyvtáráról, melynek jogelődje a 
Pécsi PUspöki Könyvtár volt, amit KLIMÓ GYÖRGY pécsi pUspök 
1774-ben alapitott, A Klimó György könyvtára kb. 15. OOO kötetből 

állott, számos értékes orvostudományi, matematikai, fizikai, geo
metriai, kémiai, azonkivUl földrajzi, növénytani stb.. munkát tar·
talmazott, A Klimó Könyvtárat kiegészitette 1923-ban Poszonyból 
Pécsre kerUlt tudományegyetem könyvállománya, mely a Klimó
könyvtár épületében kapott helyet, Az igy kiegészitett könyvtár 
az 1930-as években nagy fejlődésnek indult, számban jelentőség
teljesen gyarapodott .. Dr. FIL TZ JÓZSEF igazgatósága alatt a 
könyvtárat ujjá szervezték, a modern követelményeknek megfele
lően. 

A felszabadulás után a szocialista könyvkultura jelentős át
szervezést kezdeményezett .. A könyvtár mai állománya 320 .. OOO 
kötet és folyóiratállománya 35. OOO kötetre tehető. 

Dr .. TÁPLÁNYI ENDRE 
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RÁCZ GÁBOR - RÁCZ ERZSÉBET JOHANNA: 
ERDŐVIDÉK FLÓRÁJA BENKŐ JÓZSEF (17 40-1814) KÉZIRATÁBAN: 

A Sepsiszentgyörgyi Muzeum kiadványában megjelent tanul
mányában Benkő József erdélyi református lelkész és neves bota
nikus erdélyi flórájával, növényföldrajzával foglalkozik, a "Tran
silvania Specialis" cimü munkájában, melyet a nagyenyedi főis
kolai könyvtárban találtak meg kéziratban. Benkő kb. 200 növény
faj előfordulását tanulmányozza különböző helyeken, pl. Barát, 
Száraz, Ajtd, Bölön, Miklósvár, Köpetz stb. 

A gyógynövények földrajzi előfordulásával is foglalkozik, 
ezért gyógyszerészeti szempontból is igen érdekes a munka (töb
bek közt a Papaver, rhoeast, a Datura stt:amoniumot, a Veratruin 
albumot, a Vinca minort, a Valeriana offici nalist is felemliti). 
Korát megelőzve Benkő 1780-ban megfigyeli a terUletek közötti fló
risztikai különbségeket, felhívja a figyelmet az Erdővidéken hiány
zó, de máshol megtalálható növényekre. Benkő ezen munkájával az 
erdélyi növényföldrajzi kutatás első hazai uttörő)év~ vált. 

Dr. r APLANYI ENDRE 

A MGYT BUDAPESTI SZERVEZETÉNEK HIRADOJA (1974,évi 6 .. sz.) 
beszámol a VI. Magyar Gyógyszerészkongresszusról és közli Dr. 
Zalai Károly főtitkár beszédét„ 

Dr, KÁLMÁN LÁSZLO szakfelUgyelő többek közt egy a homeo-
pathiával foglalkozó előadást ismertet„ 

Dr. SUBE ISTVÁN a néhai Dr. SCHULEK ELEMÉR profesz
szor emlékére rendezett előadásról számol be. 

BISZTRIÁNSZKY ISTVÁNNÉ pedig a VI. Gyógyszeranalitikai 
Kollokviumról tudósít. Olvashatunk még a Nemzetközi Biokémiai 
Kongresszusról és az EgészségUgyi Vándorgyillésen elhangzottak

ról is. 
Dr .. T ÁPLÁNYI ENDRE riportja az egészségUgyi dolgozók 

debr ec en i konf er enc iá j á val foglalkozik „ 
SZMODITS LÁSZLO 

A MGYT .. HAJDU-BIHAR MEGYEI SZERVEZETÉNEK KÖZLEMÉ· 

NYEI: GYÓGYSZERÉSZEI! KRÓNIKA 
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. A Krón,~ka 1974.~vi 2,.számában Dr„VARGA PÁL r;;egemlé
keztk dr „ GY ORY ISTV AN gyógyszerész-vegyészrőL GY ORY ala
pitoti,a mi;g ~. bromatometriát. Tevékeny és eredményekben gaz
dag eletpaly,~Ja mintaképUl szolgálhat ma is .. 

. B~NK_O FERENC a megyei levéltárban rábukkant a debre
cem Varost Gyógyszertár 1771-es leltárára .. Ez a leltár a gyógy
szere~en k;vül a Jól ,felszerelt laboratórium eszközeit és a gaz·· 
d~g konyvtarat is szamba vette .. A patikát KAZZAY SÁMUEL vá
~arolta., KA~ZA_Y SÁMUEL gyógyszerész kedvtelése volt a könyv
erem- es regtseggylijtés. ' 

A 6.szám beszámol a FlP. 1974. szeptember 1··7. között' 
római konferenciájáról.. Ezen hazánkat Dr. KEDVESSY GYÖRGY 
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professzor vezetésével eiv 15 tagu kU!döttség képviselte„ 
Dr.„ CSEJTEI ISTVAN a budapesti gy.ógyszerésztudományi 

kongresszusról ir. 
A THAN KÁROLY-szobor 

Schulek Elemér megemlékezést 

Dunö.ntüll 
ngolö 

várpalotai felavatásáról és egy 
olvashatunk még a KRONIKÁBAN .. 

Si. I.. 

BARANYA megye lapjában, 1974„ február 14-i számában 
"Patikamuz~um„ Anyag van bőven! Pécsváradon volt az első„" ci~· 
men glosszat olvashattunk a pécsi gyógyszertárak történetéről. 

A honfoglalás után 150 évvel, az 1030-as években Pécsvá
radon, gyógyszertár létesUlt„ Első dél·dunántuli nyilvános gyógy· 
szer;arat 1697-ben Pécsett al.apitották. Ez a patika még ma is 
f':nnall..SZERECSEN vagy SIPOTZ patika néven ismert„ A másik 
pecsi gyógyszertár 1788-ban nyilt meg, ez volt az "ARANY SAS" 
gyógyszertár, a harmadik 1796-ban, a "GRÁNÁIALMAflOZ" cim. 
zen, gyógyszertár az irgaltnasoknál a Széchenyi tér és a Munkácsy 
Mthaly utca kereszteződésében. A JANUS PANNONIUS MUZEUM 
:raktárában számos gyógyszerésztörténeti és patikaberendezés tárgy 
van, amelyeket majd a későbbi felállitandó gyógyszerési muzeum
ban közkinccsé tesznek„ 

Dr. Táplányi Endre 
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EGÉSZSÉGÜGYI 
DOLGOZÓ:;:,_;:~ Az 1974„évi /9/ szeptemberi számban az 

_. --"- "' ··u -'"· "Évszázadok„" ,. " e„ írás a budapesti -orvos-

történelmi kongresszussal foglalkozik„ 
Kiss Emil a cikk szerzője érdekes beszélgetést közöl néhány 

résztvevővel: Dr.. PEDRO QUINTERO GARCIA-val (Venezuela), 
JURIJ PAVLOVICS LISZICIN-nel (Szovjetunió), OBYA professzorral 
(Japán), és Dr „ SCHULTEISZ EMIL egészségUgyi miniszterrel a 
Magyar Orvostörténelmi Társaság Elnökével 

E szám "kalendáriuma" szeptember 21-i dátummal ERNYEY 
JÓZSEF gyógyszerész, polihisztor 105. éves szUletésnapjára emlé
kezik, 

1974. /12/ decemberi számában Orvos-gyógyszerész na• 
pokról számol be, Bács-Ki~kun megyében,. A XVV. Bács-Kiskun , 
megyei orvos-gyógyszerésznapokat november 14-15 között tartottak 
meg a kiskunhalasi Semmelweis Kórházban, 

Dr. Lusztig Gábor professzor a megyei kórház igazgatóhelyet
tese köszöntötte az összegyUlt vendégeket. Majd Dr „ Acél György 
miniszterhelyettes rövid beszédében méltatta a Bács-·Kiskun megye 
orvos-gyógyszerész napok jelentőségét. Azután Horváth István a 
megyei pártbizottság első titkára tartott előadást. Társadalmi fej
lődés Bács ·Kiskun megyében. A második napon két szekcióban 
folytatódtak az előadások„ 

Ez alkalommal vettek részt először a gyógyszerészek a me··· 
gyei orvosnapokon„ Több előadásban számoltak be a megye gyógy
szerészetének helyzetéről, a problémáiról. 

Az 1975,év L januári számának híradása a kiskunfélegyházi 
és a ceglédi gyógyitástörténeti kiállitásról, és a &Yógyszerés~törté
neti továbbképzésről közöl tudósítást LORANT NANDOR tollából.. 

1975. februári számában olvashatjuk, hogy a Lengyel Orvos
történeti Társaság Dr .. SCHULTHEISZ EMILI az egészségUgyi 
n1inisztert az orvostörténet területén végzett kiemelkedő munká
jáért Kope1nikus-emlékéremmel tUntették ki, melyet Tadeusz 
Hanvszek, a Lengyel Népköztársaság budapesti nagykövete adott 
át.. Dr. T ÁPLÁNYI ENDRE 
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1974 .. augusztus 24-i számában egész hasáb cikket közöl a 
XXIV„ Oxvostörténeti Kongresszusról.. Kiemelten hangsulyozza a 
cikk a magyarországi orvostörténelem méltó rangját a nemzetközi 
kutatások között, melynek alapját Semmelweis Orvostöxténeti Mu
zeum, Levéltár vetette meg, továbbiakban ismerteti a gazdag kul -
tUiális programot is, mellyel a kUlföldi résztvevőket meglepi a 
rendezőség. VégUl a Kongresszuson elhangzó előadásokat témák 
szerint ismerteti. 

1974 .. szeptewbe1 24-i számában a VL Magya1 Gyógysze
rész Kongresszustól olvashattunk rövid tudósitást (helyesen: 
GyógyszerésztudolT'ányi Kongresszus, a szerk.). 

A Magya1 Gyógyszerészeti Társaság alapitásának 50 éves 
évfordulója alkalmából rendezték Budapesten a Magyar Tudományos 
Akadémián a VL Magyar Gyógyszerészi Kongresszust„ A kongresz
szuson 300 külföldi és 700 magyar gyógyszerész vett xészt .. 300 
előadás hangzott el, a gyógyszerkutatás, gyógyszertechnológia, 
gyógynövénykutatás, gyógyszerellenőrzés, gyógyszerligyi szerve
zés és gyógysze1észet története tá1gykörbőL Az 1924-ben meg
alakult Wagyar Gyógysze1észtudományi Társaság néven mllködő 
szervezetben fél évszázad alatt a kb. 8 .. OOO tudományos és to
vábbképző előadást tartottak, uj szaklapot létesitettek a Magyar 
Gyógyszerésztudowányi Társaság Értesitője cimen, mely 1925-· 
ben jelent meg először, 

Ezt követte 1953-ban az ACTA PHARMACEUIICA HUNGA·
R;cA, 1 ;172 óta a Magya1 Gyógyszerészet~ Tár_sasái; gyógysz~
resztörteneti szakosztalya a GY6GYSZERESZTOR IENEI! DIARIU
MOT adja ki .. Megemliti wég, hogy a Társaság első tudományos 
kongresszusa 1954-ben volt .. Vezetői dolgoztak a gyógyszerészkép
zés reformján és jutalom érméket, pályadijakat létesitettek a ku
tatók jutalmazására„ 

Az idei gyógyszerészkongresszus fővédnökéül Dr .. SCHUL IEISZ 
EMIL egészségügyi minisztert kérték fel. Öt nemzetközi tudóst 
tiszteletbeli taggá választottak. 

W inden rész tv evő megkapta a Tár saság 50„ éves jubileuw i 
érrrét„ 

(Dr .. I ÁPLÁNYI ENDRE) 
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1974 .. XI.l. XXIX„évf. 44„száma közli, hogy Dr.KEMPLER 

KURT a lap pályázatán Ili. díjat nyert írásával, melyet ROZSNYAY 
MÁTY Ás az íztelen kinin feltalálójáról irt. A bevezet6ben a kina
kéreg, mint korának legkiválóbb gyógyszerér61 és alkalmazásának 
történetéről olvashatunk„ Hátránya, hogy rettenetesen keserti izti. 
Majd a szerz6 egy akkori pályázati felhívást ismertet. Olyan ki
ninkészitrnényt kellene előállítani, amely íztelen„ A jutalmat 
ROZSNYAY MÁTY Ás nyerte el, az íztelen csersavas kinLnjével. 
Készítménye hivatalos is lett a N'agyar Gyógyszerkön~en, 

SZMODITS LÁsZLÓ • 

1975„ IV„11„számában Dr. Zalai Károly egyetemi docens, 
T ársa:ság unk elnökének és Bánó Tiborné Dr „ Fleischmann 

Marian szakosztályunk és szer keszt6 bizottságunk tagjának 4 ol
dálas illusztrált írását olvashatjuk "Az első magyar gyógysze
résznők" cimen, 

A Gyógyszerészi Hetilap 1893 .. szeptember 17-i száma 
kezdeményezést tesz a n6knek gyógyszerészi pályára való lépé·· 
sére. Az akció ellnditója a Mária Dor~ottya Egyestilet, ktilönösen 
annak vezet6je GRÓF CSÁKY ALBINNE, aki levélben kéri az ak
kori Vallás és Közoktatástigyi Minlsztér ium elnökét WLASSICS 
GYULÁT, - a nőknek gyógyszerészi, illetve orvosi pályára lépé
si engedélyét,. Ugyanis nyugaton már régóta mtiködtek n6k ezen 
a pályán, 

Wlassics miniszter akceptálta Csáky Albinné kérelmét, ezért 
1895. február 15-én leiratot intézett a Magyar Tudományegyetem
hez és Magyarországi Gyógyszerész Egyestilethez, ahol azonban 
sok ellenz6re talált a javaslat. Hosszu huzavona után 1895. no
vember 18-án Ferenc József, az akkori uralkodó aláírta a ren
deletet a nők gyógyszerészi pályára való lépése érdekében, Első 
gyógyszerésznő THINAGEL SZERAFIN volt hazánkban, akit 1903. 
junius 18-án avattak gyógyszerésszé a kolozsvári Ferenc József 
Tudományegyetemen. A budapesti Egyetem els6 izben Bokor An
nának, Légrády Erzsébetnek, Murányi Verának és Haumann 01-
gának adott diplomát. Ezek között Légrády Erzsébet az els6, aki 
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gyógyszerészdoktori fokozatot nyert, a fémeknek a fotografikus 
lemezre való hatásáról" cimU doktori disszertációjával.. 1913-
ban 6 is résztvett a hágai Xl. Nemzetközi Gyógyszerész Kong
resszuson. A gyógyszerészeti tudományok mtiveléséért a magyar 
Gyógyszerésztudományi Társaság 1937-ben Jakabházy emlékérem
mel tUntette ki. 

Légrády gyógyszerészdoktornő példája pregnánsan igazolja 
a magyar gyógyszer észnőknek a pályán való kiváló helytállásukat, 
fontos szereptiket a gyógyszerellátásban és tudományos kutató
munkában. Ma a gyógyszerellátásban 80 3-ban n6k vesznek részt 

,........ '11 \ OKVOUVOOMJ.llYJ i ~ i OOKUMEllTACIOS 

\":'i ~=-

(Dr. T ÁPLÁNYI ENDRE) 

197 4. jullusl számában két érdekes 
gyógyszerésztörténeti cikk jelent meg„ , 

Az egyik Dr .KEMPLER KURT: SZA
ZADVÉGI KÜZDELEM A NŐK EGYETEMI FELVÉTELÉÉRT MA
GYARORSZÁGON cimti. 

A n6knek gyógyszerészpályára való lépésével az 1874-ben 
Szentpéterváron (ma Leningrád) tartott IV„ Nemzetközi Gyógysze
rész Kongiesszus foglalkozott„ A napirendi pont tárgyalásra nem 
kertilt, de ennek ellenére 1888-ban az orosz kormány engedélyez
tP hoQV a nők gyógyszerészi pályára léphessenek. 

1893-ban a párizsi egyetem gyógyszerészi karán 14 nő hall
gatta az előadásokat„ N'agyar részről 1895-ben az akkori kultusz
miniszter, haladó szellemti Wlassics Gyula akadémikus és pro
fesszor kezdeményezte a nőknek tudományos oályára való lépését. 
Ebből a célból leiratot intézett egyrészt Gróf Csáky Albinné sz,. 
Bolza Anna grófnőhöz, a N' ár la Dorottya Egyestilet elnökn6jéhez, 
másrészt a budapesti egyetemhez és a Magyarországi Gyógysze
rész Egyesülethez. A kezdeményezés a gyógyszerészek részéről 
nem talált kedvező visszhangra. F lzlkai és erkölcsi okokra hivat
kozva ellenezték a nők felvételét .. 

A Gyógyszerészi Egyestilet 1895, junius 27-i közgytilésén 
határozottan a nők elleni állásfoglalást juttatták érvényre„ De en
nek ellenére és a mUvelt nyugathoz való felzárkózás miatt is 
WLASSICS GYULA kultuszminiszter 1895 .. november 18-l határo
zattal a december 19-i 65.719/1895 .. VKM.sz„ rendeletével meg
engedte a nőknek bölcsészeti, orvosi, gyógyszerészpályára való 
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lépését.. 1896. augusztus 10·· i rendelet szabályozta a nők gyógy
szerész-gyakornoki felvételét, Első gyógyszerésznő, aki a pályác 
ra lépett, SZENTPÉTERY SZERÉNA, Dr. Varságh Zoltán gyógy
szerész szakiró felesége volt .. (l) A nők a gyógyszerészi pályán 
csak lassan hóditottak tért. 

1913-ban az egyetemre beiratkozott 113 gyógyszerészhallga·
tó közül mindössze 10 volt női hallgató, A határozat óta eltelt 
70 év alatt a helyzet gyökeresen megváltozott, s a nők ma már 
dicséretesen megállják a helyüket a gyógyszertár vezetésében, a 
gyógyszerellátásban és a kutatómunkában egyaránt, 

A másik cikk Dr .. FAZEÍCAS ÁRPÁD orvostörténeti cikke 
'A nyiregyházi Arany Sas" gyógyszertánal foglalkozik„ Szabolcs 
megye első polgári gyógyszertára 1648-ban Nyiregyházán létesült 
'"Arany Sas" néven. Ez a patika több mint 300 évig müködött, 
egészen az 1950, junius 28-án bekövetkezett államositásig. Apa
tika tulajdonosai több generáción át a SZOPKÓ-család tagjai vol
tak„ A patikáról Krudy Gyula is emlitést tesz munkáiban„ 

Szopkó Alfréd 1878-1903-ig volt a tulajdonosa, azután fia 
Dr „Szopkó Dezső 1903-1931, végül unokája ifj .. Szopkó Dezső a 

Fővárosi I anács Gyógyszertári Központ nyugállományban lévő 
dolgozója .. Ő 1931-1950-ig vezette a patikát,. A Szopkó család 
72 évig birtokolta a legrégibb szabolcsi "J;rany Sas" patikát. 

Dr. TAPLANYI ENDRE 

MAGYAR HíRLAP 
Az 1975. évi II .. 10-i száma közli, hogy orvos-gyógysze

résztörténeti muzeum nyilt Aradon, ahol több hirneves gyógy
szerész is mliködött„ 

A szabadságharc végén RÓNAY JÁCINT bencés tanár, volt 
gyógyszerészsegéd is Aradon tartózkodott. 

ROZSNYAY MÁTYÁSNAK a csersavas kinin feltalálójának 
Aradon volt "SZENTHÁROMSÁG" cimzett patikája, és nála gya
kornoskodott a nagynevü gyógyszerész-kémikus, WINKLER 
LAJOS egyetemi tanár is. fit.(... 

(1) A Kolozsvári Egyetemen THINAGEL SZERAFIN volt az első 
nő, aki gyógyszerész-oklevelet szerzett„ (Szerk..) 
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Mil.OV<ir ~emzet 
1974, augusztus 23-i sza'ma "O az rvostörténelmi Kongresz-

szus elé, A gyógyitók nemzetközi találkozó Ja" ctmen Dr „ PALÓCZ 
GYULA tollából kapunk előzetes információt a küszöbön álló 
XXIV .. Orvostörténeti Kongresszusról és az ott elhangzó témák
ról. 

Történelm'. visszapillantásában foglalkozik a primitiv népek 
o~vosaival. varazslókkal, mágusokkal, jósokkal. Az ősi népek va
r~szlo~ or~osa~val, „ majd az orvosi rend kialakulásával a görögök
tol, romaiaknal reszletesen foglalkozik a keresztény orvosokkal, 
a sz:rzetesrendek orvosaival.. Nálunk L István Király 1015-ben 
bences szerzeteseket hozatott be és Pécsváradon alapitott először 
az országban kórházat és azt kiváltságokkal látta eL A szerzete
seknek a bencéseknek, Johanitáknak templariusoknak feladatuk 
volt a beteg ellát§sa is,. yégül foglalkozik a nevezetesebb magyar 
orvosokkal JORDAN TAMAS (1539-·1585). PÁPAI PÁRIZ FERENC 
a nagye~yedi kolléglum kiváló orvosával és tanárával, Apáczai 
Cse_re Jan_ossal, Wrnzprémi Istvánnal, Bugát Pállal, Semmelweis 
lgnaccal es a szocialista egészségügy előkészitőivel, bar cosaival · 
Hamburger Jenővel, Madzsar Józseffel, Jahn Ferenccel.. ' 

Dr, T ÁPLÁJ\'YI ENDRE 

A Kossuth adó 1975. II. 14-i "Kaleidoszkóp' müsorában 
érdekes riportot hallhattunk a zalalövől patikáról. A butorzat 
19 53-ig Nagykanizsán volt. A ritka tujafából készli!t berende
zés egyik jellemzője az arany-rózsa diszités, 

A ma is 
gyógyszerész, 

l'E.I ül I NEl'J 

müködő patika történetét Dr„ BLÁZY ÁRPÁD 
szakosztályunk tudományos titkára dolgozta fel. 

(SZMODITS LÁSZLÓ) 

c„ napilap 1974 .. november 30-i számában közel féloldalas 
nagy cikkben emlékezik meg a 90 évvel ezelőtt szliletett Kossuth
dijas szőlőnemesitőről "Szemelvények KOCSIS PÁL irásaiból" cim
mel.. A cikk irója idéz a kecskeméti futóhomok egyik nagy harco
sának önvallo:másaiból. melyekben igy emlékezik meg jeles tanitó
mesteréről, munkatársáról és barátjáról, KATONA ZSIGMOND 
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gyógyszerész és szőlőtelepitőrőL ldézem a cikk nyomán KOCSIS 
PÁL szavait: 

KATONA ZSIGMOND rábeszélte barátait, hogy jöjjenek 
Kecskemétre, Még MATH!ÁsZ JÁNOSSAL is megkedveltette a 'ké
sőbbi Katonatelepet. „, Itt éltem én az iskolai nyári szUneteket, 
mint Zsiga bácsi keze-lába. Én másztam a fákra, diktál~n;_ a 
fákról az évi jelentést, amit Zsiga bácsi a most is rneglevo ,Jegy
zőkönyvébe beírt. Amelyik fajtáról az á;lt má.r né_gy éven keresz
tUl, hogy nem klilönösebben értékes mar le ts vagatta ~elem ~; „ 
ágait, ő pedig áthuzta a lapját„ Ezt a módszert vettem at a szolo-

fajtáim értékelésénél.. , , . . . , . . 
Ekkor kezdte UNGHVARY LASZLÓ telepítem cegledt fatsko

láját a tanítóktól bérbevett földjén„ ~nneksze,mzőg~llyait ~siga bá
tyánk ajánlására mi szedtlik le vigyazva a nevre es a szamra tobb 
nyáron át .•• Katonatelep már népes szőlőtelep volt,, mikor itt 
1912-·ben a Máté-féle szőlő egy részét, 13 holdat, atvettem •. „ 
Széllel vízzel. homokkal kUzdve találja meg a két folyó közti 
ember' az alko;ó kedvét. Egymástól tanulva, saját kárukon építet
ték a Kecskemét körlili szőlőhegyeket •.• ' 

Ugy gondolom érdekes adalék ez a néhány sm is KA I ONA 
ZSIGMOND jeles szőlőtelepitő, gylimölcsnemesitő gyógyszerészUnk 
portréjához, rávil6.gitva a mester és tanitvány, a munkatárs és 
jóbar át emberi kapcsolatára is „ 

1974, november 24-i számában kéthasábos cikk számol be a 
Kiskunfélegyházán rendezett "kiskunsági" gyógyitástörténeti ,kiá}li
tás előző napi Unnepélyes megnyitásáról. Kiemeli a cikk LORAND 
NÁNDORNAK a kiállitás anyagát ismertető bevezető beszédét„ 
Bács-Kiskun megyében ez volt az első orvos-:gyógyszerésztörténe
ti közös rendezvény.. A kiállitásról a Diárium számára kUlön be
számoló készUlt .. 

(GAJDÁCSINÉ, BOGNÁR MAGDOLNA) 
KECSKEMÉT 

ti ... ~· S'ZaldJ 1974. IX.havi XXVIII.évf. 9.számban , 
s ZALA y KÁROL y tollából mélyreható, gondolawka_t ebresz-

tő ikk jelent meg. "Őrzők és tékozlók" cimmel. Az tr,o oldalakon 
ker~sztUl folytat eszmefuttatást a mult értékeinek, emlekemek meg-
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őrzéséről. kitérve a patikatörténeti anyagok megmentésére is. 
Cikkének néhány mondatát érdemes idézni, rnegszivlelni: 

.. „ .. pusztuló értékek.. A kl!lföldi turisták érdeklődése és a vá-
rosi ért<0lmiségiek fokozódó gylijtőszenvedélye mellett elsősorban 
az iskolai helytörténeti foglalkozások terelték a figyelmet a falu
si néprajzi és népmüvészeti emlékek gyüjtésére. Tanitók, tanárok 
odaadó, soha nem honorált munkával iskolai kiállitásokat hoztak 
létre.. Láttam értékes iskolai gylijteményt Göcsejben és láttam 
a r ász s ágban .... 
Nem szabad azonban leszükitenünk ezt a társadalmi értékü tevé
kenységet pusztán a falu körleteire, Jó néhány évvel ezelőtt vé
letlenül tanuja lehettem egy városi gyógyszertár-rnuzeum megala
pozásának Z .. gyógyszerész, aki ellenőrizte a Kecskemét környé
ki patikákat, gylijtögette össze a tégelyt, a mérleget, a pirulagé
pet, páratlan gyógyszerészi könyvritkaságot nem a maga, ha
nem egy olyan köztuladjonban lévő gylijtemény, muzeum részére, 
ami akkor még nem is létezett, aminek helyisége sem volt„Mint
ha ugy hallottam volna. hogy ez az egyéni kezdeményezJ'ére indi
tott gyU,ltés ma már muzeumrangra emelkedett, A televiziós vá
rosvetélkedőn állitólag Kecskemét bliszkeségeként emlegették a 
gylijteményt. 

Ezek kiragadott példák (-folytatja az iró-), s mások minden 
bizonnyal sokkal többet tudnak ezekről.. ... Szomoru tapasZtalatom, 
hogy a hivatalos szervek csak ritkán támogatják, segitik ezeket 
a kezdeményezéseket Pedig egyetlen fogékony, értelmes tanácsi 
vezető roppant sokat tehet faluJa, járása értékeinek megmentésé
ért ..•. országszerte sok szakember foglalkozik ezekkel a kérdé
sekkel. Kitűnő muzeológusok, néprajzosok. Mentési munkájuk aka
dálya a pénzhiány. Még inkább a közöny, a meg nem én és, Sok 
mindenre van pénz ugyanis szerte a hazában, okosabb befektetés
sel. a társadalmi erők jobb igénybevételével sokra lehetne menni 
wég most is am ig nem késő~ .. "„ Annak a közösségnek és mult
jának megtagadása amiben é!Un k. csak lelkileg sérült, jellemi
leg megbizhatatlan emberek magatartása,. eszközökhöz kötődés 
olyan ~zokás amely könnyen nyerhet tartalmat, elmélylilhet ér
zelmileg és erkölcsi-politikai értékké v:'.ilhat 

Dr. HEGEDLiS LATOS 
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HIREK INNEN -.:.:O~N:.,:1 Nc:1 ~A:..:N21 _______ _ 

OOMIB~ • . 
VERZÁRNÉ, Dr.PEYRI GIZELLA egyetemi tanar, a_ Semmel
weis Orvostudományi Egyetem Gyógynövény és Drogisme;reti 
Intézetének igazgatója november 14-én egyiptomi tanulma~'.ut
járól tartott előadást„ Uti élményz_t a_z "ORVOSEGYETE~ c. 
lap 1974,. szeptember 30-i, 13 .. szamaban is meg1:lentek._ _ 
Egyiptom még nem rendelkezik nagy volumen_U_ ?"'ogysz~ni;ar _ 
raL A növényi drogokat is kiterjedten hasznalpk a gyogyaszat 

ban a specialitások mellett, . . 
A ógynövény-szaktizleteinkhez hasonló boltokban, illetve piacon 
ár!itják a gyógyfüveket az un,. atta~ok„ Ezek az e_mberek nem
csak a drogokat, hanem a népgyógyaszat gyakorlatat is isme-

rik, de képesítésük nincs„ . 
A Professzorasszony részletesen ismertette az egyiptomi gyógy~ 

szerészképzést és a gyógyszerellát~st„ .•• 
Majd igen sok és szép diapozitív kep vetitese;e~ mutatta be 
Kairó, Alexandria, Asszuán, Gizeh növényvtlagat, látnivalóit, 
kulturtörténeti, mtivészeti emlékeit. SZMODITS LÁsZLÓ 

MAGYAR NEMZETI MUZEUM . • 
Nagyon érdekes kiállítási anyagot tartalmaz . "Magyar_or sza~ a . 
századfordulón" cimmel.. A bejárati ajtótól Jobbra Rippl-R_onai 
J~ sef gyógyszerészfest6rnüvész, a magyar szecess10 pos~1mp-
. oz . . s ke'pviselőJ. ének emlékanyaga található: halotti ress1on1zmu . „ " · l't 

k'a érméi·e festményéból "A falusi Unnep cimU kepe a -
masz J , . • 'ká b d · 1 árház-
l Ó MaJ'd egy XVIII„ századbeli hazi patt t, u ai po g . 
mt . . h 1 . • b agyar 
ból látunk teljes felszereléssel. KU!ön e,Y's':g en .a m . 
orvostudomány kiemelkedő alakjainak a kep'."asai I_athatók. "_ 
Balassa János, Markusowszky Lajos, Lummtzer Sandor, K~ra 
nyí Frigyes, Hirschler Ignác, Semmelweis Ignác, Lenhossek 

József, Hőgyes Endre„ • 
Klilön helyiségben látjuk kiállitva Zipern?vs:ky. Karoly (1853-
1942) gyógyszerészfeltaláló világhirti talalmanyat a transzfor
mátort, melyre 1885-·ben kapott rá világraszóló szabadalmat. 
Zipernowszky gyógysterész egyben a magyar elektromos ipar 

megteremtője is. 
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Egyik tárlaton az Orvosi Hetilap egyik régi számát láthatjuk, 
orvosi érméket Korányi Frigyesről, Lenhossék Józsefről és 
Fodor Józsefről készült érméket. I ovábbá orvosi müszereket 
egy régi Zeis··féle binokuláris mikroszkópot, fényerősségmérőt, 
orvosi sztetoszkópot, szlilészeti fogókat, szemtükröket, fecskenn· 
dőt láthatjuk kiállítva. Korányi Frigyes orvosprofesszor két no
tesze és egy fénykép, ahol tanitványaival van egytitt, szintén 
látható. 

Itt találjuk a Rippl-Rónai József (1861-1927) relikviái mellett 
Dr„ Ilosvay Lajos (1851-1936) gyógyszerész, mtiegyetemi ta
nár meghivó kártyáját is kiállítva, melyben Hauszmann Alajos 
mliegyetemi tanár, épitészmérnök hívta meg a New-York kávé
ház általa épitett helyiség megtekintésére. Mellette Eötvös Ló
ránd (1848-1919) egyetemi tanár, világhirti találmánya a gra· 
vitásió3 inga van kiállítva. 
A kiállítás méltón reprezentálja a századforduló, kereskedelem, 
gazdasági, politikai, népmozgalmi, irodalmi, mlivészeti orvos-· 
tudomány, felsőoktatás fejlődését, A Habsburg-hatalom kiegye
zési korszak után előálló kapitalista fejlődést A polgári radi
kális és szociáldemokrata és éitelmiségi irók csatlakozását a 
szabad köm ívesek páholyába, Ady jóslatának a beteljesedése 
felé: Rohanunk a forradalomba„ 

Dr. I ÁPLÁNYI ENDRE 

BÁCS-KISKUN MEGYE 
' / .. ,.. ~· ,,. / / ,,. 

GYOGYII ASIORIENETI KIALL!T AS KISKUNFELEGYHAZAN 
Az orvos- és gyógyszerésztörténészek harmonikus egyUtt

rntiködésének ujabb sikeréről adhatunk számot közösen rende
zett kiállitásuk alkalmából. Kiskunfélegyháza ugyanis felsza
badulásának 30„ évfordulójával egyszerre linnepelte várossá 
nyilvánításának 200 éves jubileumát is. Ez alkalommal rendez
vények egész sorával tették valóban ünnepi évvé az 1974-es 
esztendőt„ Egyik legrangosabb esemény volt a nyáron megren
dezett Kiskun Napok gazdag programja, Ennek keretébe volt 
eredetileg betervezve az a bemutatkozó kiál!itás, melyen elő·· 
ször kertilt volna a nyilvánosság elé a megyében már nyolc 
éve m tiködő jóhir ti gyógyszerészettörténeti gyUjtemény és az 
alig három éve létesUlt orvostörténeti szekció szemelvényei-
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bői összeválogatott kiskunsági kollekció. A, gazdag s~aJcr;;atör
téneti ritkaságokat tartalmazó anyag dr, Rethy Ala~a1, foor~os 
és Lóránd Nándor gyógyszerésztörtén~sz ö~sze~ll1tasaban t~
jékoztató bepillantást nyujt a Kiskunsag egeszsegUgy1 mult.]aba 
és annak fejlődésébe. 

Sajnos a közbejött kUlönböző rendezé~i n~hézségek mia_tt, en
nek az érdekes szinte tájjeHegU összeallitasnak bemutatasara 
csak november '23-án kerUlhetett sor,, A kiáHitás házigazdája 
a Kis~unfélegyházai Városi Kórház uj Rendelő Intézete és fiatal 
igazgatója, dr. Pataki János sebészfőorvos biztositoti; h.e1:et ,a 
bemutatónak és látta vendégUl a megjelenteket. A k1aH1tas let
rejöttét nemcsak támogatták, hanem az Unnepélyes, me~yitás 
rangját személyes megjelenésUkkel, is, emeltek ~. Bacs-Kiskun 
megyei Tanács EgészségUgyi Osztalyanak vezeW1, d.r. Pata~ 
József és dr.Szikulay Lóránt főorvosok;. valamrr;t z_im~y L~sz.-_ 
ló megyei főgyógyszerész„ A kecskem,et1 Megyei Ko.rha~ k~pv1 
seletében dr.. Benedikt János főorvos es dr,, Gubacsi Laszlo , 
főorvos volt jelen. Az EgészségUgyi Dolgozók Szaksze1vezete.t 
dr. Szabó Mária kiskunfélegyháza uj városi főorvosa. a ,helyi 
városi tanácsot dr. Belényi István a vb,. elnökhelyettese es a 
Magyar Vöröskereszt Szervezetet ~edig Z~naty Lászlóné k~p
viselte. A meghívott vendégek sora.ban szamos Jeles vezeto 
személyiség között megjelent dr. Otvös Dániel a Magyar V~
gyészeti Muzeurn képviselet~ben, valamint_ sz~k~r;osok, gyo~
szerészek, szocialista brigadok1 a megyei sa1to es a MTI tu 

dósitói is. 
Köztudott, hogy a Duna-Tisza közének a multban nemcsak 

az egészségUgyi körUlményei voltak igen elhanyagolva, hanem 
a gyógyitástörténeti kutatómunka is. Történtek ugyan olykor 
egyes magánkezdeményezések ezen a téren, mint pl. 1935-ben 
dr, Murányi Károly kalocsai városi főorvos könyve, mely sa
ját kiadásában jelent meg "Képek Kalocsa egészségUgyének 
történetéből cimmel. Majd 1962-ben dr .. Réthy Aladár főorvos 
kutatta fel a kecskeméti Megyei Kórház multját, 1963-ban pe
dig dr .. Cseh Imre főorvos dolgozta fel a bajai kórház történe
tét, mely munkák az illető kórházak évkönyvében jelentek meg. 
Ugyancsak 1963-ban jelent meg Réthy főorvos tanulmánya a 
nagy kecskeméti pestisjárványról, melynek emlékét a szinház 
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előtt álló Szentháromság szobor őrzi., 

Ugy ezek, mint az esetleges egyéb hasonló magánkezdemé
nyezések azonban nem találtak megfelelő megértésre és tá~o
gatásra, igy csakhamar abba is maradtak. Csak 1965-től kezd·
ve lehetett szó arról, hogy szervezett formában hivatalosan is 
megfelelő körülmények és támogatás mellett ujból meginduljon 
a gyógyitás történetének kutatása és feldolgozása. Ekkor léte
sUlt ugyanis az Elnöki Tanács határozatára az EgészségUgyi 
Minisztérium és a MUvelődésUgyi Minisztérium Muzeumi Fő
osztályának közremUködésével Budapesten a Semmelweis Orvos
történeti Muzeum, országos begyUjtési jogkörrel, majd ez az 
intézmény könyvtári és levéltári osztályokkal is kiegészUlt. En
nek a ma már nemzetközi tekintélynek örvendő intézetnek 1968 
decembere óta hivatalosan is Bács-Kiskun megyei részlegeként 
mliködik a kecskeméti gyógyszerészettörténeti szakgyUjternény. 
Majd az Orvos··EgészségUgyi Dolgozók Szakszervezetén belUl 
tevékenykedő Tudományos Bizottság 1971 elején megalakította 
az orvostörténeti szekcióját dr. Réthy Aladár főorvos vezeté-· 
sével. Az általa begyUjtött orvostörténeti anyag hasonlóképpen 
a Semmelweis JVuzeum kecskeméti részlegeként van kezelve 
és ~erUlt_ leltári nyilvántartásba, mint megyei szakgylijternény. 

Erdekes szemelvényeket láthatunk a félegyházai kiállitáson 
a Kiskunság egészségUgyének multjából összeválogatva az or
voslás és a gyógyszerészet reliquiáiból. A halasi, majsai, fél
egyházai, kunszentmiklósi és más kiskunsági gyógyszertárak 
tárgyi emlékei mellett érdeklődést kelt az a multszázad végi 
puritán deszka vizsgálóasztal, mely a kis kiállitás középpont
jában szinte enyhe borzongást keltve vonja magára a figyel
met kUlönböző szUlészeti fogók, koponyafurók, altató maszkok 
és egyéb sebészeti eszközök, használatból már kivont régi or „ 
vosi mUszerek társaságában. Nagy érdeklődést keltett szakor
vosi körökben a ladánybenei orvosi rendelőből előkerUlt régi 
törvényszéki boncmesteri láda és felszerelés, vándor fogorvos
nak összecsukható, hordozható kezelőszéke, lábbal hajtott fog
furója, az EKG mechanikus elődei és még számos századfor·· 
duló vagy multszázadbeli életmentő, gyógyitóeszköz, melyek 
mind értékes magvát képezik a megyei orvoslástörténeti szak-; 
gytijtemény anyagának.. LÓRÁND NÁNDOR 

KECSKEMÉT 
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HAJDU-BIHAR MEGYE 
SCHULEK ELEMÉR GYÓGYSZERT ÁR 

Berettyóujfaluban mintegy hatmilliós költséggel létesltett 
egészségügyi kombinát utolsó egységeként a gyógyszertár be~ 
rendezése is elkészült, 

A közel négyszáz négyzetméter alapterületü, nagy mügond-, 
dal berendezett gyógyszertár a korszerü gyógyszerkészltést 
minden formában maradéktalanul el tudja látni. 

A gyógyszertárat 1975, január 24-én ünnepélyes keretek 
között Dr,, STENSZKY ERNŐ gyógyszerész, a Hajdu-Bihar 
megyei Tanács Gyógyszertári Központjának igazgatója megnyi
tó szaval után adták át a forgalomnak. 

A gyógyszertár ajtaján belépőt az előtérben egy márvány
tábla fogadja, melyen a következőket olvashatjuk: 

"Ez a gyógyszertár SCHULEK ELEMÉR (1893-1964) gyógy
szerész, egyetemi tanár, Kossuth-dija:s akadémikus, az ana
litikai kémia világszerte elismert mlivelője, a kOiszerü gyógy
szerellenőrzés megteremtője emlékére a 

SCHULEK ELEMÉR 
elnevezést kapta. , 

Epltette a Hajdu-Bihar megyei Tanács Gyógyszertári Köz-
pontja és Berettyóujfalu Nagyközségi Tanácsa 1974, évben". 

ZALA MEGYE Dr,,VARGA PÁL 
IV, ZALAI ORVOS- ÉS GYÓGYSZERÉSZNAPOK NAGYKANIZSÁN 

1974, október 10-,11-12-,én tartották meg Nagykanizsán a 
FABRIK KÁROLY Uttörőházban a IV. Zalai orvos- és gyógysze
rész napokat, Az ünnepségek keretében az uj rendelőintézet vá
rócsarnokában kórházavatásl ünnepséget és kórháztörténeti klál
Htást is rendeztek. Október 1 O·én délután az előadó teremben 
gyógyszerészi témáju előadások hangzottak el. Dr. BLÁZY ÁR
PÁD, szakosztályunk tudományos titkára, Zala megye gyógy
szertárhálózata fejlődésének összehasonlitó statisztikai vizsgá
lata (1722-1849) címmel tartott előadást. Második előadása 
{BUKTA SZABOLCS társszerzővel): Adatok a Zala megye egész
ségügyi szervezetének kialakulásához és fejlődéséhez (1711-1849) 
és Nagykanizsa gyógyszerlósztörténeti emlékei (1711-1849) címet 

viselte, Dr. TÁPLÁNYI ENDRE 
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A SZERKESZTŐ LEVÉLSZEKRÉNYÉBŐL 

„ Spe,:gely Bélától, a gyógyszerészek nesztorától 
kovetkezo levelet, melyet kivonatosan közlök· 

kaptam a 

.. "Ma kaptam meg. kedves soraidat és köszönöm hogy 
konyvek .elvlteléről gondoskodtál Egyben küldök e ' .· 'l a lir . , • · gy re1te yes 
, es borttekot. Mikor és hol volt ez a gyógyszerészi főiskola? 
En nem hallottam róla. Ki volt az elnöke? 

Alább közlöm a bor lték foto-kópiáját: 

GYÓGYSZERÉSZI FŐISKOLA 
ELNÖKE 
BUDAPEST. 

Felhivom a gyógyszerésztöxténészek figyelmét hogy eb
ben az. ügyb~n a nyomozást le kellene folytatnunk, Részemről 
btzonyttva latom az 1919-es Tanácsköztársaság idején Dr 
'."INKLER LAJOS, Dr. DEÉR ENDRE, Dr. ANDRISKA VIKTOR 
altal Javasolt gyogyszerészi főiskola felállitási tervét (1) A 
nyomtatott bor iték arra enged következtetni hogy a t . ., " , , erv mar 
: s~erv~z~s, ~ kivitelezés stádiumában volt, mert a boritékot 

z Elnok elore kinyomtatta, Várom kutatóink segltségét eb
ben az ügyben. 

(Dr. HEGEDÜS LAJOS) 

(1) Dr., ZBORAY BERTALAN· K , . oritsanszkv Ottó, Gyógyszerész-
történeti Diárium, IV. évf.. 2 34 .sz, ·35old. 
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LESZ-E KECSKEMÉTEN PATIKAMUZEUM'l 

PETŐFI NÉPE 1975. február 5-l számában "Ne mindent 
az illetékesektől", • , clmmel három hasábos cikket olvashatunk 
I OTH ISTVÁN tollából. 

A szerző kommentárt fliz Dr. HEGEDÜS LAJOS, lapunk 
szerkesztőjének, a Diárium 1974, novemberi számában megje
lent "Kecskeméti patikagytijtemény a TV-ben" clmü cikkéhez, 

Valóban helyénvaló volt Dr. HEGEDÜS LAJOS szerkesztő 
kartársrmk szakmai szeretete diktálta nemes felháborodása azért, 
mert az ílletékesek eddig nem tettek komoly lépéseket a kecske
méti gyógyszertörténeti gytijtemény méltó elhelyezésére. jelenleg 
a Batthyány u, 7, sz, alatti KATONA ZSIGMOND egykori gyógy
szertárának 4 x 4 m irodahelyiségében van elhelyezve, illetve 
felhalmozva ugy, hogy a nagyközönség nem látogathatja, Mind
össze 4-5 ember fér be egyszerre ebbe a sztik és zsufolt helyi
ségbe .. A cikk szerzője megindokolja, hogy eddig miért nem tör
tént intézkedés az illetékesek részéről az értékes gytijtemény 
méltó elhelyezésére., Ez főleg helyiség hiányán mulatt, s ezért 
kéri a patikamuzeum létesitésére és kivitelezésére a fiatal gyógy
szerészeket, a KISZ fiataljait összefogva járják ki, hogy a pá'
ratlanul értékes gyUjtemény végre méltó hajlékra t9.láljon, 

A KISZ !fjusági Szervezet reagált a TÓTH ISTVÁN kriti
kus hangvitelU levelére és az alábbi sorokat intézte a Szerkesz-

:tőségünkhöz; 

I isztelt Szerkesztőség ! 

A Petőfi Népe 1975. február 5-i (szerda) számában "NE 
MINDENT AZ ILLETÉKESEKTŐL, .. " cimmel kritikus hangvéte
lü elemző cikk jelent meg Tóth István aláirássaL A cikk irója 
fejtegetésében rólunk, KISZ-esekről is emlitést tesz, arra biz
tatva, hogy segitsUk a kwtyuban lévő patikamuzeum Ugyét támo-
gatásunkkal, " bizonnyal vannak KISZ-korn fiatal gyógyszeré-
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szek is Kecskeméten, Nem tudnának esetleg összefogva valami 
megoldást keresni más szervek ifjuságát is segitségUI hiva? •. "" 

Sajnos a patikamuzeum helyének kijelölése nem termény
betakar itás,_ vagy utépités, amit társadalmi összefogással, lelkes 
KISZ munkaval lehet megoldani., Ebben valóban csak az arra il
letékesek tehetnek valamit, amint arról a kiskőrösi példa is t;
nuskodik. Ott is a Megyei Tanács támogatásával a Városi Tanács 
vásárolt még klilön házat is a diákok (közöttUk bizonyára KISZ
esek is) által összegylijtött helytörténeti gylijtemény számára. 
Legalább is a Petőfi Népe legutóbbi számában erről olvashattunk. 

Amihez nem kell muzeumi szaktudás, abban mi mindenkor 
segitségére vagyunk a gylijteménynek, igy a Gyors- és Gépiró 
Iskola KISZ-esel társadalmi munkában segitettek legépelni a me
gye patikáinak történetét feldolgozó többszáz oldalas kéziratot is. 
A 12/12 ,. sz,. gyógyszertár Katona Zsigmond nevét viselő szocia
lista brigádja egyéb téren patronálja a kis muzeumot. Abban 
azonban egyet kell értenlink a Városi Tanács fiataljainak vélemé
nyével, hogy jogosan érz lk kényelmetlenUI magukat, ha idegenek 
iiy~n k?rül.mé~yek között tekintik meg és viszik hirét egy kultu
r'.'.lts letesttmenytinknek.. A látogathatóság biztositását pedig szer
zod~ses kötelezettség teszi sztikségessé, igy az sem lehet meg
oldas, hogy az érdeklődők előtt becsukjuk az ajtót és eltanácsol
juk a látogatókat. Ennek a látogathatóságnak biztositása terén a 
Gyógyszertár l Központ is meghozza a maga nem is csekély ál
dozatát, amikor létrehozta a sztikreszabott lehetőségeihez képest 
ugy, ahogyan tudja el is helyezi, Uzemelteti és a legsztiksége
sebb tárgyi és személyi ellátottságát biztositja a jelentős szak
matörténeti gyüjteménynek, jóllehet nem kulturális intézmény 
csupán "egészségtigyl-kereskedelmi vállalat", ' 

Hogy mégis komoly áldozatokat hoz az egészségügyi és tu
dománytörténeti emlékeink megmentése érdekében, éppen azt bí
zonyitja, hogy bár rendeltetése szer int nem "illetékes", mégsem 
rn indent az illetékesektől várunk el, csupán azt, ami már nem 
a mi hatáskörlink, 

. A.ml pedig a cikk irójának azt az óhaját ílleti, hogy rn í 
Javasoljunk elhelyezési lehetőséget, bár nem lehet a mi felada
tunk, mégis örömmel tesztink eleget a felszólltásnak. 
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Elsőnek mindjárt időrendi és megfelelőségi sorrendben 
Waclarász László egykori tanácselnök-helyettes által elvben már 
jóváhagyott hely lehetne a Városi Tanács sarkán a jelenlegi 
Könyvtár, mely tudomásunk szerint megfelelőbb, uj lielyet fog 
kapni. (Mikor?) 

A második javaslatunk az Okollégiumban lehetne, amiről 
azt olvastuk, hogy az egész épület ugyis muzeumnak, illetve 
szakgytijtemények elhelyezésére van szánva „ Különösen alkalmas 
lenne a jelenlegi pályavála.sztási tanácsadó; ami külön bejáratá
val még a többi gyUjtemény és muzeum együttesét sem zavarná. 
A pályaválasztási tanácsadóról is ugy tudjuk, hogy korszerübb 
helyet kap„ Nem tudjuk továbbá, hogy mi lesz a sorsa az ugyan
csak ottlévő tornateremnek? Esetleg ott is el lehetne helyezni 
legalább a patikatörténeti részt, ha az orvostörténeti már nem 
is férhetne oda„ Ugyancsak olvastunk arról is, hogy a Megyei 
Tanács hátamögött lévő Pannónia Filmstudió is megfelelőbb el
helyezést fog kapni,, Az itt felszabaduló épület is befogadhatná 
ugy a gyógyszerészeti, mint a jelenleg Kiskunfélegyházán őrzött 
orvostörténeti gyüjtemény anyagát is. Mivel azonban nincs kel
lő tájékozottságunk sem az emlitett létesitmények tényleges el
helyezésének terveiről, sem egyéb átköltözések lehetőségéről, 
igy további javaslataink még illuziórikusabbak lennének„ Akkor 
pedig hiábavalóak is, amivel gondoljuk a cikk irója is egyet
érthet„ 

Csak ennyit kivántunk kiegészitésUl Tóth Elvtárs cikkéhez 
hozzászólni. 

Elvtársi üdvözlettel: 

Bács-Kiskun megyei Tanács Gyógyszertári Központ 
Ságvári Endre KISZ-alapszervezete 

Ezzel a sajtó organumon keresztül elindult a "láncreakció" 
és reméljük, hogy előbb-utóbb foganatja lesz, vagyis Bács-Kiskun 
megyének is lesz patikamuzeuma. 

Dr. TÁPLÁNYI ENDRE 
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PROBON® 
drazsé ANALGET!CUM 

A Probon tíjtipusú fájdalomcsillapító 

Gátol)a a k~,bító ~a;ású fájdalomcsillapítók /ég· 
zéscsokkento hatasat is, ugyanakkor azok fáj· 
dalomcsil/apító hatását fokozza. Nem toxikus 
megszokást nem okoz, jól tűrhető, ezért hosz~ 
szabb ideig tartó adagolásra is alkalmas 

ÖSSZETÉTEL: 

~razsénként 3~0 mg Rimazolium methylsulfu
ncum ( 1,6-dimethyf -3-carbaethoxy-4-oxo
-6,7,8~ 9-tetrahyd ro-homopyrim idazol u m m ethyl
s u lf u t icu m) hatóanyagot tartalmaz 

JA VALLA TOK: 

Chr~onikus mozgásszervi fájdalmak megszün
tetese 

E?y~b fájda!mak~.an: a szokásos fájdalomcsll/a
p1~okk,al, ~e~_ s.~untetheté5 igen heves fájdalmak 
c;1J1ap1tasara gorcsoldókkal és kábító hatá ' 
fajd,alomcsill<ipítókkal előnyösen kombinálhat~~ 
A .. legz~sre gyakorolt előn)·ös hatása miatt küfö„ 
n?s,e~ iavallt idős betegek fájdalmainak csilla
pitasar a 

ADAGOLÁS: 

Átlagos adagja felnőtteknek: járóbetegeknek 
naponta 3-szor 1-drazsé, fekvőbetegeknek 3-szor 
1-2 drazsé 

MELLÉKHATÁSOK: 

R,itká~~an enyhe hányinger, szédülés és kábult·· 
~al! elofordulhatnak 

FIGYELMEZTETÉS! 

A Probo11 fokozza mind a centralis depressziós 
szerek mind a k.5.bitó hatású fájdalomcsllla
pftók hatását, ezek egyidejű alkalmazásakor 
- egyéni megftélés alapján - az adagok csökken·· 
tése ajánlatos. 

CSOMAGOLÁS: 
10 db á 0,3 g drazsé 26,10 Ft 

MEGJEGYZÉS: 

+ T'ársadalombi:i:tosftás terhére s~abadon ren
delhet6 

CHINOIN BUDA?eH 
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AJÁNLÁS 

A GYÓGYSZERÉSZTÖRTÉNELEM IRÁNT ÉRDEKLŐDŐK EGYRE 
NÉPESEBB TÁBORÁNAK EZ ALKALOMMAL BALASSAGYARMAT 
CÍMERÉVEL ELLÁTOTT - (KIADÁSUNKBAN MEG.JELENTI - DIÁ

RIUMOT NYÚJTUNK ÁT. 

NÓGRÁD MEGYE NAGY MÚLTÚ GYÓGYSZERÉSZETÉBŐL, RÉGI 

PATIKÁIBÓL KÖZLÜNK EGY TÖREDÉKET, MÍG KONTRASZTKÉNT 
A VÁROSBAN TAVASSZAL LEFOLYT IFJÚ GYÓGYSZERÉSZEK 
TUDOMÁNYOS VETÉLKEDŐJÉRŐL A 11 ÉVES „ROZSNYAY 
MÁTYÁS EMLÉKVERSENYRŐL" ADUNK RÖVID BESZÁMOLÓT 

A MÚLT FELDERÍTÉSE, HALADÓ HAGYOMÁNYAINK TISZTE
LETBEN TARTÁSA SZOCIALISTA TÁRSADALMUNKAT DICSÉRI 
MERT SEGÍT MEGMENTENI ÉRTÉKEINKET AZ ENYÉSZETTŐL: 
EZZEL IS ERŐSEN TÁMOGATVA A GYÓGYSZERÉSZ-HISTÓRIÁT 

HARMINC ÉV TÁVLATÁBAN SZOCIALISTA EGÉSZSÉGÍJGYÍJNK 
TÖRTÉNETÉRŐL ÉS A GYÓGYSZERTÁRAK 25 ÉV ELŐTTI 
ÁLLAMOSITÁSÁ RÓL, EDDIG ELÉRT EREDMÉNYEINKRŐL OLVAS

HATUNK EBBEN AZ ÜNNEPI SZÁMBAN 

FOGADJÁK OLYAN SZERETETTEL EZT A GYÓGYSZERÉSZ· 
TÖRTÉNETI DIÁRIUMOT, MINT AMILYENNEL Ml NYÚJTJUK ÁT 

AZ OLVASÓINKNAK 

1975 ŐSZÉN 

A SZERKESZTŐ 
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HAZÁNK FELSZABADULÁSÁNAK 30 .. ÉS A GYÓGYSZERTÁRAK 
ÁLLAMOSITÁSÁNAK 25. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL A 

GYÓGYSZERÉSZTÖRTÉNETI DIÁRIUM AZZAL ADTA KI EZT AZ 
ÜNNEPI SZÁMOT, HOGY TÖRTÉNELMI EMLÉKET NYÚJTSON AZ 

UTÓKOR SZÁMÁRA 

SZOCIALISTA EGÉSZSÉGÜGYÜNK EREDMÉNYEIRŐL BELEÉRTVE 
A GYÓGYSZERÉSZETET IS, AZ ELMÚLT 30 ÉV TÖRTÉNETÉRŐL 

EGÉSZSÉGÜGYÜNK 30 ÉVE 
DR.. VIDOVSZKY KÁLMÁN 

gyógyszerész 

A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT KÖZPONTI SI ZOTTSÁG 
OSZTÁLYVEZETŐJÉNEK PÉCSETT 1975. AUGUSZTUS 21-ÉN 

ELHANGZOTT ELŐADÁSÁT KÖZÖLJÜK 
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Ebben az évben ünnepelte népünk hazánk felszabadulásának 30. 
évfordulóját, olyan történelmi pillanatra emlékezve, mely egy újnak a 
kezdetét, korunk legfejlettebb társadalmi rendszere megteremtésének 
lehetőségét jelentette. 1945. április 4-e új utat nyitott meg az ország előtt, 
e~y olyan út kezdete volt ez, melyen haladva 30 év alatt megvalósult 
mindaz, amit a történelem esedékessé tett A magyar egészségügy e 
vajudásoktól sem mentes fejlődése talaján bontakozott ki, új, de nem 

teljesen ismeretlen úton haladva. 
A szocialista egészségügy építésének kezdetén rendelkezésünkre álltak 

a szovjet egészségügy gazdag tapasztalatai, a múlt század nagy 
orvosnemzedékének Markusovszkynak és körének elgondolásai, a Magyar 
Tanácsköztársaság sok tekintetben részleteiben is kidolgozott, de 133 nap 

alatt meg nem valósítható elképzelései 
Az évforduló kapcsán - mint annyian mások - mi is mér!eget 

készítettünk, számba vettük célkitűzéseink megvalósításában elért 
eredményeinket, visszapi!lantottunk a 30 év alatt megtett útra, arra a 
kérdésre keresve a választ, szocialista társadalmi viszonyok között, az adott 
társadalmi, politikai, ga;?:dasági bázison hogyan sikerült az ország 
lakosságának egészségvédelmét biztosítani, milyenné vált a lakosság 

egészségi állapota? 
A második világháború szinte mérhetetlen pusztítást okozott 

hazánkban, városainkban és falvainkban, s tönkretette az egészségügyi 
intézmények jelentős részét is„ A kórházi ágyak 40%-a elpusztult, s a 
megmaradt ~7 OOO ágy is részben romos épületekben, felszereltségük 
tekintetében sok esetben a legelemibb igényeket sem kielégítve működött„ 
A frontokon és a koncentrációs táborokban az orvosok, gyógyszerészek, 
egészségügyi szakdolgozók sorai megritkultak, az ország közegészségügyi 

helyzete vészterhes volt 
Ilyen körülmények között természetes, hogy elsőrendű feladat: a 

háborus károk felszámolása, a járványveszély elhárítása és az intézmények 
munkájának megindftása„ De már ebben a szakaszban, a kárfelszámolás és 
újjáépítés időszakában, volt egy programtervezet, a Magyar Kommunista 
Párt 1944 október első napjaiban kidolgozott nyilatkozata, mely az 

egészségüggyel kapcsolatban kimondta: 
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„A népköztársaság nemzeti közérdeknek nyilvánítja a népegészségügy 
felkarolását. Hatékony állami hozzájárulással kiépíti és szaporítja az 
egészségügyi intézmények számát, rendezni kívánja, ugyancsak hatékony 
állami hozzájárulással, minden dolgozó: munkásság, mezőgazdasági 

munkásság, kisiparosság, kispolgárság, szabadfoglalkozásúak, tisztviselők 

stb baleset··, betegségi-, munkaképtelenségi és aggkori biztosítását. 
Gondoskodik megfelelő gyermekvédelemről, ingyenes szülőotthonok, 

csecsemő- és gyermekgondozók stb. felállításával," 
lgy a háborus károk felszámolásával az újjáépítéssel egyidejűleg már 

volt egy távolabbi cél is, melyet részleteiben az első h~roméves 

- újjáépítési - terv realizált, s ennek eredményeként 1950-ben tŐbb mint 
52 OOO kórházi ágy, 166 TBC gondozó intézet, 324 üzemorvos, 200 
bölcsöde, - hogy csak néhány adatot emHtsek - állt az egészségügy 
szolgálatában 

Ezekben az években kezdett kialakulni a népi demokratikus 
Magyarország és fejlődött az újtípusú, újrendszerű, a szocialista 
egészségügyi alapelvein nyugvó egészségügy, melynek alapfeltétele a 
szocialista társadalmi rend. De a szocialista társadalmi rend fennállása 
esetén is az egészségügyi ellátás mindenki szám,ára való hozzáférhetősége 
csak az egészségügyi hálózat tervszerű fejlesztése révén érhető el 
Mindkettőnek pedig - hozzáférhetőség és tervszerlíség - feltétele az 
egészségügy állami jellege és az egészségügy egysége. 

A magyar egészségügy történetében ennek érdekében 1950··ben nagy· 
jelentőségű lépésekre került sor. A Kormány rendelete alapján 
megszervezik az Egészségüfryi Minisztériumot, megtörténik az e9észségügyi 
intézmények, gyógyszertárak álllamosfiása, megvatóSul az addig reridkív'ü11 
módon széttagolt intézményhálózat egységesítése, a tervszerű irányitás 
feltételei megteremtődnek megkezdődik az egységes körzeti orvosi, 
szakrendelői és kórházi hálózat új keretek közötti fejlesztése 

Az egészségügy egységének megteremtése lehetővé tette, hogy a 
lakosság gyorsabban hozzájuthasson a járóbeteg ellátáshoz, megszüntette a 
családok orvosi ellátásának széttagoltságát, kiküszöbölte az egyes 
biztosított rétegek ellátásában mutatkozó különbségeket, megteremtette 
az egészségügyi ellátás egységes elvek alapján történő szervezésének 
lehetőségét Mindez természetszerűleg együtt járt új célkitűzések 

megfogalmazásával, új fogalmak megismerésével 
Ilyen új fogalom és új célkitűzés volt számunkra ebben az időszakban a 

gyógyitó„megelőző ellátás elve 
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Korábban m-ind a gyógyító, mind a megelőző tevékenységet teljesen 
különálló, még irányításukban is szétválasztott intézmények végezték. A 
megelőzés fogalmán a felszabadulás előtti időkben elsősorban a 
közegészségügyi és járványügyi munkát értették, s csak egyes szakágakban 
- mint pl anyag és csecsemővédelem, tuberkulózis, nemi betegségek 
területén - folyt megelőző tevékenység, azonban ezekre is az volt 
jellemző, hogy a gyógyító tevékenységtől szeparáltan működtek A 
szocialista egészségügyben pedig a megelőző irányzat fejlesztése nemcsak a 
szűkebb értelemben vett megelőző, közegészségügyi-járványügyi szervezet 
megerősítését követeli meg, hanen1 azt is, hogy ez a szemlélet hassa át az 
egészségügyi munka valamennyi területét, megszünjön a gyógyító és 
megelőző tevékenység merev széttagoltsága, az ellátás minden szintjén, a 
klinikákon és kórházakban, a szakrendelőintézetekben és körzeti orvosok 
munkájában érvényesüljön a megelőzés szemlélete 

Ahhoz azonban, hogy :i gyógyító-megelőző ellátás szinvonala 
emelkedjék nem csak a szemlélet változására, hanem intézmény
hálózatának tervszerű fejlesztésére is szükség volt Az elmúlt 30 év e téren 
is jelentős eredményeket hozott 

Kiépült az országos központi intézetek hálózata, mely ma 37 intézetet 
foglal magába Ezen intézmények az orvosi ellátás specializálódásának 
rnegalapozásán túlmenően, a szakmai irányitás, szervezés és módszertan 
szakági alapintézményei is, mely által lehetővé vált a feladatok országszerte 
korszerű szinten történő, egységes végrehajtása 

A kórházi ágyak száma az 1945 évi 27 000„ről 87 OOO-re nőtt a 
szakorvosi rendelőintézetekben az 1949. évi 17 millió kezelési ese;tel 
szemben ma több mint 60 millió van, közel 4000 körzeti orvos, 800 
gyermek körzeti orvos, 1800 üzemorvos végzi az alapellátás felelősségteljes 
munkáját, 1400 közforgalmú gyógyszertár biztosítja a lakosság gyógyszer
ellátását. 

Nyilvánvaló, hogy e jelentősen kibővült intézmény hálózat működte
tése az orvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi szakdolgozók számának 
növelését is szükségessé tette. 

Az orvosok száma 1938-hoz viszonyítva több mint 2,5-szeresére 
emelkedett, a gyógyszerészek száma 1951-hez képest 40%~kal, az 
egészségügyi szakdolgozóké pedig négyszeresére nőtt 

E növekvő létszámigény, valamint a szakmai felkészültséggel szemben 
támasztott egyre nagyobb követelmények az egészségügyi oktatás 
dinamikus fejlesztését is megkövetelte 
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A felszabadulás után a négy egyetem orvosi karára több mint ötször 
annyian iratkoztak be, mint a háború előtt, ami az épületek 
megrongálódása, a felszere:lés hfánya, az oktatók kís létszáma ~s az 
országban uralkodó rendkivül nehéz viszonyok miatt nagy nehézségeket 
jelentett E kezdeti nehézségek, nyugodtan mondhatjuk hősies munkában 
történő leküzdése után, fokozatosan előtérbe kerültek az oktatás-nevelés 
minőségi követelményei, sor került az új képzési rendszer kidolgozására is, 
bevezették az ösztöndíj rendszert, megszüntették a díjtalan oktatói 
állásokat, és igy tovább. 

1951 ··ben az orvos„gyógyszerész képzés kivált ij tudomán'fegyetemek 
keretéből s azóta az egészségügyi miniszter felügyelete alatt, önálló 
orvostudományi egyetemeken történik az oktatás„ Fokozatosan önállása 
dott a gyógyszerész képzés is, ma már 2 egyetem karán 9 szemeszter alatt 
évente 200 gyógyszerész végez 

Egyetemeink fejlődését bizonyitsa ismét néhány adat: az elméleti 
intézetek száma 1938-ban 43, ma 74 A klinikai ágyak száma 
megduplázódott, az oktatói létszám 6··szorosára emelkedett, a hallgatók 
száma 1600··ról 8000-·re nőtt Felépült a pécsi új klinikai, s rekonstrukció 
során az elméleti tömb, Debrecenben elméleti tömb létesült, épül a 
budapesti egyetem 22 emeletes új épülete, több klinika rekonstrukciója 
befejeződött vagy folyik 

Az oktatás fejlesztésében azonban soha nincs megállás, annak mindig 
lépést kell tartania az egészségügyi követelmények és a tudomány 
haladásával. Ezért dolgozták ki 1971-ben az oktatás-nevelés új tantervi 
irányelveit, melyek megvalósításában az egyetemek bizonyos fokig szabad 
kezet kaptak. A reform törekvések összefogására a négy egyetem 
képviselőiből Felsőoktatási Kollégium alakult, mely biztosítja az alapvető 
célok megvalósítását 

Ez év őszén új fejezete kezdődik a magyar egészségügyi felsőoktatás
nak, az egészségügyi főiskolai kar megindulásával, mely védőnők, 

közegészségügyi ellenőrök, gyógytornászok, diétásnővérek, mentőtisztek 
képzését végzi,. 

Az egészségügyi szakdolgozók képzése 1950 óta szintén állami 
irányítás alatt folyik, jelenleg egészségügyi szakiskolákQan, egészségügyi 
szakközépiskolákban és munka melletti alap, illetve szakképzés formá
jában. A szakiskolák és szakközépiskolák évente mintegy 8000 hallgatót 
oktatnak .. 
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1956 óta az egész orvos és gyógyszerész társadalomra kiterjedő 

továbbképzés keretében az Orvostovábbképző Intézet irányításával 
történik a tudomány újabb eredményeinek megismertetése a szakemberek
kel. Évente mintegy 4000 orvos, 750 gyógyszerész részesül tovább
képzésben 

Speciális formája a továbbképzésnek a szakorvos és szakgyógyszerész 
képzés . .Jelenleg az orvosok 60%-·a, a gyógyszerészek 30%-a szerzett 
szakképesitést, 35, illetve 6 szakterületen 

Bár egy ilyen rövid előadás keretében nem lehet a teljességre törekedni 
- különösen akkor nem, ha 30 évet kell áttekinteni - de nagyon hiányos 
lenne a kép, ha nem szólnék a közegészségügy-járványügy fejlődéséről. E 
területnek a felszabadulás előtt nem volt intézménybázisra támaszkodó 
szervezete, a munkát a tisztiorvosi kar irányította és tevékenysége 
lényegében a járványveszély elhárítására szorítkozott 

A felszabadulás után a közegészségügy-járványügy felső irányitására az 
Egészségügyi Minisztérium önálló főosztályt szervez, a már korábban 
létesült Országos Közegészségügyi 1 ntézet mellett 1950-ben felállításra 
kerül az Országos Élelmezés és Táplálkozástudományi, valamint az 
Országos Munkaegészségügyi Intézet 

1951-ben az Egészségügyi Minisztérium keretében életre hívják az 
Állami Közegészségügyi Felügyeletet és annak megyei szerveit, majd 
1954-től e feladatok és a közegészségügyi intézkedések laboratóriumi 
v:zsgálatokkal történő alátámasztása érdekében épül ki a Közegészségügyi·· 
Járványügyi állomások hálózata. 

.Jelentősen fejlődött a település és élelmezésegészségügy, megindultak a 
munkaegészségügyi kutatások 

A közegészségügy mellett igen nagy eredményeket értünk el a 
járványügy területén, elsősorban a védőoltásokkal megelőzhető fertőző 

betegségek számának csökkentésében. Diftéria, poliomielytis, malária ma 
már gyakorlatilag nem fordul elő, és 30 év alatt a pertussis és hastífusz 
esetek száma is rendkívül nagy mértékben csökkent 

Az 1945 óta megtett útról még sok mindent lehetne elmondani, 
szociális ellátás fejlődéséről, a tudományos kutatások terén elért 
eredményekről, azonban úgy gondolom, ennyivel is bizonyítható a 
mérlegkészítéskor feltett kérdésre adható egyértelmű válasz: jelentős 

eredményeket értünk el hazánk lakosságának egészségvédelmében, a 
népbetegségek visszaszorultak vagy eltűnőben vannak, a gyermek-
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halandóság harmadára csökkent, az át!aQos életkor pedig 8 évvel 
meghosszabbodott 

Ez az értékelés még akkor is igaz, ha további nagy feladataink is 
vannak, ha egészségügyi intéiményeink, kórházaink, orvosi rendelőink, 

gyógyszertáraink egy része még korántsem korszerű, ha az ellátás 
szervezése még sok kívánni valót hagy maga után, ha az intézmények 
integrációjának több évre terjedő munkájához még csak most kezdünk 
hozzá, ha a szocialista elvek nem mindenütt érvényesülnek még 
egészségügyi ellátásunkban, ha az egészségügyi dolgozók egy része nem 
mindenben tesz eleget a szocialista etika követelményeinek ' 

Az elmúlt 30 év során elért társadalmi és gazdasági fejlődés lehetővé és 
szükségessé tette, hogy 1972-ben az Országgyűlés módosítsa az 1949. évi 
alkotmányt„ A módosított Alkotmány, valamint az egészségügy területén 
bekövetkezett változások és eredmények a!apján az 1876. évi 14„ törvény 
helyett új egészségügyi törvényt lehetett és kellett alkotni. E törvény 
magába foglalja a Magyar Népköztársaság egészségpolitikájának alapelveit, 
alapvető célkitűzéseit, kimondva azt, hogy az egészségügy állami feladat, 
de egyben az egész társadalom ügye is. 

Bár nem lehet egy törvény cikkelyei között fontossági sorrendet 
állítani, mégis engedjék meg, hogy kiemeljem az ingyenes egészségügyi 
ellátás állampolgári joggá válásáról szóló részt, mely ez ~v júniusában 
történt életbelépésével nagy mértékben növelte népünk szociális 
biztonságát. 

E törvény lezárt egy korszakot a magyar egészségügy fejlődésében, 
ugyanakkor irányt mutató rendelkezései a törvény keretjellege ellenére is 
új szakasz kezdetét jelenti, melynek feladata lesz a szocialista egészségügy 
alapelveinek teljes értékű érvényre juttatása. 

Hazánk felszabadulásának 30. évfordulója előestéjén ült össze a Magyar 
Szocialista Munkáspárt XI Kongresszusa, mely nem csak az 1970 óta eltelt 
időszakról készített számvetést, hanem kidolgozta a szocializmus teljes 
felépítésére irányuló programnyi/atkozatát is. E programnyilatkozat, - bár 
rendkívül tömören - de alapvetően meghatározza a mi feladatainkat is az 
egészségügy fejlesztésében, az ország lakossága egészségi állapota 
javításában. 

„Az ország szocialista fejlődése során a társadalombiztosítás rendszere 
nagy fejlődést ért el Kiemelkedő az egészségügyi ellátás, a nyugdíj 
rendszer, a gyermekgondozás támogatásának fejlődése Gondoskodni kell 
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ennek továbbfejlesztéséről Biztosítani kell az orvostudomány eredményei·· 
nek széleskörű felhasználását, fejleszteni az egészségügyi intézmény 
hálózatot A társadalmi juttatások területén meg kell szüntetni még 
meglevő különbségeket, a bérből és fizetésből élők, valamint a szövetkezeti 
tagok között 

A gyermekekről való társadalmi gondoskodást olyan színvonalra kell 
emelni, hogy a gyermeknevelés' a családok számára ne jelentsen lényeges 
anyagi terhet. A gyermekintézmények hálózatát úgy kell fejleszteni, hogy 
minden anya, aki ezt igényli elhelyezhesse gyermekét bölcsődében vagy 
napköziben. 

Társadalmunkban növekvő gondot kell forditani a nyugdíjasok 
életkörülményeinek javítására. Bővíteni kell a szociális otthonok hálózatát, 
elsősorban a magányqsan élő idős emberek támogatására. 

A lakosság növekvő szükségleteinek kielégítése a feladat; ezen belül 
magas színvonalú egészségügyi ellátást kell biztosítani " 

Nem kis feladatok állnak tehát előttünk. Ahhoz, hogy ezeket meg 
tudjuk oldani, minden egészségügyi dolgozó szervezett, magas színvonalú 
munkájára, áldozatkészségére és szocialista hivatástudatára van szükség. Az 
elmúlt 30 év eredményei biztos alapot jelentenek további útunkon, de 
egyben köteleznek is valamennyiönket arra, amit .József Attila így fejezett 
ki: 

" 
DOLGOZNI CSAK PONTOSAN, CSAK SZÉPEN, 

AHOGY A CSILLAG MEGY AZ ÉGEN, 

ÚGY ÉRDEMES!" 
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ÖSSZEFOGLALÓ 

Magyarország felszabadulásáÍlak 30„ évfordulója jó alkalom volt aíra, hogy 
az egészségügy, így a gyógyszerészet is mérleget készítsen az elért 
eredményekről, a megtett útról. Áttekintést kapunk, hogy miképpen 
sikerült a lakosság egészségvédelméről gondoskodni 

A II. világháború véQét rombadőlt egészségügyi intézmények sora 
jelezte„ Elpusztult a kórházi ágyak 40%··a, ezek sok esetben a legelemibb 
igényeket sem elégítették ki. A legelső feladat a járványveszély elhárítása és 
az egészségügyi intézmények munkájának megindítása volt, Mindez a 
Magyar Kommunista Párt 1944 októberi nyilatkozata alapján történt, 
amely állami hozzájárulással kívánta kiépíteni az egészségügyi intézmé
nyeket és minden állampolgárnak társadalom biztosítást adni, Ez csak 

állami és egységes egészségügy segítséggel volt elérhető. 
1950-ben megszervezik az Egészségügyi Minisztériumot, államosítják 

az egészségügyi intézményeket, így a gyógyszertárakat is. Lehetővé vált az 
egészségügyi ellátás egységes, szocialista alapokon nyugvó szervezése és 
fejlesztése. Uj fogalomként megjelent a gyógyító-megelőző ellátás elve, 
most már nem, mint korábban csupán közegészségügyi és járványügyi 
munkaként, például tuberkulózis, nemibetcgségek területén és nem is 
széttagoltan„ Ehhez az intézmények tervszerű fejlesztése is szükséges volt, 
aminek eredményeképpen a kórházi ágyak száma az 1944-es 27 OOO··rö/ 
napjainkig 87 OOO··re növekedett. Emelni kellett az orvosoknak, gyógysze
részeknek és egészségügyi szakdolgozóknak a számát is, képzésüket 
továbbfejleszteni 

1951 ·tői az orvos-gyógyszerészképzés az Egészségügyi Minisztérium 
felügyelete alá tartozik Ma két egyetemen évente 200 gyógyszerész végez 
1971 óta az egyetemek bizonyos fokig szabad kezet kaptak oktatási 
nevelési irányelveik kidolgozásában. 

1975 őszétől Egészségügyi Főiskolai kar létesült, ahol többek között 
védőnőket, közegészségügyi ellenőröket, mentőtiszteket képeznek ki 
1956 óta folyik orvos- és gyógyszerésztovábbképzés, évente 4000 orv:Js és 
750 gyógyszerész részvételével. A szakorvos és szakgyógyszerész képzés 
keretében az orvosok 60%·-a, a gyógyszerészek 30%-a szerezte meg eddig 
35 illetőleg 6 szakterületen a szakképesltést, 

Ne feledkezzünk el az orvos-gyógyszerész egyetemi elméleti intézetek 
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számának növekedéséről sem„ Míg 1938 ban 43 ma 74 a számuk. 
Ugyanakkor hatszorosára nőtt az oktatói létszám, a hallgatók száma pedig 
1600··ról 8000-re. Nemsokára elkészül a budapesti orvosegyetem elméleti 
intézeteinek 22-emeletes épülete is. 

1950-ben az Országos Közegészségügyi Intézet mellett létrejött az 
Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi és az Országos Munkaegész
ségügyi Intézet is. 1951„ben létes1tették az Állami Közegészségügyi 
Felügyeletet, majd 1954-ben a .Járványügyi Állomások hálózatát 

Az eredményeink jelentősek, de további tennivalók még akadnak 
Az 1975 tavaszán megtartott Xl. Pártkongresszus döntése értelmében, 

a szociális intézkedések során tovább kell fejleszteni az egészségügyi 
intézmények hálózatát, bővíteni a gyermekintézmények számát . .Javítani 
kell továbbá a nyugdíjasok életkörülményein is és mindenki számára a 
legmagasabb szintű egészségügyi ellátást kell biztosítani.. 

DR. KÁLMÁN VIDOVSZKY: 
DIE VERGANGENEN 30JAHRES DES 

UNGARISCHEN GESUNDHEITSWESENS 

Zusammenfassung 

Die 30. .Jahreswende der Befreiung Ungarns war eine geeignete 
Gelegenheit für das Gesundheitwesen, so auch für die Pharmazeutik die 
Bilanz der bisherigen Resultate, des zurückgelegten Weges zu ziehen Wir 

' bekommen einen Uberblick wie weit es gelungen ist über die Hygiene zu 
sorgen 

Das Ende des zweiten Weltkrieges war das Resultat vieler zerstörter 
Gesundweseninstit_ute. Vierzig Prezent der Spltalbetten waren vernichtet, 
die übrigsgebliebenen befriedigten meistens selbst für Elementarbedin
gungen nicht mehr. Die allererste Aufgabe war die Verhütung einer 
Epidemiegefahr und die Arbeit der Gesundheitsweseninstitutionen in Gang 
zu setzen. All dies wurde aufgrund einer Ausserung der Ungarischen 
Kommunistischen Partei im Oktober 1944 begonnen, gemass welcher die 
Gesundheitsweseninstitutionen mit staatl icher Hilfe ausgebaut werden 
sol/ten, damit jeder ungarische Staatsbürger Mitglied der Kranken
versicherungsorganisation werde Ali dies war nur mit Hilfe einer 
staatlichen und einheitlichen Gesundheitwesenhilfe möglich 
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lm .Jahre 1950 wurde das Ministerium für Gesundheitwesen zustande 
gebracht, die Gesundheitsweseninstitutfonen, so auch die Apotheken 
wurden verstaatlicht„ Es wurde ermöglicht, die Gesundheitwesen auf 
sozialistischen Grund aufzu_bauen und zu organisieren und erWeitern. A/s 
neuer Begriff tritt das Prinzip der heiibringenden-prophylaktischen 
Versorgung auf, nunmehr nicht wie vorher bloss als Sanitar- und 
Epidemiewesenarbeit, wie z.8„ im Gebiet des Kampfes gegen die 
Tuberkulose oder der Geschlechtskrankheiten, auch nicht in einer 
zerstückelten Weise, All dies bedingt natürlich eine pláhmassige 
Entwicklung der Jnstitutionen deren Resultat sich in der Ta}sache zeigt 
dass es, anstatt den 27 OOO Spitalbetten in 1944, heute schon 87 OOO gibt.. 
Auch die Anzahl der ~rzte, Apotheker und sanitaren Facharbeitern musste 
erhöht werden„ 

Angefangen von 1951 gehőrt auch die Ausbildung der Arzte und 
Apothek.er zur Kompetenz des Ministerium für Gesundheitswesen. 
Heutzutá.ge absolvieren iahrlich 200 Apotheker an zwei Universitá'ten. Seit 
1971 haben die Universital:en gewissermassen freie Hand bezüglich der 
Ausarbeitung ihrer Unterrichts„ und Erziehungsdirektiven. 

lm Herbst 1975 wird die Gesundheitswesenhochschule-Fakultat 
eröffnet, wo Fürsorgerinnen, Sanitarinspektoren und Rettungsoffiziere 
ausgebildet werden Seit 1956 funktioniert auch die Weiterbildung von 
A'rzten und Apothekern. . .Jahrlich nehmen 4000 Arzte und 750 Apotheker 
teil. Auch die Facharzt- und Fachapothekerbildung wurde eingeleitet. Bis 
jetzt erwarben 60% der ~rzte und 30% Apotheker diese Fachausbildung in 
35 bzw. 6 Fachgebieten 

Auch soll die Vermehrung der Anzahl der theoretischen lnstituten an 
der ~rzt-Apothekeruniversit~h erwB'hnt werden, 1938 gab es bloss 43 heute 
aber schon 74., Die Anzahl der lnstruktoren vermehrte sich auf des 
Sechsfache, die der Studenten von 1600 auf 8000 .. Binnen kürze wird auch 
das 22 Stockwerke zahlende Gebaude der theoretischen lnstitute der 
Budapester Universitat beendet„ 

lm Jahre 1950 wurde, nebst, „Landlichen Volksgesundheitsinstitutes„ 
auch das Landliche Ernahrungs- und Diabetswissenschaftliche lnstitut un 
das Landliche Arbeitshygiene lnstitut ins Leben gerufen. 1951 wurde das 
Staatliche Volksgesundheitinspektorat sowie 1954 das Netzwerk der 
Epidemologiestationen verwirklicht. 
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Die Resu!tate sind also erheblich, obwohl ein Teil der Gesundheits
weseninstitutionen noch hicht modern genug sind. 

GemaSs der Entscheidung des Xl. Parteikongresses írn Frühjahr 1975, 
muss man das Gesundheitswesen Netzwerk erweitern, und die 
Kinderinstitutionen vermehren„ Auch die Lebensbedingungen der Pen_
sionierten bedürfen einer Verbesserung, so soll das Netzwerk der 
Altersheime ervveitert und jedem eine Gesundheitswesenversorgung von 
hohem Stand zu ges:chert werden„ -

DR. KÁLMÁN VIDOVSZKY: 
THE LAST 30 YEARS OF HUNGARIAN HYGIENE 

Summary 

·rhe 31 st anniversary of the liberation of Hungary was an excellent 
occasion also tor the officials of public health and pharmaceutics to take 
stock of the results achieved up to now, of the route we covered. We 
receive a survey of how it succeeded to care tor the safeguardi ng of the 
population's health. 

The end of World War 11 was indicated by destroyed sanitary 
instltutions. Fourty per cent of the hospital beds was in ruins, the ones 
that still remained did not fulfili in most cases even the very elementary 
requirements. lt was the first task to avert the danger of contagious 
diseases and to start anew the work of sanitary institutions, All this was 
started on the basis of a declaration made in October 1944 by the 
Hungarian Communist Party, which demanded state subvention to enlarge 
sanitary institutes and to guarantee every citizen a national health 
insurance„ But this could be achieved with a national and uniform sanitary 
provision 

ln 1950 the Ministry of Health was established, the pharmacies, 
sanitary institutions were nationalized New vistas were opered to the 
organization and development of a unified health provision, on socialistic 
bases. As a new concept we met the principle of medicative-preventive 
care, now, contrary to the past not only as a pubtic health and 
epidemiological service, as, for instance, in the fields of tubercu/osis and 
veneral diseases and not in a divided way, For this purpose a planned 
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development of the institutions became necessary, as a result of which the 
number of hospital beds grew to 87 OOO by 1975 as compared to the 
27 OOO that existed in 1944„ Alsö the number of physicians, pharmacists 
and skilled sanitary workers.had to be increased. 

From 1951 on wards also the training of physicians and pharmacists 
belong to the authority of the Ministry of Health .. At present yearly 200 
pharmacists graduate from two universities. Since 1971 the universities 
received a somewhat free hand in elaborating their teaching-training 
pr i nci pi es. 

Beginn.ing from the autumn of 1975 a Sanitary High Sch'ool Faculty 
was established where welfare workers, sanitary supervisors and ambulance 
officers receive their training„ Since 1956 extension training for physicians 
and pharmacists is available, with the parti~ipation of 4000 physicians and 
750 pharmacists a year, in the frames of the vocational training for medial 
and pharmaceutical specialists 60% of the physicians and 30% of the 
pharmacists qualified till date in 35 resp„ 6 special fields. 

Mention should also be made of the fact that the number of 
theoretical university institutes has increased from 43 in 1938 to 74 at 
present„ At the same time the number of lecturers grew sixfo/d and that of 
the graduates from 1600 to 8000. ln a short time the 22-storey building, 
housing the theoretical inst!tutes of the Budapest Medical University will 
be finished. 

ln 1950, besides the National Public Health lnstitute the National 
Good- and Dietetics lnstitute as well as the National Labour Hygiene 
lnstitute was founded„ ln 1951 the! State Publ!c Health lnspection was 
established and in 1954 the network of Epidemology Stations was set up„ 

According to the decision of the 11th Party Congress held in the spring 
of 1975, in the course of social developments the network of public health 
institutions have to be extended, the number of nurseries increased„ The 
standard of living of pensioneers has to be improved and to every person 
the highest level sanitary care has to be ensured„ -
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A SZECSENYI GYOGYSZERTÁRRÓL 

Nógrád megye legrégibb gyógyszertára az 1741··ben épült műemlékházban 
elhelyezett szécsényi „Szentháromság"-hoz címzett patika, A XVI 11. 
században, az akkori vármegyéhez tartozó Losoncon működött még a 
„FEKETE SAS" gyógyszertár, melyet 8 évvel később nyitottak meg. 

Mielőtt a szécsényi patikát és a műemlék épületét .ismertetnénk, 
szólnunk kell Szécsény város és vár történelmi múltjáról, mert 
feltételezhető, hogy már jóval előbb működött. itt gyógyszertár„ 

A szécsényi Kerek-dombon kőkori, Dögötér határában bronzkori, a 
Kőhegy és Strázsa patak mellett vaskori leletekre bukkantak a történészek 
Az első írásos adat Szécsényről 1219··bői származik, amikor is azt a 
Kacsics 1 nemzetség birtokolta 1334-ben RÓBERT KÁROLY király 

1 KACSI CS a királyné föpohárnoka 1298-ban országbíró (1349-54 közöt"t• 
1321 ~42 között erdélyi vajda 
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kiváltságokkal várossá emeli SZÉCSÉNYT és egyúttal megengedi, hogy 
védőfalakkal vegyék körül. A XIV .. században a KACSI CS- nem beli 
SALGAl-ak birtokában került, de $ALGAI MIKLÓS hamispénzverés miatt 
hűtlenségbe került és ezért ALBERT király 1434-ben SZÉCSÉNYI 
LÁSZLÓ-nak ajándékozta a birtokot. Innen a város neve. 

Szécsény váráról először egy 1461--ben kelt oklevélben olvashatunk„ 
Mivel az oklevél castrumot (kastélyt) említ, valószínűleg nem lehetett nagy 
kiterjedé;G. Épitője talán ZSIGMOND király országbírája, SZÉCSÉNYI 
FERENC volt. A későbbi kibővítések után négyszögű és nagykiterjedésü 
vár, jelentős felvidéki város és Északmagyarország védőbástyája volt 2 A 
XIV„ században templomot építenek mellette a ferences rend kolostort 
alapít, melyben kórház is működött., Ez feltételezi azt, hogy a barátok 
ispotályában az akkori kornak megfelelő patika is volt. 1552 nyarán 
Szécsény is török kézre került, a város katonai támaszponttá alakult át. 
1593 őszén PÁLFFI MIKLÓS seregei felszabadítják a várost, de a törökök 
kivonulásukkor felgyujtják ezt a legjelentősebb végvárat. Az 1608-as 
országgyűlés a vár további megerősítésére Nógrádmegye három járásának 
jobbágyait és 300 lovas és 200 gyalogos katonát rendelt a vár védelmére„ 
AHMED budai basa 1663„ évi hadjárata azonban Szécsényt újra török 
kézre juttatta„ 1668-ban Szécsényt végleg felszabadították a török iga alól 
- FORGÁCH ÁDÁM özvegyének hívására SZOBIESZKY lengyel király 
seregei., A Habsburg ellenes küzdelmek időszakában igen sokat szenved 
Szécsény, 

A törökök végleges kiűzése után a város lassan újra épül, de a vár nem„ 
1705-ben a várostól északra elterülő „Borjúpást" réten gyűltek össze 

Magyarország szövetséges rendjei országgyűlésre és itt választották nleg 
szeptember 12-én II. RÁKÓCZI FERENC-et vezérlő fejedelemnek 
1708-1709 között BE RCSÉNYI parancsnoksága alatt a kurucoké volt a 
vár„ HEISTER császári tábornoktól verséget szenvedtek. 1710-·ben nagy 
tűzvész pusztitott, s a régi házak szinte kivétel nélkül a lángok maralékaivá 
váltak. 1770-ben a vár birtokosai gróf FORGÁCH MIKLÓS és JÁNOS, 

2 
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Nógrád megye mí.íemlékei 1954„ Balassagyarmat 
Szécsény műemlékei 1965. Balassagyarmat, 
HERNÁOY KÁROLY: Nógrádi várak 1974„ Nógrádmegyei nyomda 
Balassagyarmat 33. p, 

akik a megmaradt falakba építették fel a ma is meglevő barokk 
kartélyukat, melyben igen szép múzeumot nyitottak a közelmúltban 
Lehetséges, hogy a kastélyban is volt házipatika. 

A Szécsényi várról és ma is fennálló sarokbástya tornyáról azért kell 
megemlékeznünk, mert az északkeleti ma is épségben levő köralakú 
védőbástya valamikor a város főkapuja volt„ Ebből a boltlves főbejáratból 
alakitották ki régen a patika pincéjét (kb .. 1741-ben). 

A patika udvarának hátsó részében találjuk ma is ezt a gyógyszertárhoz 
tartozó pincét Egyik oldalfala a szécsényi vár maradványára épült, illetve a 
boltíves kazamata összeköttetésben volt a főkapuval, a ma is fennálló 
északkeleti saroktoronnyal.. {Sajnos nemrég a város rendezésekor utcát 
építettek ide és igya pince felét leválasztották„) 

Annyi bizonyos, hogy a jelenlegi helyén állt mindig a patikaház, de az 
évek folyamán többször átalakították„ Emelet ráépítéssel a XIX„ században 
bővítették„ Az épület műemlék„ 

Az e.gyik tatarozás alkalmával 
utca·névtábla is, „Szt. Miklós tér" 

előtünt egy falba süllyesztett 
bevésett szöveggel, mely régebbi 

műemlékként nyilvántartott barokk 
a XVI 1 L században emeltek, innen 

elnevezésre utal„ Az épület előtt 

Szentháromság oszlop ál 1, melyet 
nevezhették el a patikát 
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A gyógyszertár alapítási évét a Gyógyszerész Zsebnaptárak 1741 évben 
jelölik„ 3 

Jelenleg arra nincs adatunk, h\:Jgy ki, vagy kik voltak első tuiajdonosai, 
sőt az ezt követő másfél évszázadra vonatkozóan is elenyészően kevés adat 
áll rendelkezésre, 

Az első gyógyszerészi évkönyvben4 olvashatjuk: „Szécsény, POKOR
NY PÁL a Szentháromságnál.." 

A későbbi Gyógyszerészi Zsebnaptárak és Évkönyvekben 1868-tól a 
szécsényi patika (abban az időben Szécsén) tulajdonosa: egyedül 
POKORNY PÁL 1888-ig, majd egy évig KLESZKY JÁNOS tuÍajdonostárs 
volt„ 1890-től KERKOVICH SÁNDORNÉÉ a gyógyszertár, de azt 
PLATTHY ,JÁN_OS gyógyszerész kezelte 1908-ig,. 1909-től 1950-ig 
BOLGA R M 1 KLOS volt a „Szentháromság" gyógyszertár tulajdonosa 5 

A patika sérült bútorzata feltehetően e század eleji. Jávorfából készült 
az officina corpusai és tárája. (A többi helyiség bútorzata átalakított és 
nem egységes„) 

A régi gyógyszer „ tartályok közül az alábbiak vannak különböző 

helyeken: 5 db feketére festett fapixis tetővel a gyógyszertárban, 1 db a 
helyi, 2 db a Semmelweis Múzeum tulajdonában„ 

Ugyancsak a szécsényi múzeumban látható 1 db kb„ 1 O cm magas 
átlátszó üvegedény, melyen lekopott állapotban színes összefonódó indák 
és virágdiszítés nyomai láthatók a papírszignatura körül. 

A patika raktárában van egy vasmozsár, melyet 1948-ben ástak ki a 
beszakadt pince boltívei alóL 

A gyógyszertár laboratóriumában egy kb„ 25-30 kg súlyú régi darálót, 
valamint egy igen súlyos fém, {nagyméretű ~b„ 1X1,5 m2 alapterületű), 

padozathoz rögzitett tinkturaprést láthatunk. 

3 KARLOVSZKY GEYZA: Magyar Gyógyszerészek Evkönyve 1930„ stb, Bpest 

4 
Merkantil ny, 427 p, 

5 
Simon Imre: M~gyar Gyógyszerészek Evkönyve 1862„ Temesvár 16. old. 
Gyógyszerészi Evkönyvek, Zsebnaptárak 1868-·tól 1948-ig, Bp. 
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Tudomásunk van egy kb. 30 cm magas és 20 cm átmérőjű 
márványmozsárról is, amely ugyan törött állapotban, az egyik előző 

tulajdonos fiának birtokában van, 
A kutatások tovább folynak, mind az eszközök, mind a patika korábbi 

történetének fellelhető emlékei után„ 
A patika boltíves falai bizonyítják azt, hogy átalakítások és befalazások 

ellenére, itt egy nagymúltú gyógyszertár működött 

ÖSSZEFOGLALÓ 

Reiter László 
Balassagyarmat 

A cikkben az 1741-·ben alapított és jelenleg is a műemlékházban levő 
szécsényi „SZENTHÁROMSÁG" patikáról olvashatunk Előbb a régi 
Szécsény város, majd a vár történetének ismertetése után a régi patika és a 

bástyafalakba épített boltíves pincéjére, müem!ékházra tér át a szerző. 
Néhány megmaradt eszközt, edényt is felsorol a műemlék-gyógyszertárból 

LÁSZLÓ REITER: DIE APDTHEKE IN SZÉCSÉNY 
Zuzammenfassung 

Oer Verfasser schreibt über die 1741 gegründete und in einem 1 unter 
Denkmalschutz. stehendem Haus in Szécsény befindliche „SZENT
HÁROMSÁG" Apotheke,, Zuerst lesen wir die Geschichte der Stadt 
Szécsény, dann die Geschichte der dortigen Burg und der Apotheke, 
dessen K~ller in die Gewölbebogen der Schutzmauer gebaut wurde, Auch 
einige noch existierende Werkzeuge, und Gefá"sse, der Denkmal-Apotheke 

werden erwá'hnt„ 

LÁSZLÓ REITER: THE PHARMACY IN SZÉCSÉNY 
Summary 

Author writes about the „SZENTHÁROMSÁG" (Holy trinity) pharmacy 
which was founded in 1741 and is to be found in Szécsény, ina historic 
building„ He informs about the history of the town, then of its castle as 
well as about the old pharmacy and its cellar built into the archways of the 
ramparts„ Somé utensils and vessels still to be found in the pharmacy are 

also mentioned„ 
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NóGRAD MEGYEI GYóGYSZERfARAK A 
XVIII. ES XIX.SZAZADBAN 

A megyében működő 31 gyógyszertár közül 12 az elmúlt két évszázadban 
épült Legrégebbi a szécsényi patika, amelyet 1741-ben alapítottak„ A 
következőt csak 63 év elteltével létesi'tették Balassa-Gyarmaton, Ezt még 
10 gyógyszertár felállítása követte, és ezekből is ötnek alapítása az utolsó 
évtizedre esett 

Fényes Elek: Magyarország Statistikája e,, 1842-ben kiadott könyve 
szerint az 1832-es évben a 181 844 lakosú Nógrád megyében 2 orvos, 17 
sebész (kirurgus) és 8 patika működött. 

A Császári és Királyi Megyehatóság által elrendelt 1850-es összeírás 
szerint 7 patika működött a megyében az alábbi megoszlás szerint: 

Balassa-Gyarmat 2 gyógyszertár lélekszám: 5000 fő 
Szécsény 1 gyógyszertár lélekszám: 3215 fő 
Losonc 2 gyógyszertár lélekszám: 1811 fő 
Fülek 1 gyógyszertár lélekszám: 1667 fő 
Szirák 1 gyógyszertár lélekszám: 1462 fő 

A Nemzeti Kalendáriom 1899-es évfolyama szerint Nógrádban már 17 
patika volt és a lakosok száma 191 678 főt tett kL 2-2 patika volt 
Balassa-Gyarmat, Losonc és Salgó-Tarján, valamint 1-1 gyógyszertár 
Ecseg, Fülek, Gács, Ipoly-Róna, Kékkő, Kisterenye, Lőrinczi, Romhány, 
Szécsény, Vadkert és Verőcze helységekben. 

A mellékelt -felsorolásból is kitűnik, hogy a mai Nógrádhoz tartozó régi 
patikák napjainkban is mükÖdnek„ Jelenlegi ismereteink szerint már csak a 
szécsényi van az eredeti épületben, ahol csak a régi boltívek és néhány 
hírmondónak maradt faedény tanúskodik az elmúlt közel két és fél 
évszázadról„ 
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Alapítási Helyiség Régi el- Megjegyzés 

év nevezés . 

1741„ Szécsény Szentháromság Ma a 4/27„ sz„ gyógyszertár 

1804, Balassagyarmat Szentlélek 1951--ben áthelyezve Diósjenőre 
Ma a „Kazay Endre" gyógyszertár 

1810 Pásztó MagVar Korona Alapitáskor Heves megyéhez 
tartozott, Áthelyezve 1951-ben 
Palotásra„ Ma Rozsnyay Mátyás 
gyógyszertár. 

1819. Balassagyarmat Magyar Korona Ma , Winkler Lajos gytár 
éjjel-nappalos. 

1829„ Szirák Remény Jelenleg 4/28. sz„ gytár. 

1869„ Salgótarján Őrangyal Megszűnt 1965, VI. 22-én. 

1877, Rétság Megváltó Maa ,Kabay .János'· gytár. 

1882„ Kisterenye Magyar Korona Clark Simon alapította„ Ma 4/13 " 
gytár. 

1892„ Ecseg Szűz Mária .Jelenleg a 417„ sz gytár . 

1893. Romhány őrangyal Napjainkban a 4/23. sz. gyógyszertár„ 

1893" Salgótarján Magyar Korona 
1895„ Érsekvadkert Megváltó 

Irodalom: 

A 4/24,. sz gyógyszertár. 
Alapításkor: Vadkert 
ma 4/8, sz. gytár, 

Kovács .János 
Balassagyarmat 

- Fényes Elek: Magyarország statisztikája, 1842„ Pest 
- Nemzeti Kalendáriom, 1899„ Bpest. 
- Gyógyszerészek Zsebkönyve és zsebnaptára, 1898-1944,, évfolyamok 
- Bpesti Gyógyszerész Testület 1945-48-as évkönyve„ 
- Hationyi Zoltán: A Palócföld egészségének történetéből, 1826-1969, 
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ÖSSZEFOGLALÓ 

A szerző a 18„ században Nógrád megyében alapított gyógyszertárró[ és a 
19. században létesített 11 gyógyszertárrói számol be, a múlt századbeli 
statisztikai irodalom alapján, időrendi sorrendben. 

JÁNOS KOVÁCS:APOTHEKEN DES KOMITATS 
NóGRÁD IM 18 .. UND 19 .. JAHRHUNDERT 

Zusammenfassung 

Der Verfass~r bespricht in chronologischer Ordnung eine im 18, 
Jahrhundert tm Komitat Nógrád gegründete und elf im 19„ .Jahrhundert 
zustande gekommene Apotheken, auf Grund der statistischen Literatur des 
19„ .Jahrhunderts„ 

JÁNOS KOVÁCS: PHARMACIES IN THE COUNTY 
NÓGRÁD IN THE 18th AND 19th CENTURIES 

Summary 

Author ~ives information in chronological order about pharmacies 
founded 1n the county of Nógrád: one of them in the 18th and eleven in 
the 19th century, based on statistical literature of the 19th century„ 
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A XL „ROZSNYAY MÁTYÁS" ELőADÖI 
EMLEKVERSENYRÖL 

1975 .. május 21-én tartott Xl-ik ROZSNYAY MÁTYÁS előadói 
emlékversenyröl a Magyar Gyógyszerészeti Társaság Nógrád megyei 
szervezete és a Nógrád megyei Gyógyszertári Központ által példásan 

rendezett ünnepségről csak elismerően számolhat be a krónikás„ 
Az emlékversenyek 10 éves történetét a GYÓGYSZER ÉSZ

TÖRTÉNETI DIÁRIUM IL évfolyamának 3 .. számában dr„ RAGETTLI 
JÁNOS már ismertette. A gyógyszerésztörténészt kötelezi ROZSNYAY 
MÁTYÁS neve„ lgy nem tudunk e kiváló gyógyszerészünkröl és a róla 
elnevezett emlék versenyről, különösen a fiatalok vetélkedőjéről eleget írni„ 
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Az ünnepség melyet GUTH JÓZSEF a Nógrád megyei Gyógyszertári 
Központ igazgatója nyitott meg - a Nógrád megyei pártházban zajlott le„ 
Felemelő és tartalmas emlékbeszédet tartott dr„ GY ARMA TI LÁSZLÓ 
professzor, párhuzamot vonva .ROZSNYAY nagysága és a mai fiatalok 
munkássága között Bár vitathatatlanul nagy esemény volt az egyik 
legfontosabb gyógyszernek, az íztelen kininnek a feltalálása, de nem 
szabad elfelejtkeznünk arról, hogy ROZSNYAY MÁTYÁS egész életében 
kiváló tudományos kutató gyógyszerész volt, aminek fényes bizonyítéka a 
megjelent, közel 50 publikációja„ Néhányat kiemelünk, hogy bemutassuk, 
milyen problémák foglalkoztatták annak idején nagy példa képünket.. 

,;A chinin és chinchonidin vegyi és gyógyászati viszonyai feletti 
tanulmány .. " „A kinalt (chinin) miként tehet úgy elkészíteni, hogy az 
keserű ízét veszítvén, de hatásosságát megtartván, gyermekeknek is 
könnyen adagolható legyen„" „Górcső a gyógyszerészetben„" „Egy dús 
cserenytartalmú növényröL" „Adatok a salicylsav alkalmazásához„" „A 
sulfocarbonsavas és xanhogénsavas káliról.." „Egy új combinatioja a vasnak 
chininnel„'' ,,A vegyészeti és gyógyszerészeti készítmények piac viszonyai„'' 
„A viasz hamisításának könnyű felismerése„" „A chinalféleségek 
mikrochemiai és polariscopia i vizsgálatáról.'' „Gelatinograph„" „A 
gyógyborokróL" „A chinin művi úton való előállításáról.." „Az infusum 
laxativum siccum„" „A chininum tannicum insipidum ~észítéséről és 
vizsgálatáról.." „A sósavas chinal tisztaságának felismeréséhez„" „Az 
üvegégetésrőL" A tintáról is írt többek közt. Nemcsak tudományos és 
elméleti oldalról vizsgálta meg a matériákat, hanem azt is kutatta, hogyan 
lehet ezeket a gyakorlati életben felhasználni és alkalmazni., 

Sajnos, az emlékverseny programját részletesen - helyhiány miatt -
közölni nem tudjuk„ 

A verseny első díját BLUM FERENCNÉ Békés megyei gyógyszerész 
nyerte „ Víztartalom gyors meghatározása emulziós kenőcsökben" című 
előadásával,, Kiemelt díjazásban részesült: Nógrád, Heves, Komárom és 
Győr-Sopron megye egy-egy versenyzője„ 

Meg kell emlékeznünk az igen jól sikerült társadalmi programról is„ 
A kitűnően szervezett rendezvényt este ünnepélyes fogadás vezette be, 

amit GUTH JÓZSEF, a Gyógyszertári Központ igazgatója nyitott meg .. 
A fogadás kiemelkedő eseménye volt a Békés megyei Gyógyszertári 

Központ dolgozóiból szervezett énekkar művészi hangversenye, melynek 
tagjai a következők voltak: 
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Karvezető: Sunyinszki .János 

Dr.. Palovits Gyuláné 
Dr.. Megyeri Jenőné 
Kiss .Józsefné 
Perjés Erzsébet 
Gellán Imréné 
Melczer Mária 

Domonkos Anna 
Szőke Erzsébet 
Kovács Eszter 
Bula Ernő 
Zsiros .János 
Solcz Endre 
Banga István 

Takács Gézáné 
Vaszálik Ilona 
Gurzó Ágnes 
Horváth Mihályné 
Varga Lajosné 
Fabulya Ilona 
Hankó Ilona 
Turi Géza 
Gellén Imre 
Zsilák János 
Vicskó Frigyes 
Fercsik Pál 
Horváth Mihály 

Nem hangsúlyozhatjuk eléggé dr. RAG ETTLI JÁNOS elnök 
fáradhatatlan munkáját, aki életre hívta ezt a magas színvonalú és az ifjú 
gyógyszerészeket tudományos munkára serkentő versenyt. 

Ennek bizonysága az, hogy az első versenyen 5 előadás, a XL 
versenyen pedig 30 előadás hangzott el.. 

A SZERKESZTŐ 
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GONDOLATOK A SZEKESFEHERVARI 
PATIKAMÚZEUM MEGNYITúJAN 

Székesfehérvár (1) ősalapítású város„ Régi 
magyar királyi koronozási hely, az ország 
egykori fővárosa. 

, „Az 1930-as évek élményei, diákkorom 
emlékei élednek fel bennem abból az időből 

amikor azok alapján etőször próhálgatta~ 
egy-egy város igazi szépségét élvezni, jelentősé
gét valamelyes tudatossággal is értékelni,, 
Szeretem ezt a várost, mert „lelke van", tud 
hangulatot ébreszteni, érzelmeket kiváltani, 

Lehet, hogy talán túl szubjektíven véleke-
dem, de biztos vagyok benne, hogy nem állok 
véleményemmel egyedül„ Székesfehérvár ősrégi 
patinás város„ A népvándorlás és a honfoglalás 
koráról múzeumának gazdag anyaga tájékoztat 
bennünket„ Államalapító első királyunk uralko
dásától kezdve pedig történelmünk szinte 
minden jelentősebb korának emlékével találkoz
hatunk lépten-nyomon a város utcáin, terein, 
udvarain, mert nemcsak az úgynevezett rom
kert, de szinte az egész város egy nagy 

szabadtéri múzeum. Nemcsak egyes házak, udvarok, de egész utcasorok 
idézik a múlt szebbnél szebb értékes kultúrtörténeti kincseit, Ilyen 
környezetben, ezek között az egyenként is külön látnivalót kínáló 
épületek között is fel tudja kelteni az érdeklődést, magára tudja vonni a 
figyelmet a város legújabb nevezetessége és műemléke, a most 
helyreállított régi FEKETE SAS gyógyszertárból berendezett PATIKA
MUZEUM„ Létrehozásával, a közönség számára való megnyitásával 
nemcsak egy újabb idegenforgalmi látnivalóval, hanem jelentős kultúrtörté
neti dokumentummal gazdagodott az egyébként is patinás múlttal 

1 Stuhlweissenburg a német neve régi térképeken így jelzik 
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rendelkező város„ Helytelen lenne azonban azt hinni, hogy ez csupán 
Székesfehérvárnak jelent nyereséget Örömmel és úgy hiszem, méltó 
büszkeséggel üdvözölheti az ország egész gyógyszerésztársadalma és 

minden művészettörténeti értékért lelkesedni tudó lakója is szakma· 

történeti múltunknak ezen újabb gyöngyszemét„ 
Ezt a megállapítást erősíti meg, úgy vélem, az a tény is,. hogy a Magyar 

Gyógyszerészeti Társaság Gyógyszerésztörténeti Szakosztálya felhasználta 
a Patikamúzeum megnyitásának ünnepi alkalmát és itt hívta össze 
kibővített országos vezetőségi gyűlését és másnap ünnepi előadói üléssel 
tette rangosabbá az ünnepi rendezvényt., A vezetőségi gyűlésen a 
Szakosztály aktuális ügyeinek tárgyalása mellett napirendi pontként 
javaslat hangzott el arról is, hogy a patikamúzeum ügyének lelkes 
ébrentartója és megvalósításának fáradhatatlan harcosa, Szabó Lóránt 
gyógyszerésztörténész munkásságáért jegyzőkönyvi köszönetet és elisme

rést kapjon„ 
1975„ május 22-én megtartott tudományos előadói ülést Szigetvári 

Ferenc szakosztályi elnök nyitotta meg„ Az első előadó dr. ANTALL 
JÓZSEF, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum Könyvtár és Levéltár mb. 
főigazgatója elemezte a XVI 11.. század patikáit, kifejtette, hogy azok egy 
adott kornak adott igényeit voltak hivatva kielégíteni és mint ilyenek, nem 
tekinthetők sen1 konzervativoknak, sem progresszíveknck. A későbbi 

polgári patikák rendszerint a már előbb meglevő rendi patikákból alakultak 
ki és a jezsuita patikák berendezéseikkel modellként szolgáltak ehhez az 
átalakuláshoz, A természettudományos fejlődések, az általános technikai, 
pedagógiai fejlődés vonja mega után a gyógyszerészet oktatásának 
fejlődését, illetve annak szükségességét és felemelte az igényességet ezen a 

téren is„ 
A második előadó Pozsonyból érkezett erre az ünnepi alkalomra. Az 

ismert orvos" és gyógyszerésztörténész professzor, dr.. Duka Zólyomi 
Norbert kandidátus volt Előadását mai számunkban közöljük„ 

Dr„ Blázy Árpád, a gyógyszerésztörténeti szakosztály tudományos 
titkára ismertette „A gyógyszertári tulajdonformák gazdasági, társadalmi 
vonatkozásait Magyarországon a XVI 1.. század második felében és a XVI 11 
században"„ Röviden összefoglalta az uradalmi (főúri), a polgári, a tábori 
(mezei), a városi, a szerzetesi és a magángyógyszertárak viszonyait, 

egészségügyi és kereskedelmi tevékenységét„ 
A következő előadó Kovács Péter múzeológus, a székesfehérvári 
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jezsuita fafaragó műhelyről és a FEKETE SAS patika értékes bútoráról 
mondott mindvégig nagy érdeklődést kiváltó ismertetést, Beszélt arról, 
hogy a jezsuiták igen nagy .gondot fordítottak a gyógyszertár 
berendezésére, melynek egyszerűségében is rendkívül szép berendezése és 
felszerelése 1757-ben készült el.. Erre utal a scriptornak szerény feljegyzése 
is, mely szerint „. „ „a patikánk számára ez évben minden felszerelést 
beszereztünk és díszessé tettük„ .. „" A patika berendezése azóta is a 
jezsuita fafaragó művészetnek egyik legszebb magyarországi alkotása .. 

Az elmondottakhoz szinte szervesen kapcsolódott Szabó Lóránt 
gyógyszerésztörténésznek a székesfehérvári FEKETE SAS patika történe
téről szóló és a maga tömörségében is alapos ismertetése, melyet 
kivonatosan közlünk„ 

Az előadások befejeztével valamennyi résztvevő átvonult az utca túlsó 
oldalán már ragyogóan, tárt ajtókkal várakozó FEKETE SAS Patika
múzeumba„ El kell ismerni, hogy a restaurátorok remek munkát végeztek„ 
Szinte érezni lehetett a múlt hangulatát és ha nem lettünk volna olyan 
sokan, hogy már az utcán is kinn rekedtek, ha nem villogtak volna 
állandóan a fényképezőgépek, talán még jobban felidéződött volna a múlt 
idők atmoszférája„ lgy sem tudtam ezekre a szokatlan külsejű és szépségű 
edényekre megilletődöttség nélkül tekinteni, melyeknek egykori tartalma 
reményt, bizakodást, gyógyulást rejtett, ma pedig számunkra már csak 
esztétikai szépséget, iparművészeti értéket tartogat. Vajon az elmúlt két 
évszázad alatt hány szenvedő kínja nyert enyhülést, hány élet elmúlása 
kapott haladékot innen? Szinte magam előtt látom a messziről érkezett, 
tajtékos lováról elcsigázottan leszálló aggódó apát, amint elfulladt hangon, 
reménykedve kéri az életmentő orvosságot gyermekének„ Látni vélem az 
egyszerű, rongyokba bugyolált zsellérfeleséget, aki utolsó aprójószágának 
árát hozza ide reménykedve, cserébe a gyógyszerért, és látni vélem a 
harsány jókedvvel kardcsörtető díszmagyarban bependerülő „uram· 
bátyámat" is, aki meg sem áll az officinában, mert a principális úr az 
irodában várja tereferére„ " „ 

„ „ „És mindezt mi ma már csak a képzeletünk játékaként idézhetjük 
fel, mialatt megilletődött áhitattal csodáljuk múltunk egy-egy pusztulástól 
megmenekült emlékét. Köszönjük azoknak, akik ezt lehetővé tették a 
magunk, a gyógyszerészet és az egyetemes kultúra nevében„ 
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Lóránt Nándor 
Kecskemét 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A szerző a székesfehérvári „Fekete Sas" patika múzeumként történő 
megnyitási ünnepségéről ír hangulatosan„ Beszámol a Gyógyszerész· 
történeti Szakosztály ülésétől. kezdve a tudományos ünnepi előadásokon 
keresztül a „Fekete Sas" patika megnyitásáig„ 

NÁNDOR LÓRÁND: ZUR ERÖFFNUNG DES 
APOTHAKENMUSEUM IN SZÉKESFEHÉRVÁR 

, , 

Zusammenfassung 

Der Verfasser macht uns bekannt mit den zweitagigen festlichen 
Veranstaltungen in Zusammenhang mit der Eröffnung der Apotheke 

Fekete Sas" in Székesfehérvár als Museum„ Wir bekommen einen Bericht 
Qber die Sitzung der pharmaziehistorischen Fachabteilung, den wissen
schaftlichen Vorlesungen ganz bis zur Eröffnung der Museumapotheke. 

NÁNDOR LÓRÁND: AT THE OPENING OF THE 
PHARMACY MUSEUM JN SZÉKESFEHÉRVÁR 

Summary 

Author describes the opening of the „Fekete Sas" pharmacy in 
Székesfehérvár as a museum„ We are given news about the session of the 
pharmacy~historical section, the scientific papers gíven during this session, 
as well as a report about the opening of the museum-pharmacy„ 
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HUSZTY KRITIKAI KOMMENTARJA 
AZ ELSŐ, MAGYARORSZAGON IS ERVENYES 

GYúGYSZERKÖNYVHÖZ 

Aki orvos- és gyógyszerésztörténettel foglalkozik és szereti ezt a szakot 
annak ünnep minden új múzeum megnyitása, mely a nagy fejlödé~ 
kicsinyített képét tárja elénk. S ha már ünnep, akkor nem mindennapi 
gondolatokkal kell ezt az eseményt regisztrálnunk, de vele kapcsolatban a 
múlt kisebb-nagyobb történéseiből valami rendkívülibb témát illik 
kiragadnunk, mely méltó az ünnephez„ Valamit, ami élesebben mutat rá 
arra, hogy amit ma természetesnek találunk - például a gyógyszerész
történetben azt a tényt, hogy a modern korban minden művelt országnak 
megvan a saját gyógyszerkönyve {hivatalos, a legújabb igényeknek 
megfelelő gyógyszerkönyve) -, ez a múltban akkor sem volt természetes 
amikor az alapvető feltételek már léteztek, de a látható eredmén~ 
politikai, gazdasági és személyi összeütközések kavargásában elsikkadt. 

Nos, ennyi .3/talános bevezetés után a tényekre térek át, melyek a 18„ 
században egy születendő önálló magyarországi gyógyszerkönyvért vívott 
küzdelem során nem nélkülözték a drámai mozzanatokat - a humanista 
szellemű törekvést, az anyagias és személyeskedő érdekek szülte ellenállást 
és ideiglenes végeredményükben, sajnos, az egy évszázadra kiható kudarcot 
is, Egy személy egy műve köré csoportosítom azt, ami akkor lezajlott Egy 
szerző egy műve önmagában véve csak egy könyv, de vannak könyvek, 
melyek a maguk korában határmesgyét jelentenek, a_ jövőbe vetítve meg új 
értékek s""zületését és keletkezésük is új fordulatnak a jegyében áll.. lgy lesz 
egy-egy könyv egy törekvés szimbóluma„ 

A személy: HUSZTY ZAKARIÁS TEOFIL, orvos és nagymüveltségü 
termékeny orvosíró .. 1754-ben született a ma BURGENLANDHOZ tartozó 
RUSZTON„ Bécsi és nagyszombati orvosi tanulmányai után 1777-ben 
NAGYSZOMBATBAN végzett. Működési helyül POZSONYT választotta 
ahol 1798-ig gyakorló orvosként tevékenykedett, majd haláláig, 1803-ig ~ 
városi orvos teendőit látta el,, Tudományos munkásságának rövid 
jellemzéséhez még az is hozzátartozik, hogy három jelentős gyógyszerész
tudományi mű szerzője és sok kisebb írásán kivül az „Értekezés az 
orvosrendőrségről" - (Diskurs über die medizinische Polizei) - című 1000 
oldalas könyvével a modern közegészségtan egyik alapítójává lett 
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Azon műve, melyről beszélni akarok, az 1785-ben megjelent Kritikai 
Kommentár az Osztrák Provinciális Farmakopeához· - (Kritischer 
Kommentar über die östreichische Provinzialpharmakopee„) A körülötte 
lepergett drámai gyorsaságú mozzanatok pedig a következők:( 1) 

1774: Megjelenik az első Pharmacopoea Provincialis Austriaca, az 
elavult Dispensatorium Viennese, a bécsi diszpenzatóriumot felváltó új 
gyógyszerkönyv .. Szerzői nem kisebb tekintélyek, mint STÖRCK ANTAL, 
országos főorvos, protomedicus, .JACQUIN MIKLÓS, a bécsi orvos
tUdományi kar nagyhírű botanika professzora és WELL udvari 

gyógyszerész„ 
1775-1779-íg. a magyar Helytartó Tanács vonakodik az osztrák 

gyógyszerkönyvet Magyarország területén kötelezőnek kinyilvánítani(2}. 
Itt egy kis kitérőt kell tennem, mert önkéntelenül is egy kérdés mered 
elénk: volt··e -addig az időpontig olyan gyógyszerkönyv, mely Magyarország 
területén a törvény erejénél fogva minden gyógyszertárra kötelező volt? 
Bizonyos ellentétes véleményekkel szemben, melyek itt-ott felütötték 
fejüket a szakirodalomban, a következő tényeket kell leszögeznünk: 

1616-ban az osztrák tartományokban kötelezően vezették be az 
augsbu~gi gyógyszerkönyvet (Dispensatorium Augustanum). 1618-ban a 
pótlásként szerkesztett függeléket, Appendix, miként az évszámokat és a 
körülményeket ZECKE RT OTTÓ, osztrák gyógyszerésztörténész pontosan 
megállapította(3)„ A gyógyszerkönyv kötelező használatát a bécsi 
gyógyszerész szabályzat (Wiener Apothekerordnung) rendelte el, de 28. 
pontja kifejezetten az „En11s folyó feletti és alatti" területekre (Österreich 
über und unter der Enns} korlátozza a gyógyszerkönyv területi 
érvényességét. Ezt a rendelkezést, melyet - nem véve tekintetbe a 28„ 
pontban foglalt korlátozást - gyanúsították néha azzal, hogy Magyar
országra is vonatkozott, soha magyar országgyűlés törvénybe nem iktatta„ 
Már DEMKÓ KÁLMÁN(4) helyesen jegyezte meg, hogy az augsburgi 
gyógyszerkönyv „legfeljebb de facto" volt érvényes Magyarországon, azaz 

használták, de nem kötelezően„ 
Hasonló korlátozással találkozunk - Ausztria az Enns felett és alatt -

az 1644-es Orda pharmacoporum és az 1714wben megj,elent Neue 

Privilegierte Apothekerordnung-ban is„ 
1729··ben, majd a második kiadásban 1764-ben jelent meg az augsburgi 

gyógyszerkönyvhöz képest némi haladást mutató, nevezetesen az 
iatrokémia bizonyos elemeit bevezető bécsi diszpenzatórium, a Dispensa-
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toriu_m Viennese„ 1737-ben kiterjesztették érvényét az összes osztrák 
tartományra, de Magyarországra akkor sem, 

Magyarorsz~gon tehát egységes, minden gyógyszertárra kötelező 

gyógyszerkönyv ebben az időben nem létezett, amin.ek talán egyik fő okát 
a hazai orvostudományi kar hiányában kell keresnünk„ (Szembetűnően 
utal erre az a tény, hogy Csehországnak meg volt 1739-től kezdve a saját 
gyógyszerkönyve, a Dispensatorium Pragense). Az, ami ezen a téren 
Magyarországon megjelent, nem tekinthető gyógyszerkönyvenk és azt nem 
is pótolhatta„ Gondolok itt a kassai Antidotariumra, melyet HALMAI 
JÁNOS oly részletesen elemzett(5), a nagyszombati gyógyszerkataló
gusokra(6), ezek mind csak a raktáron levő gyógyszerek jegyzékét 
tartalmazták„ TORKOS JUSZTUSZ JÁNOS taksája, a Taxa Pharmaceutica 
Posoniensis ugyan úttörő jelentőségű volt, ez volt az első magyar hivatalos 
taksa, de mindenképpen csak árszabvány„ Bizonyos sajátosságai ellenére 
szólt a drogok tartósságáról, gyógyszerészi instrukciókat tartalmazott, de a 
korabeli gyógyszerkönyvek már kifejlett három alapfeltételének nem felelt 
meg, a confectio (elkészítés), vires (hatékonyság}, indicationes (utalás a 
betegségekre) hiányzott belőle„ GORTVAY szerint találóan: a magyar 
jövendő gyógyszerkönyv előhírnöke volt 

Ugyanúgy nem pótolták a hivatalos, egységes magyar gyógyszerkönyv 
hiányát egyes orvosírók kisebb művei sem, mert sem átfogóak, sem 
hivatalosak nem voltak„ Gondolok itt BÁCSMEGYEI PÁL receptgyűjtemé
nyére, PER LITZ JÁNOS kispénzű betegek részére szerkesztett egyébként 
igen hasznos hasonló művére, a Medicina pauperum-ra, vagy a Testi 
békességre vezérlő útitárs c1mu, 1740-ben kiadott házi- és úti 
patikácskájára„ Nem is szólva a számos közkézen forgó magánvénygyüjte
ményre„ {Talán egyike a legterjedelmesebbeknek a Széchényi Könyvtárban 
őrzött kéziratos kompendium, FEKETE IMRE nagyszombati gyógysze
résznek a 17 század utolsó negyedében készült kézikönyve). 

Említettem a nagyslombati gyógyszerkatalógusokat Ezek nem 
alkalmilag jöttek létre, hanem egy, a magyarországi gyógyszerésztörténet
ben példa nélkül álló esemény visszahatásaként. 1748··ban a három 
nagyszombati gyógyszerész azt kérte MÁRIA TERÉZIÁTÓL, hogy nekik 
és utódaiknak külön statutumokat engedélyezzen a bécsi gyógyszerész 
szabályzat mintájára„ A Helytartó Tanács ugyan megállapította, hogy ilyen 
fajta, szerinte céh alapszabályokra - a gyógyszerészek nem lévén céhtagok 
- nincsen jogosultságuk, de az uralkodónő jóváhagyta őket„ Ebben 
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bizonyára annak is része volt, hogy a statutumok egyik pontja úgy szólt, 
hogy a nagyszombati gyógyszerészek elismerik magukra kötelezőnek a 
bécsi diszpenzatóriumot. !gy történt meg az a kuriózum, hogy egész 
Magyarország területén nem volt érvényes gyógyszerkönyv, de egy 

városban volt(7). 
De visszatérek a 18„ század 70-es, 80-as éveiben lezajlott eseményekre: 
1779: megjelenik az osztrák provinciális gyógyszerkönyvhöz tartozó 

gyógyszerárszabvány„ Ugyanezen az évben a Helytartó Tanács négy évi 
huzavona után {1335„ számú rendeletével) Magyarország területére 
kötelezőnek nyilvánítja ki az 1774-es osztrák provinciális gyógyszer
könyvet és ugyanakkor az árszabványt is„ A Helytartó Tanács igyekezete, 
hogy legalább a jól bevált Torkos-féle taksa érvényességét továbbra is 
megmentse, nem sikerült„ Az is igaz viszont, hogy olykor a hivatalok 
rendelkeznek, de a kisemberek végeznek, mert TORKOS művét még a 19„ 
század elején is„ használták„ 

1780: megjelenik az osztrák gyógyszerkönyv újabb, változatlan 

kiadása„ 
1184 az osztrák. gyógyszerkönyv szerzői már az első kiadás 

előszavában elismerték, hogy művüket nem tartják tökéletesnek„ Idézek: 
„A bécsi diszpenzatóriumból sokat kihagytunk, megjavítottunk, bizonyos, 
talán haszontalan szereket megtartani jónak tartottunk, mert a tömeg 

régóta rájuk szokott„. 
1785„ először jelenik meg a színen a gyógyszerészeti problémákkal 

kapcsolatban HUSZTY, pozsonyi orvos. HOFMEISTER ANDRÁS 
pozsonyi gyógyszerész ellen gyógyszerhamisítás, árdrágítás és egyéb 
„fraudes„ miatt indított eljárás folyamán a Helytartó Tanács elrendelte a 
pozsonyi patikák váratlan - ex improviso - ellenőrzését A vizsgálatok 
általában a szokásos sablonos módon folytak le, csak ketten tettek 
kivételt. HUSZTY, aki a Szent Háromsághoz címzett patikát ellenőrizte és 
LUMNICZER ISTVÁN Pozsonyban székelő szentgyörgyi városi orvos, az 

Arany Griff patika vizsgálóbiztosa„ 
Mindketten, de különösen HUSZTY rendkívül behatóan tettek eleget 

feladatuknak„ HUSZTY ellenőrzése két egész napot vett igénybe és a 
felvett jegyzőkönyv alapossága annyira felkeltette a Helytartó Tanács 
figyelmét, hogy 1785„ február 21-én egész Magyarországra kötelező 
patikavizsgálati mintának hirdették ki(8) .. 

Ugyancsak 1785-ben jelent meg HUSZTY Kritikai Kommentárja az 
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osztrák gyógyszerkönyvröl (Kritischer Kommentar Liber dieösterreichhische 
Provinzialpharmacopee, Pozsony-Lipcse), melyben (hivatalos .kiadvá
nyokkal kapcsolatban) eddig nem szokásos, merész módon bírálta az 
osztrák gyógyszerkönyv fo.gyatékosságait, nemcsak tárgyi, farmakOlógiai 
tekintetben, hanem eszmei térerí is„ 

A további fejlemények most már csak HUSZTY részére bírtak drámai 
jelleggel,, 

1785„ július 25-én - 5 hónappal HUSZTY gyógyszertárvizsgálati 
mintájának országos érvényű kihirdetése után - a Helytartó Tanács a bécsi 
körök, elsősorban a hiúságában megsértett STÖRCK ANTAL nyomására 
LUMNICZER jegyzőkönyvét teszi meg kötelező mintának HUSZTY 
jegyzőkönyve helyébe„ A Helytartó Tanács nem szívesen szánta rá magát és 
mosakodni igyekszik„ Idézek: „Bár már február 21-én„ „ „ egy ugyancsak jó 
formuláré adatott kL „ . de mivel a másik rövidebb" (ez nem lehetett 
előny, mert az alaposság rovására ment - saját megjegyzésem) - tovább 
idézek: "és a legfelsőbb köröktől jóváhagyatott" .. Ez utóbbi egyedül volt 
HUSZTY mintája - magyarul mondva - kiebrudalásának az indítéka„ 

HUSZTY egyéni vonalán a dráma folytatódott;. A Diskurs nemzetközi
leg már elismert szerzőjét nem hívták meg az általa Magyarországon 
megalapított új tudományos diszciplina, az ún„ orvosrendőrség -
Medizinische Polizei - Pesten, 1793-ban felállított tanszékére tanárnak, 
hanem SCH RAUD FE RENGET, aki ugyan kiváló epidémiölógus volt, de 
távol állt az új diszciplinátóL Gyorsan összetákolt tankönyvét - Aphorismi 
de politia medica (1795„) - nemcsak a bécsi körök tartották értéktelen 
kompendiumnak, JOHANN PETER FRANK úttörő műve(9) gyenge 
kivonatolásának, de a pesti orvostudományi kar részéről is, nevezetesen 
PAULER ÁKOS személyében, lesújtó birálat érte .. 

HUSZTY pozsonyi városi orvos is csak úgy lett, hogy a városi orvos 
megválasztása a városi tanács autonóm joga lévén, ebbe az alaki feltételek 
fennforgása esetében felsőbb hivatal bele nem szólhatott„ 

Ez a csalódásokkal, mellőzésekkel teletűzdelt út HUSZTY egyéni útja 
volt, De a vele kapcsolatos, a magyarországi gyógyszerkönyv kérdéseit 
érintő országos ügy is tovább vajúdott. 

Hogy megértsük, hol érintkezett HUSZTY Kritikai Kommentárja ezzel 
a Magyarországon akkor már nagyon is esedékes követelménnyel, az 
országos érvényű, de a magyar viszonyokra szabott önálló magyar 
gyógyszerkönyv megvalósításának a problémájával, legalább lényegében 
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meg kell ismerkednünk a Kritikai Kommentár szerkezetével és tartalmával.. 
A mű háro rn részből áll: az 177 4-1780-as osztrák gyógyszerkönyv 

bírálatából, az elkésve kézhez kapott 1784-es javítást csak regisztráló 
utóiratból és a csatolt Tervezetből: Entwurf zu einem gemeinnützigen 
verbesserten Dispensatorium (Egy közhasznú, javított gyógyszerkönyv 

tervezete) „ 
Az adott keretben természetesen nem foghatok bele a mű részletes 

boncolásába, hiszen HUSZTY több száz oldalon keresztül úgyszólván a 
gyógyszerkönyv minden egyes tételéhez fűz hozzá kritikai megjegyzéseket, 
tudományos analíziseket, elmarasztaló, javító célú vagy elismerő 
kommentárokat Mi nem való bele a gyógyszerkönyvbe? Felesleges, 
undorkeltő szerek, olyan külföldi szerek, melyeket belföldiekkel 
olcsóbban lehet pótolni (pl. a magyar szóda szemben az osztrák 
gyógyszerkö.nyv szerint előírt drágább spanyol szódával). Még a pontos 
nomenklatúrára is kiterjed HUSZTY figyelme. Minek a reklámszerű 
elnevezések, melyek csak a páciens elködösítésére szolgálnak? Miért pi 
Aqua regia carminativa, mikor az nem víz és nem királyi, miért Aqua 
angelica (hashajtó), amikor sem a cherubinok, sem a szeráfinok nem 

laxiroznak - kérdi HUSZTY. 
Az egész műnek az a legfőbb jelentősége, hogy a magyarországi 

gyógyszerészeti irodalomban ez az első mindenre kiterjedő és ugyanakkor 
szakszerű, tudományos alapokon nyugvó munka Ez nem nagyítás, hiszen 
átfogó farmakológiai és általában gyógyszerészeti könyv a Kritikai 
Kommentár előtt nem jelent meg magyarországi szerző tollából.. Azok a 
munkák, melyek előtte szakavatott, tudós orvosírók termékei voltak, 
TORKOS Taksája, BÁCSMEGYEI, PERLITZY már emlitett vénygyűjte
ményei, MOLLER KÁROLY OTTÓ, HERMANN ANDRÁS, PÁZMÁNDI, 
HATVANI részletkérdésekkel foglalkozó írásai, a nagyszombati orvos
tudományi kar négy hallgatójának gyógyszerészi tárgyú doktori értekezései 
- mind csak egy részletkérdéssel foglalkoztak, vagy nem tekinthetők 

farmakológiai műveknek, mint TORKOS taksája. 
HUSZTY Kritikai Kommentárja azonban még a tudományos 

farmakológián is túlment, mert eszmei tartalommal töltötte meg 
mondanivalóit. A felvilágosodási világnézet jegyében az ésszerűért harcolt, 
babonák, előftéletek, elavult, de makacs vélemények ellen, a művelt, etikai 
magaslaton álló gyógyszerész ideáljáért Idézek: „Kitartó, testvéreink és az 
állam iránti nemes érdeklődés érzésétől fűtött tevékenységnek kell a szívet 
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élesztenie és a szellemi erőket a hovatovább tökéletesebb fejlődés felé 
ajzani'.'(Kritikai Kommentár 14 o.) 

Más_ helyen így fejezi ki ezt: „Kell a jó gyógyszerkönyv, mert tőle függ 
a jó patika, az orvos sikere, a beteg jóléte" (Prológ). 

(A Diskurs stb cimü művével szemben, ahol sok az elvont elmélkedés, 
a Kritikai Kommentárban HUSZTY mindig a realitások talajáÍJ marad Az 
absztrakciók leszállnak a földre és éles körvonalakat kapnak.) 

HUSZTY szeme előtt modern és a gyógyszerészi pálya nagy erkölcsi 
felelősséget tükröző gyógyszerkönyv képe lebegett. Példaképei a nyugati, 
már polgárosodásnak indult társadalmak igényeinek megfelelően létrejött 
gyógyszerkönyvek: az 1724-es london"i diszpenzaÍórium, az 1761-es 
edinburghi, az 1776-1783 között szerkesztett svéd Pharmacopoea 
Sueciae. HUSZTY tudatosan érzi a különbSéget: az osztrák Monarchia 
nyomasztó légköre és a fejlettebb polgári társadalmak szabadabb 
megnyilatkozási lehetőségei között„ Idézem, amit az angolokról ir: „Akik 
egy államban írnak és irhatnak, ahonnan régóta száműzték az előre 
megfogalmazott vélemények kényszerét és ahol az egészséges észnek már 
régóta megvan a megérdemelt szállása"„ (0 iskurs 11„ 600). 

A Kritikai Kommentár harmadik része egy apróra kidolgozott 
gyógyszerkönyv tervezete. HUSZTY igy osztja fel: farmácia (a 
gyógyszerész és gyógyszertár kérdései), az ökonómiai, mechanikai és 
kémiai gyógyszerészeti operációk {műveletek) tana és az alkalmazott 
gyógyszerészet. 

Miért írta meg HUSZTY ezt a harmadik részt? Elsőnek ERNYEY 

JÓZSEF(10) mutatott rá, hogy itt tulajdonképpen az első magyarországi 
Önálló gyógyszerkönyv terve volt elrejtve és ennek megvalósítása lebegett a 
szerző szeme előtt, a mikor azt írta: 

„Összefüggő eszméje legyen egy tervnek, mely egykor a kifejlődésig és 
tökéletesedésig megérhetne." (Kritikai Kommentár 270„ o.) 

És így a Kritikai Kommentár, mely önmagában mint első 
magyarországi átfogó tudományos farmakológiai mű a szakirodalomban 
úttörő és egyedi jelenség volt, az országos problémák forrongásába is 
belekapcsolódott 

Ebben a két tényben rejlik a mű jelentősége: úttörő tudományos 
munka volt és útmutatás volt a jövő, az önálló magyar gyógyszerkönyv 
felé„ Sajnos, az utóbbi elképzelés csak majd 90 év után valósult meg 
{amikor 1872-ben, a kiegyezés kialakította helyzetben létrejött az első 
hivatalos magyar gyógyszerkönyv)„ 
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ERNYEY szerint a pesti orvostudományi kar HUSZTY hatására 
fontolóra vette az önálló magyar gyógyszerkönyv megalkotását és a 
Kritikai Kommentárban -foglalt tervezet szolgált volna mintául. Sőt, 

1798-ban a Helytartó Tanács fel is szólította az orvostudományi kart, hogy 
terjesszen elő egy megfelelő tervezetet„ A kar egy ideig húzta-halasztotta az 
ügyet - ERNYEY szerint nem akarta magát kitenni olyan lesújtó 
kritikának, mint amilyenben HUSZTY részesítette az osztrák gyógyszer„ 
könyvet - és mlre rászánta magát, a 11.. .JÓZSEF halála után új életre 
kapott reakció már nem kedvezett a tervnek„ FERENC császár 1804 
december 1 ··én végleg elrendelte, hogy Magyarországon csak az osztrák 
gyógyszerkönyv és gyógyszer-ársiabvány legyen érvényben. Az 1848„as 
önállósulási kísérlet mit sem változtatott a helyzeten, mely csak a 
kiegyezés után fordult kedvezőre. 

Befejezésül a Kritikai Kommentárral kapcsolatban még csak annyit 
szükséges megemliteni, hogy eszmei hatásán kívül, melyet számos egykorú 
bíráló emelt ki a jénai kritikustól a koppenhágai TODE professzorig és a 
magyar LUBECK KÁROL VIG még az említett körülmények ellenére is 
voltak látható kihatásai: 

Németországi gyógyszerkönyvek értékesítették elgondolásait„ SCH LE
R ETH fuldai diszpenzatóriuma (1791), REUSS augsburgi gyógyszer· 
könyve (1786), SCHERFÉ (1792) A Kritikai Kommentár hatását 
fedezhetjük fel HEIDENREJCH JÁNOS magyar orvosnak 1786„ban 
megjelent művében (Von den Apotheken), ifj TORKOS JÁNOS pozsonyi 
városi főorvos 1787-es gyógyszerészi instrukcióiban, FÁY PÁL tornai 
alispán 1791-es egészségügyi rendezési tervezetében, NYULAS FERENC, 
LENHOSSÉK MIHÁLY egyes írásaiban, KOVÁTS MIHÁLY „Magyar 
patikájában", mely 1835-ban jelent meg 

És konkréten kimutathatjuk Huszty indítványainak és elképzeléseinek 
a kihatásait a Pharmacopoea Austriaca további kiadásaiban, nevezetesen az 
1794-es és 1834-es gyógyszerkönyvekben 

Ha pedig mai szemmel nézzük HUSZTY Kritikai Kommentárját és 
másik két, hatásukban nem olyan dramatikus, de értékükben nem kevésbé 
jelentős gyógyszerészeti művét, a katonai gyógyszerkönyv megjavításáról 
szóló dijnyertes könyvét (1795)(11), valamint az ldeen über die 

Verbesserung der österreichischen Provinzialpharmacopee címűt ( 1797), 
akkor igazat kell adnunk HUSZTY modern gyógyszerésztörténész 
méltatói na k: 
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HUSZTY egy új farmakobíológiai és farmakoterápiai gondolkodás 
képviselője volt, mely,nek alapelvei ma is érvényesek, A növényi drogok 
f~losztása HUSZTYNAL közel áll a modern farmakognosztikai rendszere
zéshez és végül nem kisebb érdemeket 
általános színvonalának felemelése terén 

szerzett a gyógyszerészi rend 

Dr. Duka Zólyomi Norbert 
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ÖSSZE FOGLALÓ 

.Megemlékezés Huszty Zakariás Teofilról, aki a 18. században élt. A bécsi 
és nagyszombati orvosi egyetemen végzett tanulmányai után Pozsony 
városi főorvosa lett. Tudományos munkássága során 1000 oldalas könyvet 
ír_t „Értekezés az orvosrendőrségről" címmel.. Legfontosabb műve az 
1785-·ben megjelent háromrészes Kritikai Kommentár az Osztrák 
Provinciális Farmakopeához, amely Magyarországon is hivatalos volt 
Huszty kritikája részletes, elítélő, sok szert olcsóbb forrásból helyettesít
hetőnek tart, bírálja a nomenklatúrát is. Az első magyar, tudományos 
alapokon nyugvó gyógyszerészi munka útmutatás az önálló magyar 
hivatalos gyógyszerkönyv felé. Műve külföldön (Jéna, Koppenhága) is 
feltűnést keltett, Huszty még a katonai gyógyszerkönyv megjavításáról is 

írt 

DR NORBERT DUKA ZÓLYOMI: KR/TISCHE BEMERKUNGEN 
VON HUSZTY BEZÜGL/CH DES ERSTEN AUCH FUR 

UNGARN GULTIGEN ARZNEIBUCHES 

Zusammenfassung 

Eine Erinnerung über Zé·kariás Teofil Huszty, der im 18 .Jahrhundert 
lebte. Nach seinen Studie:n an der Universit8t in Wien und Nagyszombat 
(Trnava) wurde er stadtischer Hauptarzt in Pressburg. lm Rahmen seiner 

wissenschaftlichen Ta·~igkeit schrieb er ein 1 OOO Seiten starkes Werk: 
„Traktat über die Arzt-Polizei". Sein wichtigstes Werk ist das dreíteilige 
,,Krltisches Kommentar bezüglich der Österreichischen Provinziellen 
Pharmakopeia", erschienen 1785. Die Kritik von Huszty ist eingehend, 
verurteilend, eine Reihe von Medikamenten waren gemi:i.Ss seiner Meinung 
von billigeren ~-uellen deckbar, er kritisiert auch die Nomenklatur. Es ist 
das erste ungarische wissenschaftliche pharmazeutische Werk, eine 
Anleitung zur selbstándigen offiziellen ungarischen Pharmakopeia„ Das 
Werk erregte auch iÍn Ausland (.Jena, Kopenhagen) Aufsehen„ Huszty 
schrieb auch über die Notwendigkeit das Milit8rarzneibuch zu verbessern. 

41 



DR. NORBERT DUKA ZÓLYOMI HUSZTl'S CRITICAL 

REMARKS ON THE FIRST PHARMACOPOEIA ALSO 
VALID FOR HUNGARY 

Summary 

We read the commemoration on Zakariás Teofil Huszty, who lived in the 
18th century. After finishing his studies at the medical universities of 
Vienna and Nagyszombat (Trnava) he became the head town-physician of 
Pozsony (Bratislava) ln the course of his widespread scientific áctivities he 
wrote a 1000-page book entitled: „Treatise on the Police Medicine" His 
most important work was „Critical Commentaries on the Austrian 
Provinciai Pharmacopeia" consisting of 3 parts, written in 1785. Huszty's 
criticism goes into details and is unfavourable, believing that a number of 
medicinai preparations could be substituted with ones derived from some 
cheaper source. He also criticized the nomenclature. lt is the first 
Hungarian pharmacology work on a scientific-base, a precursor of the 
independent Hungarian Official Pharmacopoeia. This work was a/so 
appreciated in foreign countries, in .Jena, in Copenhagen Huszty wrote 
even about the necessity of improving the military pharmacopoeia 
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SEMMELWEIS ORVOSTÖRTÉNETI MÚZEUM 

ORVOSTÖRTÉNETI KÖNYVTÁR ÉS LEVÉL TÁR 

ERNYEY JÓZSEF 

GYÓGYSZERÉSZTÖRTÉNETI 

KÖNYVTÁRA 

Budapest, VllL, Üllői út 26 .. Ill., em .. 

(SOTE GYÓGYNÖVÉNY ÉS DROGISMERET! INTÉZETBEN) 

NYITVA: Hétfőn és csütörtökön 10-13 óráig .. 

A SZEKESFEHfRVÁRI „FEKETE SAS" 
PATIKA IÖRTENEIE(l) 

A Fekete Sas patika története szorosan összefonódott Székesfehérvár 

mindennapi életével. Majd három évszázadon át, napjainkig egy~tt él:,_a 
várossal, együtt fejlődött vele. Egy város kultúrájának fo~tos teny~ZOJe 
egészségügyének fejlettségi~, betegellátó intézményeinek sz1nvonala, 19y a 
gyógyszertár is„ , 

Sokáig úgy tudtuk és a hivatalos kimutatások is úgy tartották s_zamon, 
hogy Székesfehérvár gyógyszerészetének kezdete, első gyógyszertárána~ 

alapítási éve egybe esik a jezsuita gyógyszertár felállításá_val. ':"- _me~ye1 
levéltárban végzett kutatások bebizonyították, hogy a 1ezsu1tak altal 
alapított, ITiajd jóval később Fekete Sasnak elnevezett patika nem ke~dete'. 
hanem folytatása Fehérvár gyógyszerészetének, városunk legregebb1 
patikájának 

. v. 22.l Székesfehérvárott tartott Gyógyszerésztörténet_i 
~zaba Lóránt (197~ , . k .. "d kilÍonata (Egy része a Gyógyszerésztörténet1 Ulésen elhangzott előadasana rov1 
Diárium 1975 IV 1 számában megjelent l 
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Székesfehérvár 1688. május 19-én szabadult fel másfél évszázados 
török uralom alól. A város visszafoglalá.sa után megkezdődik az újjáépítés, 
megindul az élet Közvetlenül a felszabadulás után készült házösszeírási 
jegyzékből értesülünk arról, hogy újraéledt intéiményeivel együtt kiépül 
egészségügy is. A városnak van orvosa, kórháza, gyógyszerésze és patikája„ 

Az összeírási jegyzéken megtaláljuk Székesfehérvár első gyógysze
részét, Sártory .János apothecariust és neve mellett a pro apotheca N° 46 
jelölést olvashatjuk. 

De a levéltári adatok bizonyítják ennek az 1788-ban alapított 
patikának a folyamatos működését, tulajdonosainak változását, a patika 
jogfolytonosságát is„ 1688„ májusától 1745„ decemberéig, 58 éven át 7 
polgári gyógyszerész birja a város egyetlen patikáját. Sártory .János, Seitz 
János, Mailáth Ferenc, Beseneckher SebestVén, Puell .János és Meller János 
gyógyszerészek a patika tulajdonosai.. 

Az a ház, melyben egykor a patika működött, ma már nincsen meg, de 
helyére a rendelkezésre álló adatokból megközelítően pontosan következtet· 
hetünk. Az adatoknak az ismeretében következtethetünk arra, hogy a 
patika a rendháztól nem messze, a mai Március 15„ utcában, az Ady Endre 
utca és a színház között helyezkedett el. Következtetésünket alátámasztja 
a Historia Domus erre vonatkozó bejegyzése, mely szerint: a jezsuita rend 
székházával szomszédos patika tulajdonosa meghalt 

A város egyetlen patikájának első 58 évéről kevés olyan adatunk van, 
amelyből következtetni lehetne a gyógyszertár szakmai színvonalára 
felszereltségére és berendezésére vagy gyógyszerkincsére. ' 

Megblzható értesülést nyerhetnénk a patika állapotáról részletes 
vizsgálati jegyzőkönyvekből. Gyógyszertár vizitációt Magyarországon az 
1727 december 9-én kiadott utasítással rendeltek, mely előírta az 
évenkénti ellenőrzést„ Tudomásunk szerint Székesfehérváron az első patika 
ellenőrzés 1736-ban volt. A Helytartó Tanács Győr város fizikusát bízta 
meg patikavizsgálat tartásával. A jegyzőkönyv - nagyon szűkszavúan _ 
arról számol be, hogy az ellenőrzés jól sikerült, a győri fizikus frissnek és 
hitelesnek találta a gyógyszereket„ A jezsuita évkönyv 1738. május 18-án 
kelt bejegyzése is emlftést tesz patikai revízióról, de a feljegyzésből csak 
azt tudjuk meg, hogy a rendház főnöke - ebből az alkalomból - hivatalos 
volt ebédre a gyógyszerészhez 

Bizonyíthatóan ebből a korból származó tárgyi emléket felkutatni 
eddig nem sikerült„ A későbbi iparművészeti kutatásoknak kell választ 
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adni, igazolni azt a feltevést, mely szerint a Fekete Sas gyógyszertár 
materiális kamrájának berendezése, az ún„ zöld-szekrények a jezsuita kor 
előtti gyógyszertár officinai bútora volt Következtetésünket arra 
alapítjuk, hogy a rend a patikavásárlás után a patikát azonnal felállitotta, 
új berendezésének elkészitéséi_g a polgári patika berendezését volt 
kénytelen használni, melyből ~ésőbb raktári berendezést készített 

A 17-18. század gyógyszerészének társadalmi helyzete, a város 
önkormányzatában elfoglalt helye egyenes arányban állt vagyoni 
helyzetével, ami meghatározója a patikának, rávilágít annak gazdagságára 
is. Székesfehérvár szabad királyi város élén a legvagyonosabb polgárokból 
választott testület, magisztrátus állt. Tagjai a szenátorok, akik között ott 
találjuk: Sártory, Mailáth, Puel/ és Beseneckher gyógyszerészeket Tehát 
többségük vagyonos polgár,. ennek alapján vélelmezzük, hogy patikájuk a 
kor színvonalának megfelelően jól felszerelt, berendezett és gyógyszerekkel 
jól ellátott volt 

E korszak utolsó polgári gyógyszerészéről, Meller .Jánosról viszont 
tudjuk hogy sok gonddal küzd, halála után a patika súlyos adóssággal 
terhelten marad özvegyére, akit hitelezői állandóan zaklatnak úgyannyira, 
hogy a Tanács közbenjárása szükséges a hitelezők türelmetlenségének 
lecsendesitésére A patika hanyatlását, nehéz körülményeit a magisztrátus 
is érezte„ A városi tanács iratai jelzik, hogy a Tanács erőfeszítéseket tesz a 
patikaellenőrzés megtartása érdekében Ezt az állapotot tükrözi a 
magisztrátus véleménye is: „úgy tapasztaltatott, hogy jelenleg a városban 
levő, világiak által fenntartott gyógyszertár szerfelett hiányos" 

A polgári patika hanyatlása egybe esett a székesfehérvári jezsuiták 
gazdasági megerősödésével. A rend célkitűzései közé tartozott más 
rezidenciák mintájára patika felállítása is„ A jezsuitáknak ekkor már több 
gyógyszertára működött Magyarországon, így többek között Győrben, 
Kőszegen és Egerben 

A jezsuita rendnek a székesfehérvári patikát, ill. a patikatartási jogot 
nem a város adományozza, hanem az utolsó polgári gyógyszerész 
örököseitől vásárolja meg 1200,- Ft-ért. Az adásvétel már 1745 .. 
decemberében létre jön, míg a magisztrátussal csak 1746„ január 11-én 
kötnek sze'rződést a patika felállltásáról„ Ez az írásba foglalt szer~ődés 
voltaképpen a jezsuita patika alapítólevele, melyben a rend egyrészt 
kötelezettségeket vállal, másrészt privilégiumot biztosít magának 

„A rend vállalja, hogy a patika minden időben, még pestis idején is 
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nyitva lesz, a lakosság kellő mértékben !esz ellátva gyógyszerekkel, melyet 
személyválogatás nélkül, a bécsi normát alapul véve, illő áron ad 
mindenkinek. Aláveti magát a világiak által tartandó patikavizsgálatoknak 
és igéretet tesz, hogy a Hélytartó Tanács rendelkezéseinek értel-mében és 
nem másképpen, fogja patikáját vezetni,-fel_adatát ellátni. 

A város viszont biztosítja a rendházat, hogy a létesitendő gyógyszertár 
felállítását akadályozni semmiképpen nem akarja, hogy serr1 beleegyezé
sével, még kevésbé segítségével soha nem támogatja másik patika alapítását, 
ha azonban valami el nem hárítható ok következt~ben - reméljük nem 
kerül rá sor - másik gyógyszertár engedélyezése válna szükségessé, abban 
az esetben a város a rendház gyógyszertárát, niinden felszerelését és 
gyógyszereit kifizetni v~gy kifizettetni köteles„" 

Jól lehet, a patika minden időkre, min·den p_olgári tehertől mentes volt 
- a szerződés szerint - később a rend úgy döntött, hogy patikatartási 
jogának és egyedüli voltának biztosítékául évi 8,- Ft-ot fizet a város 
pénztárába 

A patika ezután bekerül a rendház épületébe Végleges helye itt lesz a 
folyosó másik szárnyából nylló, szép stukkódíszítéses helyiségben. 
Reméljük, nemsokára méltóbb körülmények közé kerül! 2 

A jezsuiták mint mindenütt, itt is nagy gondot fordítanak patikájukra 
Csodálatosan szép, művészi berendezését az előbb elhangzott előadás 
ismertette

3 
A jezsuita patikák nemcsak külső megjelenésükben, 

berendezésük pompájával emelkednek ki a 18-ik század gyógyszertárai 
közül, jól felszerelt laboratórium, gondosan ápolt füvészkert, gazdag 
gyógyszerkincs mind természetes velejárója a rendi patikának, Az újvilág 
felfedezésével, újabb növényi drogokkal, nehezen beszerezhető exotiku
mokkal gyarapodott a gyógyszerkincs. A jezsuita rendházak, így patikáik is 
a világ minden táján megtalálhatók, a jezsuita világszervezeten keresztül 
közvetlenül kapták a megbí'zható, jó medicinát.. 

2 
Az előadás a patikamúzeumma! sze mben levő régi jezsuita rendház épületének 

volt refektóriumában hangzott el.. Tervbe vették, hogy majd a műemlék 
gyógyszertárat visszaköttöztetik a volt jezsuita rendházba abba a helyiségbe ahol 
eredetileg működött a patika 3 
Szabó Lóránt előadása előtt Kovács Kálmán művészettörténész a Székesfehér
vári Jezsuita Fafaragó Művészek és a Fekete Sas Patika" című tanulmányát 
olvasta fel 
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A Fekete Sas patika gazdag gyógyszerkészletéről és felszereléséről 

megfelelő képet alkothatunk az árverési leltár alapján 
A királyi kamara összeírása szerint a leltárkönyv 1300 fél e gyógyszert 

sorol fel. A gyógyszerek 30%-a növényi, 5%-a állati drog, 10%-a 
ásványi··kémiai anyag, 55%··a ga!eÍlikum. A leltár összeírás pontosan követi 
a Torkos-taxa rendszerét, a felsorolt gyógyszerek 95%-a megtalálható a 
pozsonyi taxában. A patika fiókjainak és edényeinek most feltárt feliratai 
is nagyrészt megegyeznek a leltár nomenklatúrájáva1 4 

„ 

A leltár „ lnstrumenta" fejezete a jezsuita patika gazdag felszereltségé
ről tanúskodik. Az officina állványedényeit nem sorolja fel tételesen, csak 
jelzi, hogy folyadékok, kenőcsök, porok és drogok tárolására valók, 
mintegy 518 db„ A camera materialis edényzete 166 db ónedény, 
kenőcs-szirup-electuarium-theriaca részére, 35 db kenőcsös edény„ az 
üvegek száma több mint 300, 136 zsák, melyben drogokat tárolnak és 
egyéb tartály, láda 70 db, 

A laboratórium jó felszereltségére vall az eszköz/e/tár. A felszerelések 
között találunk 26 db velencei-rézből készült mozsarat, mérleget, 
főző üstöt és olaj prést .. 1 O db közönséges rézből való főzőedényt, üstöt és 
flastromprést, 5 darab ezüst tégelyt és poharat, ezenkívül üveg- és 
kömozsarak szerepelnek még a leltárban. 

A patikában található könyvek száma 14. Dispensatoriumok, bécsi és 
pozsonyi taxa, Herbariumok, Schraeder és Mynsich könyvei tartoznak a 
patikához 

A leltár a gyógyszerek értékét 3767,- Ft-ban állapítja meg, a 
felszerelési eszközöké 373 - Ft, az officina és a materiális bútorát a 
hozzáértő asztalosok 800,- Ft··ra becsülték. Brigélius Mihály fehérvári és 
Hawranek .József veszprémi városi fizikusok végül is 4940,- Ft-ban 
állapították meg a patika értékét 

Ha összehasonli'tjuk a jezsuita rend feloszlatása alkalmával, tehát 
egyidőben árverezett magyarországi jezsuita gyógyszertárak adatait, 
kitűnik, hogy a Fekete Sas patika értéke a legmagasabb„ Az egri patikát 
4500,- Ft-ért árvezeték el, a kőszegi patika leltárértéke 3234,- Ft volt és 
4000,- Ft-ért került megvételre, a 4940,- Ft-ért kikiáltott fehérvári 

4 
TORKOS .Justus János: Taxa Pharmaceutica POSONIENSIS 1745 Pozsony A 
leltárról TAKÁCS SAROLTA irt tanulmányt a DIAAIUM 1975, IV. évf 1 
sz. -ban, 
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patikát a licitálás során 8160,- Ft-ért vásárolta meg új tulajdonosa, Valter 
Ferenc pozsonyi gyógyszerész. 

A rend feloszlatása után_ kamarai kezelésbe kerül a gyógyszertár és 
árveréséig, 1774. november 15··ig Hill Mátyás volt jezsuita gyógyszerész 
vezeti 1774-től 1950-ig ismét polgári tulajdonba kerül a Fekete Sas és 

ismét 7 gyógyszerész váltja egymást. 
Az árverés után a patika kiköltözik a rendházból jelenlegi helyére 

Valternak az érdeme, hogy a felbecsülhetetlen értékű bútor megcsonkítás 
nélkül vészeli át a költözést. .Jelenlegi elhelyezése alig különbözik a 
rendházban volt felállítástól, feltételezhető, hogy Valter a pátikaberen·· 
dezés méreteinek figyelembevételével építette az officinát, így átalakítás 
nélkül állította fel új heiyére 

A patikát Valter ugyanazzal a joggal és kiváltsággal vette meg, amellyel 
azt Székesfehérvár városától a feloszlatott rend bírta. Ennek legfontosabb 
pontja a patika··monopólium volt, azaz egyedüli lesz, más patika alapítására 
a Város engedélyt nem ad„ Ennek a kiváltságnak a birtokában tudta két 
évtizeden át - a városi tanács támogatását élvezve - megakadályozni új 
gyógyszertár engedélyezését Fehérváron 

A Fekete Sas nevet Valter adta a patikának ő készítteti a tatai gyárban 
a koronás sassal díszített ónmázas fajansz edényeket és ebből a korból való 
a patika vörösmárványból készült füzérdíszes bejárata és kirakata 

Valter idejéből több vizsgálati patikai jegyzőkönyvet ismerünk, 
eszerint a patika fekvését tekintve a belvárosban van, nem teljesen 
középen, de mégis úgy, hogy ahhoz közel.. Tulajdonosa a nagyszombati 
egyetemen vizsgázott 1776··ban, tehát a patika vételekor még nem volt 
vizsgázott gyógyszerész. Azt is tudjuk, Valter csak a Helytartó Tanács 
szigorú felszólítására tette le egyetemi vizsgáit. Általában két segéddel és 
egy inassal dolgozott. „Az officina, a laboratórium és a materiális világos, 
száraz és tisztán tartott Edényzettel, szükséges felszerelésekkel és 
gyógyszerészeti könyvekkel jól ellátott A gyógyszerek kellő mennyiségben 
találtattak és az anyagok nevei jól megkülönböztethető írással vannak 
feljegyezve, e téren megfelelő gondosság tapasztaltatott„" - állapítja meg 
az egykori vizsgálati jegyzőkönyv. 

1798··tól Hőfflich Imre gyógyszerész, Valter mostohafia a Fekete Sas 
tulajdonosa„ Gyakorlatát ebben a patikában kezdte, hosszú ideig volt itt 
segéd is„ Ismereteink szerint a patikában semmi lényeges változás nem 
történik. 
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1811·ben Braun Ferenc birtokába kerül a patika Az ő idejében 
megváltozik a patika belső képe, ő végzi a legnagyobb változtatást az 
officinán, Az eredeti táraasztalt, mely sajnos nem maradt meg, kicserélte a 
patikában jelenleg is látható patkó alakú táraasztalra. A felújítás alkalmával 
ő festeti be először az officina_ bútorát Feltételezésünket igazolja a 
gyógyszertár mostani rekonstru~ciójakor az egyik fiók belső oldalán talált 
felirat, - pinxit - és a patika átfestésének három dátuma: 1811., 1867., 
1906„ és az iparosok neve vagy nevük kezdőbetűje olvasható. 
(Hagyománytiszteletből ugyanezen fiókra rákerült az 1975·ös évszám is!) 
Braun szerezte a kékszínü, fémbetétes üvegtégelyeket is. 

A patika tulajdonosai sorában Braun Ferencet, fia, Braun József 
követte, aki 1856·ban megszerezte a gyógyszertár számára a reáljogot, 
biztosítva ezzel a patika szabad adásvétel jogát Érdekes, hogy 
kérvényében a patikát csak a jezsuitákig vezeti vissza, Az említett 
fiókfelirat dátumából következtetve 1867-·ben ő is átfesteti az officinát 

A Braun családtól Eisenbarth Ágoston tulajdonába megy a Fekete Sas. 
Egyedüli emlék az ő korából a patika órája, melyet testvére, Eisenbarth 

Ferenc órás készített. 
1904-ben Lukáts Lajos veszi meg a patikát, aki 1906-ban nagyobb 

átalakítást végez. A berendezés ismét átfestésre kerül, a boltíves 
kapubejárat befalazásával bővíti a gyógyszertár helyiségeit és alakítja ki az 
épület végleges utcai frontját. 

A Fekete Sas utolsó polgári tulajdonosa Lukáts Béla gyógyszerész, 
1950„ július 28-ig vezeti a gyógyszertárat. Ő a patika hátsó helyiségeit 
átalakítja és korszerű eszközökkel gazdagítja a patika berendezését, 

felszerelését 
Az államosítás döntő fordulatot jelent a Fekete Sas életében„ Nemcsak 

a tulajdonviszony változás, az államí kezelésbe vétel és irányítás alá vonás 
tekintetében jelent újat. Szerepe megnő, sőt túlzottan megnő a 
gyógyszertárak között„ Azelőtt is a megye első gyógyszertára volt, de a 
város állandó ügyeletes szolgálatával megbízva, a megnövekedett forgalom 
lebonyolítására nem volt a legalkalmasabb a kétszázéves berendezés, sőt az 
a nagy megterhelés jóvátehetetlen kárt is okozhatott volna. Mentségül 
legyen, hogy a gyógyszerellátás megváltozott, új formájának, megoldásra 
váró nagy gondjai miatt került háttérbe a múlt ápolása .. mentése, óvása 

Vannak események és dátumok, melyek döntően meghatározzák a 
dolgok menetét A Feki::te Sas gyógyszertár sorsának ilyen meghatározója 
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1968„ június 12-e, a Magyar Gyógyszerészeti Társaság Gyógyszerész-· 
történeti Szakosztályának megalakulása„ Az új Szakosztály célul tűzte ki, 
hogy feltárja és megmentse a magyar gyógyszerészet múltját, ös_szegyűjtse 
és bemutassa régi emlékei!, felhívással forduljon minden gyógysiertári 
központhoz, védje meg a gyógyszerészet még fellelhető emlékeit 

Ez a felhívás kilendítette a holtpontról a Fekete Sas gyógyszertár 
ügyét Mindnyájan éreztük, hogy tenni kell valamit. Ha más-más 
elképzeléssel is, de ugyanazon cél eléréséért munkálkodtunk: megmenteni 
gyógyszerésztörténeti, művészettörténeti és helytörténeti szempontból 
felbecsülhetetlen értékű, több mint két évszázados patikánkat.. · 

1971-ben bezárta kapuit a Fekete Sas, hogy a XX. század hozzáértő 
mestereinek munkája nyomán régi fényében visszaállítva ma, mint 
Patikamúzeum várja kedves vendégeit 

Mi gyógyszerészek köszönetet mondunk mindenkinek, aki a 
Patikamúzeum létrehozását lehetővé tette, pártolta, segítette. 

Külön köszönjük, hogy a Fejér megyei Múzeumok Igazgatósága a 
Patikamúzeum megvalósítását és gondozását magára vállalta. 
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' Köszöntjük a ma megnyíló FEKETE SAS PATIKAMUZEUMOT! 

Szabó Lóránt 

Székesfehérvár 

A SZÉKESFEHÉRVÁRI „FEKETE SAS" PATIKAMÚZEUM 

NYITVA: 10-18 óráig (hétfő kivételével) 

ÖSSZEFOGLALÓ 

A szerző az 1688. évben alapított székesfehérvári patika - melynek 
később a Fekete Sas nevet adták - történetét ismerteti okmányok és 
levéltári kutatásai alapján„ Kitér részletesen a gyógyszertár korabeli 
berendezésére, edényzeteire, felszerelésére, sőt az ott talált könyvekre is. 
Felsorolja, hogy a jezsuiták után Valter Ferenc, 1798-tól Höfflich Imre, 
majd 1811-től Braun Ferenc és Braun József (1856) gyógyszerészek 
kővetkeztek.. 1867-ben Eisenbarth Ágoston a tulajdonos, kitől a Lukáts 
gyógyszerész-familia vette meg 1904··ben a gyógyszertárat A volt jezsuita 
patika berendezését, mely most a múzeumban áll, részletesen Kovács Péter 
művészettörténész ismertette a „Székesfehérvári Fafaragó műhely és a 
Fekete Sas patika" című előadásában, ahol kiemelte a neves jezsuita fráter, 
Baumgartner fafaragó művész által készített patikaberendezést, amit több 
ízben átfestettek, most eredeti pompájában állitottak helyre„ Befejezésül a 
műemlék-gyógyszertár megmentése érdekében kifejtett kiemelkedő küz· 
delmet ismerteti a szerző és azt, hogyan lett a patika múzeummá 

LÓRÁNT SZABÓ: DIE GESCHICHTE DER FEKETE SAS 
(SCHWARZER ADLER) APOTHEKE IN SZÉKESFEHÉRVÁR 

IM 19 .. JAHRUNDERT 

Zusammenfassung 

Der Verfasser macht uns mit der Geschichte der in 1688 gegründeten 
Apotheke in Székesfehérvár bekannt, welche spater den „Fekete Sas" 
Namen erhielt, aufgrund Dokumente und archivarischen Forschungen. Die 
zeitgenössische Einrichtung der Apotheke, Gef~sse, Ausrüstung und die 
dort zu tindenden Bücher werden eingehend besprochen„ Wir bekommen 
die ERZAHLUNG der lnhaber: nach dem .Jesuitenorden folgte Ferenc 
Valter, ab 1798 Imre Höfflich, ab 1811 Ferenc Braun und József Braun 
(1856). ln 1867 erwarb die Apotheke Ágoston Eisenbarth von dem 1904-
die Apothekerfami/ie Lukáts die Apotheke kaufte .. Die Einrichtung der 
einmaligen Jesuitenapotheke, die jetzt ím Museum steht, wurde von 
Kunstgeschichtler Péter Kovács vorgeführt in einer Vorlesung über „Die 
Holzschnitzer-Werkstatte zu Székesfehérvár und die Fekete Sas Apotheke", 
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die vom Jesuitenfrater Baumgartner geschnitzte Einrichtung hervor
hebend, welche mehrmals überstrichen \r'vurde, jetzt doch in ihrer 
originellen Prunk wiederhei:-9esteUt ist Zum Schluss spricht der Verfasser 
über den heroischen Kampf die Apotheke zu retten und erzáhlt uns wie 
aus der Apotheke ein Museum geworden ist:. 

LÓRÁNT SZABÓ: THE HISTORY OF THE FEKETE SAS 
(BLACK EAGLE) PHARMACY IN SZÉKESFEHÉRVÁR 

IN THE 19th CENTURY 

Summary 

Author informs on the history of the pharmacy in Székesfehérvár, 
founded in 1688, which later received the name: „Fekete Sas" based on 
documents and his own archival researches. Detailed data are given about 
the period furniture of the pharmacy, its special vessels and instruments, as 
well as about the books to be found there„ Author enumerates the owners: 
following the Jesuit order, came Ferenc Valter, then Imre Höfflich from 
1798, Ferenc Braun !rom 1811 and József Braun in 1856 .. ln 1867 the 
pharmacy became the property of Ágoston Eisenbarth from whom the 
pharmacist-family Lukáts bought it in 1904„ The furniture of the farmer 
.Jesuit order pharmacy, now in a museum, is discussed in details by art 
historian Péter Kovács in his paper: „The Székesfehérvár Wood-carving 
Workshop and the „Fekete Sas" Pharmacy", where special mention is 
made of the furniture carved by the famous .Jesuitfather, Baumgartner.. 
This furniture, repainted several times, has now been reconstructed in its 
original beauty„ At the end author describes the heroic fight that was· 
fought to save the pharmacy and informs, how it became a museum„ 

52 

A „FEKETE SAS" gyógyszertár megnyitásakor a voft laboratóriumi 
helyiségében gyógyszerészi emlékérem kiállítást rendeztek, melynek 
listáját alábbiakban közöljük: 

A készítő művész neve: 

Kiss Nagy András: 
Madarassy Walter: 
Kerényi Jenő: 
Madarassy Walter: 
Madarassy Walter: 
Renner Kálmán: 
Farkas M .. : 
Szántó Gergely: 
Josef Tanthaym: 
Vágó Dezső: 
Mladoniczky Béla: 
Csuvas Ferenc: 
Szántó Gergely: 
B. Farkas Sándor: 
Kovács Dezső: 
Berán Lajos: 

A készitett érem: 

Csontváry Kosztka Tivadar, 
Richter Gedeon, 1972, 
Karlovszky Geysa, 1963, 
Winkler Lajos, 
Lengyel Béla, 
Than Károly, 1971, 
Than Károly, 
Deér Endre, 1932, 
Frank Ignác, 1974, 
Bókay Árpád, 
Rozsnyay Mátyás, 1968, 
Sonnewend György, 1971, 
.Jakabházy Zsigmond, 1937, 
Kabay .János, 1936, 
.Jancsó Miklós, 
Atzél Elemér, 1941, 

Csucs Viktória: 
Reményi .József: 
Jovanovics György: 

Magyar Gyógyszerészeti Társaság 1974, 
Orvos- és Gyógyszerészeti Társaság 1868., 
Med impex 25 éves jubileuma 1974, 

Székely Károly: 
Medgyessy Ferenc: 
Deák László: 
Kövesházy Kalmár Elza: 
Sződy Szilárd: 
Saxlechner András: 

Bp. Gyógynövénykiállítás 1921, 
Vámossy Zoltán, 1938, 
Debreceni Biogál Gyár, 
Gyógynövények, 
Gaál Endre, 
Hunyadi János keserűvíz 

l. Országos Munkaszervezési Konferencia. Eger, 1973, 
Antidol ~fájdalomcsillapító, 

„ É rdemes··gyógyszerész" jelvény, 
Gyógyszerésztudományi Konferencia. Eger, 1968„, 

11 Hungarian Conf. far Therapy and Pharm. research 
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XX..-SZAZADBELI ADA TOK A SZEKESFEHERV ARI 
„FEKEIE SAS" PATIKA TÖRIENETEHEZ 

Az impozáns megnyitó ünnepség és a „Fekete Sas" gyógyszertár, múzeum 
bemutatása után úgy érzem, hogy beszámoljak a legújabb „Fekete Sas" 

gyógyszertár xx„ századbeli történetéről.. 
1903-ban nagyapám, néhai LUKÁTS LAJOS gyógyszerész vásárolta 

meg a gyökreáljogú 1 gyógysze1tárat, előző tulajdonosától, EISEN
BARTH ÁGOSTONTÓL 1931-ben fia, édesapám, LUKÁTS BÉLA 
gyógyszerész vette át annak a vezetését nagyapámtól és végleg 1933-ban 

került az ő és felesége tulajdonába. 
Első kötelességének tartotta apám, hogy 1935-ban a műemlék gondos 

megóvása mellett korszerűsítse e gyógyszertárat. 
A második világháború alatt sokszor forgott veszélyben a gyógyszertár 

fennmaradása„ Kiragadott példaként csak a következő eseményt említeném 
meg: Székesfehérvár ostroma folyamán egy alkalommal a gyógyszertárral 
szomszédos papírkereskedés kigyulladt, és mivel vízszolgáltatás nem volt, a 
közelebbi lakóházak kútjaiból vödrökkel hordták a vizet, és azzal öntözték 
az égő portált, melyről a tűz már a gyógyszertárra készült átterjedni! Az 
oltást apám, LUKÁTS BÉLA, valamint az alkalmilag ott-tartózkodók és 
szovjet katonák közösen végezték lgy sikerült megmenteni az értékes 

gyógyszertárt a leégéstől. 
LUKÁTS BÉLA a felszabadulás után, a negyvenes évek végén védetté 

nyilváníttatta a gyógyszertár berendezését azzal, hogy a Műemlékek 

Országos Felügyelőségének, mint műemléket bejelentette .. Akkor (1948-
49-ben) nyilvánították hivatalosan is műemlékké a gyógyszertárat és 
berendezését, valamint az egész épületet„ Államosítás után a forgalom 
emelkedésének megfelelően alakításokat végeztek a gyógyszertáron és 

berendezésén„ 

1 Gyökreáljogú gyógyszertár alatt Magyarországon olyan patikákat értünk, melyek 
egy házhoz (épülethez). helyhez kötöttek A tulajdonos bárki lehetett csak okl. 
gyógyszerész felelős vezetőt (gondnokot)kellett alkalmaznia„ 
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, A későbbiekben a régi berendezés megóvásának biztosítására LUKÁTS 
BE LA a székesfehérvári múzeum egyik munkatársát kérte, hogy a múzeum 
vegye azt ellenőrzése alá. 

E néhány adattal egészítettem ki SZÉKESFEHÉRVÁR legrégibb 
műemléki gyógyszertárának történetét. 

Örömömre szolgál, hogy hazánk és ezen belül gyógyszerészetünk ezen 
értéke műemléke - patikamúzeummá nyilvánításával - szakszerű és 
gondos megőrzésre került, és országszerte ismertté, közkincsünkké válik. 

dr. Lukáts Béla 

Közvetlenül lapzárta előtt történt az a szomorú esemény. hogy 
1975. augusztus 27-én meghalt LUKÁTS BÉLA, a „FEKETE 
SAS" gyógyszertár utolsó tulajdonosa, 1976-ban kapott volna 
arany diplomát. 
A Gyógyszerész Egyesületnek vezetőségi tagja volt. Nagy
mértékben neki is köszönhető, hogy ez az országos értékű 
műemlék patikamúzeum megnyílhatott. 
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ÖSSZEFOGLALÓ 

Lukáts Béla dr a „Székesf~hérvári Fekete Sas XX„ századbeli Története" 
című visszaemlékezésében röviden édesapja szereplését írja le, aki az utolsó 
tulajdonosa volt a gyógyszertárriak Elmondja, hogyan mentette meg a 11 
világháború végén apja a szép műemlék patikát a tűzvésztől. 

DR BÉLA LUKÁTS: DIE GESCHICHTE DER FEKETE SAS 
(SCHWARZER ADLER) APOTHEKE IN SZÉKESFEHÉRVÁR 

IM 20. JAHRUNDERT 

Zusammenfassung 

Dr. Béla Lukáts in seiner Rückblick über „Die Geschichte der Fekete Sas 
Apotheke in Székesfehérvár, im 20. .Jahrhundert" beschreibt uns die 
Tá"tigkeit seines Vaters, der letzte lnhaber dieser Apotheke war. Er erzcllilt 
wie es seinem Vater gelungen ist, die schöne jetzt schon Oenkmalapotheke 
var dem Feuer zu retten, gegen Ende des zweiten Weltkrieges 

DR. BÉLA LUKÁTS: THE HISTORY OF THE FEKETE SAS 
(BLCAK EAGLE) PHARMACY IN SZÉKESFEHÉRVÁR 

IN THE 20th CENTURY 

Summary 

ln his reminiscence on „The History of the Fekete Sas (Black Eagle) 
Pharmacy of Székesfehérvár in the 20th Century", Dr Béla Lukáts 
introduces the role of his father, the last owner of the pharmacy, 
informing how did his father save the historic building from fire towards 
the end of World War 11 
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A SZÉKESFEHÉRVARI FEKETE SAS PA TIKAMÚZEUMOT 
MOJZER MIKLOS MŰVESZETTÖRTÉNÉSZ A KÖVETKEZŰ 

ÜNNEPI BESZÉDDEL NYITOTTA MEG 

Tisztelt Megnyitó Közönség! 

Ez a szép hely itt Fehérvárott, ahol ifjúságomat töltöttem, itt szemben 
a kollégiummal engem most Nicole Pigoreau asszony könyvesboltjára 
emlékeztet, amelyről a kitűnő Coignard abbé számolt be Nyársforgató 
.Jakab tiszteletreméltó anyjának a pástétomsütő műhelyben fehér asztalnál, 
szólva pedig a tulajdonosnőről és boltjáról eképp - mint itt következik: 
„Nicole Pigoreau volt a neve, könyvesboltja volt, az Arany Bibliához 
címzett könyvesbolt a kollégium előtti téren„ Oda jártam, ott lapozgattam 
szüntelenül Hollandiából kapott könyveit, meg azokkal a jegyzetekkel és 
magyarázatokkal, igen tudós fejtegetésekkel ellátott bipontinumi kiadáso
kat.. Szeretetre méltó fiú voltam, ezt, szerencsétlenségemre Pigoreau 
asszony is észrevette. Szépsége még látszott rajta, tetszeni is tudott még„ A 
szeme beszélt. Egy nap a Cicerók és Titus Liviusok, a Platonok és 
Aristotelesek, Thukydides, Plybios és Varra, Epiktetos, Seneca, Boethius 
és Cassiodorus, Homeros, Aischylos, Sophokles, Euripides, Plautus és 
Terentius, Sziciliai Diodoros és Halikarnassosi Dionysios, Aranyszájú Szent 
.János és Szent Basilius, Szent .Jeromos és Szent Ágoston, Erasmus, 
Salmasius, Turnebius és Scaliger, Aquinoi Szent Tamás, Szent Bonaven
ture, Bossuet, aki nyomába vonszolta Ferrit, Lenain, Godefroi, Mézeray, 
Mainbourg, Fabricius, Lelong atya és Pitou atya, a költök, a szónokok, a 
történetírók, az egyházatyák, a doktorok, a teológusok, a humanisták, a 
kompilátorok, valamennyien a mennyezettől a padlóig a falak mentén egy 
gyülekezetben - tanúi voltak a csókjainknak „ 

Ama nagyon régi világban, amikor az érzelmek és a tudás még oly 
kényszerűen egyes személyek sajátosságai voltak, érthető volt egy 
könyvesboltnak a rendeltetésétől ennyire elütő használata„ Egy patika 
persze komolyabb valami.. Meg vagyok győződve róla, hogy a mezei zsurló 
és ezerjófű, a medveszőlő és bojtorjángyökér, a vasfű és a ricinusmag 
között gondolataink sokkal kevésbé kalandozhatnak el. Az érzelmek és 
tudás pedig korunkban immár nem az egyeseké - hanem vállalatoké, 
intézményeké, hivataloké„ Tudom, hogy e helyen mint Pax és lustitia - a 
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magyar közegészségügy és a hazai muzeológia váltanak meleg békecsóko
kat Közös erőfeszítésükkel im megszületett az, aminek örülnünk 
maradéktalanul kellő: e patikát, amelyet régen csak beteg s elesett emberek 
kerestek föl, ezentúl csupa egészséges állampolgár fogja meglátogatni.. Az 
egészségügyi program ilyetén megvalósulása pedig múzeumi nyereség„ 
Amikor utoljára volt lakhelyem e város, csupa rom volt még - s ma (de 
elég régóta már) a legtisztább és legszebb magyar városok egyike, amelyet 
igazán szeretek„ Arra gondolván, mennyire rossz jel, amikor patikává kell 
válnia egy múzeumnak - ha például háború van - éppen annyira kell 
viszont örülnünk annak, ha múzeummá lényegül át egy patika - mert 
akkor béke honol itt„ Vagy kétszáz magyar múzeum tevékenykedik -
akkora szám ez, amekkora békét közcélú intézmény nem hirdetett errefelé 
még soha. 

;_átogató! Ha betérsz ide, érezd, hogy a művészet története, melynek 
művelői természetükből következően néha acsarkodnak, a vad gyógysze
részeknek sokkal tartozik. Igaz, hogy a természet hű ábrázolása a XV. 
században ama gyógyfüvek lehető pontos lerajzolásával kezdődik, amelyek 
felismerésében és ismertetésében formai pontosságra kellett törekedni és az 
első nyomott könyvek között a füves könyvek, a Krauterbuch-ok 
illusztrációi történeti jelentőségű tettek„ S hogy az újabb példákból se 
hagyjuk ki a legmeghatóbbat, e fanatikus faj, a gyógyszerészek bizony 
joggal hivatkozhatnak arra, hogy szakmájuk egy derék művelőjét, 

Csontváry Kosztka Tivadart ők adták a magyar festészetnek„ Ajándékaikat, 
amelyekkel már különben is régen gazdagítják a magyar kultúrtörténetet, e 
patika múzeálásával is megtetézik Nem sok ilyennel dicsekedhetnek a 
magyar városok és ez a pompás emlék igazán Fehérváré. Nézz körül - a 
legrámenősebb múzeológus és a legagyafúrtabb patikus se várja el tőled, 
hogy tudd, ki volt Sabur ben Sah/ vagy Melius Juhász Péter, Beythe István, 
Ruland .János, Torkos Justus .János, Weszprémi István vagy Pápai Páriz 
Ferenc-. se azt, mivel foQlalkoztak a jezsuiták és laikus testvérek - nem 
várja el, hogy tudd, kik voltak a magyar állami egészségügy megszervezői és 
miért látsz a régi patikákon oly sokszor Hipokrateszt, miért ábrázolják Szt. 
Rókust, s ki volt annyi más, addig, ki a kelyhet áldja itt vagy ott s figurája 
Szent .János evangelistáé - itt köszönnöd sem kell ezentúl, ha belépsz, de 
old meg saruidat! 
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A SZÉKESFEHÉRVÁRI „FEKETE SAS" PATIKAMÚZEUM 

Hétfő kivételével minden nap 10-18 óráig tart nyitva 
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MIKLÓS MOJZER: FESTLICHE ERÖFFNUNGSREDE 

Zusammenfassung 

Oie feierliche Rede ertönte bei der Eröffnung als Museum der „Fekete 
Sas" Apotheke in Székesfehérvár, am 22„ Mai, 1975„ Von nun an werden 
also nicht Kranke sondern Menschen die sich für Kultur interessieren die 
alten Riiume besuchen. Auch dle wahrend des Krieges zerstörte Stadt 
wurde ;.,ieder aufgebaut und Stadt und Museumapotheke verkündigen 
jetzt, dass Friede sei.. Der Kunsthistoriker·Verstasser spricht üb,er Kunst in 
der Pharmazie, die im XV. Jahrhundert mit der gehauen Darstellung von 
HeilkriiUtern begonnen hat, über Kra'Uterbücher welche zwischen den 
ersten, gedruckten Büchern vorzufinden ·waren, Er erwahnt auch die 
Notabilitaten der Pharmazie, Ungarn und Auslander, Hypokrates und den 

Heiligen Rochus, deren Bilder in alten Apotheken noch zu sehen sind 

MIKLÓS MOJZER: FESTIVE INAUGURAL ADDRESS 

Summary 

The festive address was to be heard at the opening of the Székesfehérvár 
„Fekete Sas" pharmacy-museum, on May 22, 1975„ From now on not ill 
people, but those thirsting far culture will visit these rooms. The town 
around sadly destroyed in World War 11,, has also been rebuilt and thus 
pharmacy and town now profess permanent peace. The arthistorian author 
speaks about art in pharmacology, the beginnings of which reach back to 
the 15th century, with a highly accurate depicting of herbs, of books 
about medicinai plants which figured among the very first printed books„ 
Mention is made of the famous people of pharmacology, Hungarians and 
foreigners, of Hypocrates and Saint Roch, whose pictures are still to be 

seen on the walls of old pharmacies. 
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A GYóGYSZERE:SZET HELYZETE CEGLÉD VAROS 
FEKVŐBETEG ELLATASA KIALAKULASANAK KORABAN 

A gyógyítás fejlődése hosszú évszázadokon keresztül az emp1rian, a 
tapasztalatokon alapult, s e tnegismerés folyamatából alakult ki a 
gyógyszer, a gyógyszerkincs 1s. ,ő,. gyógyszerekkel kapcsolatos minden 
tevékenység hosszú időn keresztül egybeforrt a gyógyítást végző egyén, az 
orvos munkájával, A betegségek gyógyításában, a betegségek megelőzésé
ben és megállapításában használt gyógyszerek száma és jelentősége az idők 

folyamán egyre növekedett 
E fejlődési folyamat természetes velejárójaként következett be, hogy a 

X 111, századtól kezdve Európa-szerte a gyógyszerek készítésével, 
vizsgálatával, minősítésével és forgalmazásával való foglalkozás, a 
gyógyszerészet az orvosi foglalkozástól elkülönült Hazánkban is már az 
1244-től 1421-ig folyamatosan vezetett Budai Törvény könyv intézkedett a 
gyógyszerészek és gyógyszertárak feladatairól.. Az orvosi és gyógyszerészi 
foglalkozás elkülönülése hosszú évszázadokon keresztül tartott és csak a 
Mária Terézia által 1770-ben kibocsátott Generale Normativum Sanitatis 
rendezte véglegesen a kérdést Ettől az időponttól kezdve a két foglalkozás 
egymástól elkülönülve, de mégis szoros és nélkülözhetetlen együttműkö
déssel szolgálja a nép egészségét Az orvosi és a gyógyszerészeti 
tudományok egybehangolt művelését, az orvosi és a gyógyszerészi gyakolat 
egymást kiegészftő voltát ékesen bizonyítja az 1972. évi II. Egészségügyi 
törvény is, amely a gyógyszerügyet, a gyógyszerellátást az egészségügy 
egyik jelentős feladatának és részének jelöli meg 

E hosszú fejlődési folyamatból vessünk egy pillantást a múlt század 
utolsó évtizedeire, amikor Cegléd város lakossága az egészségügyi ellátás 
fejlődésében jelentős állomáshoz érkezett, mivel 1873-·ban megvalósult az 
első fekvőbeteg gyógyintézete, ami mai értelemben vett kórháza. 

A magyar gyógyszerészet helyzete azokban az évtizedekben - az 
5-600 éves múlt ellenére - mai szemmel nézve a fejlődés kezdeti 
szakaszán állt Ebben jelentős szerepet játszott, hogy a középkorban a 

Cegléd város fekvőbeteg ellátása 100 éves jubileuma alkalmából rendezett 
tudományos ülésén elhangzott előadás. 
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tudományok fejlődése elmaradt, hazánk jelentős része, így -teljes Pest 
megye is török megszállás alatt állt és az osztrák elnyomás politikája 
mindent megtett a széles néptömegek felemelkedése, életkörülményeinek 
megjavitása ellen. Az 1848·as márciusi forradalom új reményeket 
ébresztett a gyógyszerészi kar régOta húzódó több követelése megvaÍósítása 
vonatkozásában, de a vesztett szabadságharc, az abszolutizmus kora csak 
visszavetette a gyógyszerészet fejlődését. A reformkorban a pesti orvosi 
iskola kialakulása, a közegészségügyi rendezésére irányuló törekvések 
lendületet adtak a magyar gyógyszerészi karnak is és a hamu alatt izzó 
parázs lángra lobbant, s a gyógyszerészeti tudományok és gyakorlat 
művelésében olyan jelentős eredmények születtek meg, hogy a XIX„ század 
utolsó évtizedei új korszakot jelentettek a magyar gyógyszerészet 
történetében. 

Elsősorban említést kell tenni arról, hogy a gyógyszerészeti 
tudományok művelése új lendületet kapott az egyetemi gyógyszerész· 
képzés fejlődésével, a gyógyszerészdoktori fokozat megszerzési lehetőségé
nek a bevezetésével. A kor legnagyobb gyógyszerész vezető egyénisége 
Than Károly professzor volt, aki 1860-tól kezdve 48 éven keresztül a pesti 
egyetem kémiai tanszékét vezette, orvos, gyógyszerész és vegyész 
generációkat nevelt fel,- érdemeiért a Pesti Egyetem „honoris cauSa 
doctor", majd később „medicinae honoris cause doctor philosophiae" 
címmel tüntette ki. Than Károly tagja, majd osztályelnöke, végül alelnöke 
volt a Magyar Tudományos Akadémiának, tagja volt az Országos 
Közegészségügyi Tanácsnak s ilyen minőségben kezdeményezője, majd 
főszerkesztője az 1. és II. kiadású Magyar Gyógyszerkönyvnek 

A gyógyszerkönyv a gyógyszerellátás szabványa, amely elöirja a 
gyógyszerkészítés, gyógyszervizsgálat és gyógyszerrendelés módját, nor
máit, záloga és biztosi'téka a biztonságos, az orvos céljait szolgáló és a beteg 
~~-ber é:dekeit védő gyógyszeres terápiának, gyógyszere/látásnak„ Eddig az 
1dopont1g a magyar orvosok és gyógyszerészek az osztrák gyógyszer· 
könyvek előfrásait voltak kénytelenek figyelembe venni, s Than Károly 
volt, aki megvalósitotta a mi 1nagyar, hazai sajátosságainknak megfelelő 
gyógyszerkönyvet. amely az azóta eltelt 100 esztendő alatt oly sokat 
fejlődött, hogy nemzetközi vonatkozásban is tekintélyes„ Bizonyítja ezt a 
magyar gyógyszerkészítmények elismerése, az ország határain túl 70 
országba irányuló gyógyszerexportunk ' 
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A tudományos él_et fellendülése vezetett a gyógyszeres terápia 
fejlődéséhez, ami az egyre szélesebb körben meginduló eredményes 
gyógyszerkutatások eredménye. 

Ma, amikor a gyakorló orvosnak a gyógyszerek széles skálája fegyver a 
betegségek leküzdésében, talán furcsán hat, de meg kell említenem, hogy a 
korszak magyar gyógyszerkutatási eredmén'yei, a tannium albuminatum 
keratinatum, a chininum tannicum, a pikrotoxin-paraidehid együttes 
alkalmazása, a chloreton, a kalomel, majd később a fenolftalein A 
gyógyszeres terápia ebben a korszakban még nagyobb részt növényi vagy 
állati eredetű drogokkal, tinkturákkal és kivonatokkal valósult meg, a 
gyógyszerkincsben mégis kis százalékban szerepeltek a növényekből izolált 
tiszta hatóanyagok és még kevésbé a szintetikusan előállitott vegyületek. 
Ha a korabeli orvosi és gyógyszerészi szaklapok hasábjain tallózunk, meg 
kell állapítani, jelentős volt az ún. „titkos szerek", tehát ismeretlen 
összetételű gyógyszerek has711álata, melyeknek hatásértéke hatósági 
egészségügyi szervek által elismerve és jóváhagyva nem volt Ezeket sok 
esetben hozzá nem értő személyek állították elő, és a lakosság 
jóhiszeműségére épftve hozták forgalomba. E szerek elleni küzdelemben is 
egy lépést jelentett a gyógyszerkönyv, később az 1876-ban életbe léptetett 
közegészségügyi törvény, majd az arra épülő további rendelkezések, végül 
is a központi hatósági gyógyszerellenőrzés bevezetése a XX. században 

A gyógyszerészet fentiekben vázolt tudományos fejlődése mellett a kor 
másik jelentős tényezőjeként kívánom megemlíteni az 1867 évi első lépést 
a nagyüzemi gyógyszergyártás megvalósításához A magyar gyógyszerészet 
ugyancsak kimagasló egyéniségéről van szó, dr. Zólyomi Wagner Dánielről, 
pesti gyógyszerészről, aki tudományos és szakirodalmi, valamint az 
1848-as forradalmi közéleti tevékenységén túlmenően Pesten a Soroksári 
úton megalapftotta a ,Központi Magyar Gyógyszerészeti és Művegyészeti 
Vállalat RT''', az első magyar gyóg\ szergyárat„ Elgondolásának, terveinek 
helyességét többek között az is bizonyítja, hogy kezdeményezését a 
gyógyszerészeken kivül, mint igazgatósági tagok, olyan kiváló orvos
professzorok is támogatták mint dr. Korányi Frigyes és dr Balassa .János. 
Az első magyar gyógyszergyár megalapítása még akkor is említésre méltó 
jelentős esemény. ha az csak mindössze 10 évig működött és anyagi 
nehézségek miatt kapuit bezárta Mindennek következménye, hogy a 
folyamatosan működő magyar gyógyszeripar niegalapítójának, így Richter 
Gedeon gyógyszerészt tekintjük, aki 1901·ben az Üllői úti gyógyszer
tárában kezdte meg az adrenalin üzemi méretű előállítását. 
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A korszak további igen jelentős eseménye a magyar nyelvű 

gyógyszerészeti szaksajtó kialakulása. Bár 1848-ban is vOlt már egy kisérlet 
gyógyszerészi szaklap indítására, de az a politikai események miatt 
hamarosan meghiúsult.. !gy az 1862-es esztendőt tekinthetjük a magyar 
nyelvű gyógyszerészi szaksajtó kialakulása időpontjának, amikor Schédy 
Sándor a „Gyógyszerészeti Hetilap"-ot útjára indította. 

Az időpont értékelésére néhány adat: az első orvosi magyar nyelvű 
szaklap, az „Orvosi Tár" 1831-ben jelent meg, de részvétlenség miatt két 
év múlva megszűnt, az első folyamatosan kiadott magyar oryosi lap, „az 
Orvosi Hetilap" 1857-ben indult A gyógyszerészi és orvosi szaklapok 
indulása tehát csaknem egy időre esik. Érdekes megjegyezni, hogy a 
Magyar Kémiai Folyóii·at csak 1895-ben indult meg, a gyógyszerész Than 
professzor kezdeményezésére, 

Az önálló gyógyszerészi szaksajtó kialakulásának jelentősége a maga 
korában óriási volt: önálló publikációs fórum született, továbbképzési 
forrást jelentett az ország gyógyszerészei számára, irányító szerepet töltött 
be a szakma politikában, a kitűzött célok megvalósításához a kartársak 
megnyeréséhez 

Mind a gyógyszerész, mind az orvosi szaksajtó kialakulása összefüggés
ben van a gyógyszerészek és orvosok egyesülési törekvéseivel, érdekvédelmi 
és tudományos egyesületeiknek megalakulásával. Bár már a század elejétől 
fogva működtek az ország egyes részein megyei jellegű orvos-gyógyszerészi, 
illetve gyógyszerészi egyesületek, mégis az első országos érdekvédelmi 
egyesület megalapítására részben a gyógyszerészi kar adottsága, részben 
külső politikai okok miatt csak 1872-ben kerülhetett sor. A Magyarországi 
Gyógyszerész Egyesület megalakulása határkövet jelentett az ország 
gyógyszerészeinek összefogása, a gyógyszerészet elsősorban gyakorlati, de 
tudományos szempontból való előbbrevitele vonatkozásában is„ A vizsgált 
időszakban az ország gyógyszertárhálózata közel sem volt olyan 
tervszerűen kiépítve, mint napjainkban, amikor 1400 közforgalmú és 60 
kórházi gyógyszertár magas szinten látja el egészségügyi feladatát. A 

gyógyszertárak száma az egészségügyi ellátottság egyik mutatója,. Ezért 
különös érdeklődésre tarthat számot, az országos adatok tükrében vizsgálni 
Pest megye és azon belül Cegléd városa gyógyszertári hálózatának 
alakulását.. 

A török kiűzése után hazánkban; s éppen az Alföldön óriási területek 
voltak lakatlanok, a Rákóczi vezette szabadságharc ugyancsak befolyásolta 
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az ország lako.sságának szám szerinti alakulását és az egészségügyi 
intézmények fejlődését !gy csak a szatmári békekötés után konszolidálód
tak a körülmények, s erről az időszakról vannak az ország lakosságát és a 
gyógyszertárak számát mutató megbízható adatok. . 

Az 1712-15„ évi adóösszeírások szerint a történelmi Magyaro_rszag 
lakosainak száma akkor 2 582 598 fő volt Buda várának 12 OOO, Pestnek 
2700 főnyi, Ceglédnek kb, 1200 főnyi lakosa volt, Az ország összes 
gyógyszertára inak száma 41, Ceglédnek gyógyszertára akkor még nem volt, 
a betegeket az orvosok és vándorsebészmesterek és gyógys~erárusok lát~~k 
el gyógyszerekkel.. Ezen egyáltalán nem kell csodalkozn1, me.~t a Mana 
Terézia által 1747-ben elrendelt összeírás szerint is még tobb olyan 
vármegye volt az országban, melyben egyetlen gyógyszertár sem 

működött, 

A XVlll-XIX századforduló - e vonatkozásban - jelentős időpont 

Pest megye és Cegléd városa vonatkozásában„ Ezen időpontra az országban 
230 gyógyszertár működött, közülük 4 a mai Pest megye területén, Ez 
utóbbiak alapításuk sorrendjében: 

1766, Vác 
1767., Szentendre 
1787, Ráckeve 
1798,, Cegléd 

(mai 1/99) 
(mai 1 /73) 
(mai 1/69) 
(mai 1/16) 

,,Központi Gyógyszertár'' 
„Városi Gyógyszertár" 
„Galenus Gyógyszertár" 
Szabadság-téri 
„Schulek Elemér Gyógyszertár" 

Az első ceglédi gyógyszertár (Szentlélek Gyógyszertár) alapításának 
évében Cegléd lakosaira ~onatkozólag megbízható adatokat nem találtam, 
de az 1781.. évi. egyik feljegyzés szerint akkor a város lakosainak száma 
7426 fő volt, Ez a szám azt mutatja, hogy már jóval korábban indokolt lett 
volna gyógyszertár felállítása, de akkor a korszak gazdasági, politikai 
viszonyai rnég nem voltak alkalmasak, 

Cegléd első gyógyszertáro 88 esztendőn keresztül egyedül látta el a 
város és a környék lakosságát, holott a város lakossága ez alatt az idő alatt 
több mint háromszorosára növekedett (1880-ban 24 872 fő),, lgy a 
gyógyszertár jelentős egészségügyi feladatot látott el, szállítója volt az első 
ceglédi fekvőbeteg gyógyitóintézetnek is, Külön mélyebbre ható kutatást 
igényelne annak megállapítása, hogy Cegléd első gyógyszertárában működő 
gyógyszerészek a gyógyszerellátás munkáján túl milyen mértékben vették 
ki részüket a város politikai, gazdasági és kulturális életében, Részletesebb 
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elemzés nélkül említést teszek Persay Sándor gyógyszerész közéleti 
tevékenységéről„ 

Cegléd évszázadokon át jobbágy város volt, csak 1848-ban következett 
be jobbágyainak felszabadítása„ De ugyanabban az évben, szeptember 
24-én Cegléd piacán elhangzott Kossuth Lajos szónoklata, s szavára ezrek 
indultak csatára, Ez volt az első lépés ahhoz, hogy az eddigi jobbágy város 
Kossuth városa legyen. A vesztett szabadságharc után a turini 
számüzetésben élő Kossuthot - a kiegyezést követő politikai viszonyok 
javulása után - Cegléd városa képviselőjének választotta meg és 1877, 
január 20-án küldöttséget inditott, hogy elvigyék szívük ' szeretetét, 
ragaszkodását és felajánlják neki a tisztséget, hazajövetelre bírják. A turini 
százas küldöttség tagjai között ott találjuk Gesner Károly gyógyszerészt is, 

A másik ceglédi gyógyszertár alapítására a jogosítványt 1886-ban kapta 
Horváth Kálmán gyógyszerész, a híres Horváth Mihály ortopédfőorvos 
öccse, a mai Kossuth Ferenc utcában, de a „Reményhez" címzett 
gyógyszertár nem lehetett nagyon rentábilis, mert két évre rá eladta. A 
harmadik gyógyszertár (Megváltó Gyógyszertár) a Kőrösi-úton nyílt meg, 
miután arra 1896-ban Persay Elek gyógyszerész kapott jogot„ 

A XIX·-XX„ századfordulóra - amikor az ország összes gyógyszer„ 
tárainak száma 1489 volt - Pest megyének 49, Cegléd városának 30 106 
lakosra 3 gyógyszertára volt. A Szolnoki-úti és a Ráko·czy··úti (Isteni 
gondviselés és Rákóczi Gyógyszertár) Gyógyszertárak alapítása közvetlen 
az első világháború előtti évekre, 1910-re, illetve 1914-re esik, alapítójuk 
Peres Ernő, illetve Hauer Lajos gyógyszerészek voltak, 

Ha ezen adatokat értékeljük, megállapíthatjuk, hogy Cegléden a 
gyógy~zerészet - mind országos, mind pestmegyei vonatkozásban - későn 

alakult ki, a ceglédi fekvőbeteg ellátás kialakulásának évében, sőt azt 
követőleg is még több mint egy évtizeden át Ceglédnek egyetlen 
gyógyszertára volt.. A századfordulóra ez a szám 3-ra, az 1.. világháború 
éveiben 5-re növekedett 

A szocialista egészségügy szervezése lehetővé tette, hogy Cegléd városa 
fekvőbeteg ellátásának régen várt fejlesztése megvalósult, s az új kórház 
működése szükségelte a gyógyszerészet ceglédi vonatkozásban új 
szakterületének, a kórházi - gyógyszerészetnek megvalósítását. Ez 
eredményezte a fekvőbeteg ellátást szolgáló kórházi gyógyszertár 
felállítását. 

Tisztelt Hallgatóim! Végezetül engedjék meg, hogy megköszönjem 
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szíves figyelmüket, türelmüket és különös örömömnek adhassak kifejezést, 
hogy ezt az előad_ást Cegléd Városi Tanács Kórháza ünnepélyes 
tudományos ülésén megtarthattam, abban a városban, ahol elődeink oly 
sokat harcoltak és tettek a magyar nép egészségének megóvása és 
helyreállítása érdekében. 

dr Zalai Károly 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A szerző Cegléd város fekvőbeteg-ellátása 100 éves jubileuma alkalmából 
rendezett tudományos emlékülésen elhangzott előadás anyagát ismerteti.. 
Megállapítja, hogy a múlt század utolsó évtizedei új korszakot jelentettek a 
magyar gyógyszerészet történetében: fellendült a tudományok művelése, a 
gyógyszerészképzés, fejlődött a gyógyszeres terápia, megjelent az első 

magyar gyógyszerkönyv, a magyar nyelvű gyógyszerészi szaksajtó, 
megalakult a gyógyszerészek országos egyesülete, megindult a nagyüzemi 
gyógyszerkészítés. 

A közlemény második része Cegléd város gyógyszerészetének 
fejlődését ismerteti és értékeli„ A város első gyógyszertárait 1798-ban, 
1888-ban, ilL 1896-ban állították fel. Az első világháború éveiben a 
gyógyszertárak száma 5-re emelkedett.. A város kórházának fejlődése 

szükségessé tette kórházi gyógyszertár felállítását, 
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DR.. KÁROLY ZALAI: DIE LAGE DER PHARMAZIE IN DER PERIODE 
DER GRÜNDUNG DES SPITALES IN DER STADT CEGLÉD 

Zusammenfassung 

Die Veröffentlichung gibt den Text - anlásslich des Centenariums des 
Krankenhauses in der Stadt Cegléd gehaltete Vorlesung - bekannt. Der 
Verfasser stellt fest, dass die letzten Jahrzehnten des XIX„ .Jahrunderts in 
der Geschichte der ungarischen Pharmazie eine wichtige Rolle spielten: das 
wissenschafliche Leben, die Pharmacoterapie entwickelte sich, das erste 
ungarische Arzneibuch, die ungarische pharmazeutische fachpresse 
erschienen, die Apotheker gründeten eine Gesellschaft, die erste Schritte 
würden zur Gründung der pharmazeutischen lndustrie gemacht. 

Der zweite Teil der Publikation gibt mit einer Auswertung die 
Entwicklung der Pharmazie in Cegléd bekannt. Die ersten Apotheken 
waren in den Jahren 1798, 1888 und 1896 gegründet worden. Wahrend 
des L Weltkrieges erhőhte sich die Zahl der Apotheken auf 5 .. ln den 
letzten Zeiten machte die Entwicklung des Spitals die Gründung einer 
Spitalapotheke notwendig. 

DR.. KÁROLY ZALAI: THE SITUATION OF PHARMACEUTICS IN CEG· 
LÉD IN THE DEVELDPMENT PERIOD OF BED PATIEl\!T PROVISIOlll 

Summary 

Author introduces an address given at the scientific session held in honour 
of the 100-year anniversary of the bed-patient provision of the town of 
Cegléd. lt is shown that the last decades of the 19th century were a new 
period in the history of Hungarian pharmacology: it was the time for 
wide··scale research endeavours, of training pharmacists, when medication 
improved, the first Hungarian Pharmacopoeia was published. lt wasalso the 
period when a Hungarian language pharm3cology literature was first issued 
when the Association of Hungarian Pharmacists was established and the 
industrial medicament manufacture began, 

ln the second part of the account we are introduced to the history of 
pharmarology in Cegléd and receive an evaluation of same„ The 
firstpharmaciesof the town were established in 1798, 1888andor 1896. 
Ouring World War 1 their nun1ber increased to five. The development of 
the town's hospital necessitated the establishment of a hcspital dispensary 

f.8 

A SZOLNOKI GYÖGYSZERESZTÖRIENEII 
KIALLÍIASRóL 

A Szolnok megyei T;;i.nács Gyógyszertári Központja a MGYT helyi 
szervezetének és Szakszervezeti Bizottságának közreműködésével a 
szocialista egészségügy 30 éves, és az államosításnak negyedszázados 
évfordulóján, 1975, július 29-én kedden a városi tanács dísztermében 
ünnepi ülést tartott. A rendezvény jubileumi jellegéne~ kiemel~sét ~ivánta 
hangsúlyozni az a három napos GYÓGYSZERESZETTORTENETI 
KIÁLLITÁS, mely Szakosztályunk Szolnok megyei tagjának, KOVACS 
KÁLMÁN gyógyszerésztörténésznek lelkes munkáját dícséri.. A kiállítás 
rendezésében segédkező munkatársak közül a legtevékenyebb~k még 
KAPITÁNY ISTVÁN szakfelügyelő gyógyszerész, KISS SANDOR 
beruházási előadó és SZEKERES .JÁNOSNÉ laboratóriumi asszisztens 

voltak 
A kiállitás július 29-30-31-én a Ságvári Endre Müvelődésiház ez 

alkalomra átrendezett színháztermében került bemutatásra„ Mind az 
ünnepi ülés, mind a kiállítás, valamint az ezeket kísérő tudom?nyos 
előadások beleilleszkedtek és szerves részét képezték SZOLNOK VAROS 
900 éves .JUBILEUMI ÜNl'JEPSÉGSOROZATÁNAK 

69 



A tudományos ülés előadásai közül, mint bennünket történészeket 
érdeklőt, külön megemlítem KOVÁCS KÁLMÁNNÉ: „Szolnok megyei 
gyógyszerészek a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Országos 
Vándorgyűlésén'' című szakiörténEiti előadását„ 

A kiállítás anyaga elsősorban az elmúlt 25 év eseményeit volt hivatva 
bemutatni és csak mint dokumentativ alátámasztása, kiegészítése a mai 
szocialista gyógyszerészet fejlődéstörténetének, kapott szerepet a szakma~ 
történeti múlt elsősorban megyei vonatkozású tárgyi anyagának 
bemutatása, A gyógyszerészet fejlődése ugyanis nemcsak társadalmi és 
szociális téren fejlődött jelentősen, hanem a természettudományos 
ismeretek bővülésével a gyógyszerkészítés technológiája, valamint az 
általános tudományos szemlélet terén is sokat változott„ Ezt különösen a 
gyógyszerészképzést szolgáló tankönyveknek egy részét bemutató tárló 
szemléltette érzékletesen, A technológia fejlődését pedig a gyógyszerek 
előállítására, készítésére szolgáló munkaeszközök válogatott szemefvényein 
kísérhették figyelemmel a kiállftás látogatói. 
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A kiállítás szakmatörténeti jellegű összeállítása elsősorban a megyei 
gyűjtemény anyagára támaszkodott a teljességre való törekvés igénye 
nélküL Ennek ellenére a rendezőség szükségesnek látta néhány olyan 
tárggyal is kiegészíteni a bemutatásra szánt anyagot, mely tárgyak a megyei 
gyűjteményben ugyan nem találhatók meg, de jellegüknél fogva kiegészítik 
azt, bár éppúgy használhatták Szolnok, mint a környező városok bármely 
régi patikájában„ Ilyenek például a kecskeméti gyűjteményben őrzött és a 
ki-állítás tartamára kölcsönzött vándorpatikus mérleg az 1700-as évekből, 
amikor az Alföldön még nem voltak állandó jelleggel megtelepedett 
gyógyszertárak, sőt orvosok sem. Ilyen általánosan használt munkaeszköz 
továbbá a famozsár, cukorka, pasztillavágó rács és henger, vörösréz 
vízfürdő, infundibulum, fa- és ón kúpöntő és globulus öntő formák a 1núlt 
század éveiből. 

Szolnok megyére is érvényes az a történelmi tény, ami egyébként az 
egész Alföldre is jellemző, hogy egészségügyének fejlődését erősen 

visszavetette a török hódoltság időszaka, Patikák létesítésére is így elég 
későn kerülhetett sor, Az első gyógyszertárak egyike a Ferences 
Rendházban működött, melyről írásos emlék már 1799-ből tesz említést.. 
A bemutatott edényzet ezért jórészt az Altwien bécsi, az elbogeni cseh, 
valamint a pécsi Zsolnay gyár által készített porcelán tégelyek alkotják, 
amint az általában az Alföld legtöbb régi patikájára is jellemző. A kiállított 
üvegek között akad néhány hasáb alakú szép példány„ A jellegzetes kék 
kobalt üvegek néhány uránzöld és rubin üveg társaságában gyönyörköd
tették a szemlélőket„ A fatégelyek általában a múlt század közepéig 
visszanyúlva képviselték ezt a ma még kellőképpen nem értékelt 
edénycsoportot, 

A történeti anyag a szolnoki Damjanich Múzeum által rendelkezésre 
bocsátott három szabvány múzeumi tárlóban, valamint egy szecessziós és 
kép szép biedermeier patikaszekrényben került kiállításra 

A könyvek, okiratok, orvosi és gyógyszerészi diplomák, nyolc lapos 
tárolóban és négy asztalon kaptak helyet, egészségügyi vonatkozású 
bélyegek egy csoportjával együtt .. Ezen kívül a termet körbefogó álló 
paravánokon számos fotótabló, táblázat és grafikon mutatta be a 
hálózatfejlesztés, a forgalom alakulás, a társadalmi, a sport és az egyéb 
közéleti megmozdulás jelentősebb mozzanatait., . . 

A kiállítás ünnepélyes megnyitásán GALi MIHAL Y, a megyei 
Gyógyszertári Központ igazgatója üdvözölte a megjelenteket, majd dr. 
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PÁPAY DÉNES főorvos, a megyei tanács VB egészségügyi osztályának 
vezetője méltatott és adta át megtekintésre a rendezvényt a szép számmal 
megjelent vendégeknek, Jelen voltak többek között Budapestről dr .. VÉGH 
ANTAL professzor, Szakosztályunk tb és területi bizottságának elnöke, a 
Szolnok megyei és városi tanács, valamint a helyi párt és szakszervezet 
vezetőségének reprezentatív képviselői is, akik a látottakról igen 
elismerően nyilatkoztak beírva nevüket a kiállítás vendégkönyvébe is„ 

Befejezésül talán még csak annyit, hogy az itt látottak sokévi 
szorgalmas gyűjtőmunka első nyilvános gyümölcseként értékelhetők„ Az 
.egész gyógyszerészi kar nevében kívánom, hogy ez a jelentős 

szakmatörténeti kezdeményezés m~ltó folytatást is nyerjen, a már eddig 
összegyGjtött szép anyag tovább gyarapodjék önzetlen, lelkes adakozók és 
adatközlők segítségével, a gyGjtemény pedig mielőbb kaphasson értékének 
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megfelelő elhelyezést akár Szolnokon, akár valamelyik megyei helységben, 
ahol egy. régi épületben, esetleg egy megszűnt patika helyén múzeumi 
kö.rül~é~yek ~özött váljék közkinccsé, és hozzáférhetővé a nagyközönség 
szamara 1s. Minden bizonnyal az illetékes szervek is belátják, megértik és 
támogatják egy ilyen kulturális létesítmény megvalósulásának fontosságát 
és jelentőségét 

ÖSSZEFOGLALÓ 

Lóránt Nándor 
Kecskemét 

Lóránd Nándor is egyik rendezője a Szolnoki gyógyszerésztörténeti 
kiállításnak, így a szocialista egészségügy 30„ és az államosítás 25„ 
évfordulóján 1975 .. VIL 29-én rendezett ünnepi ülésről és Kovács Kálmán 
gyógyszerésztörténész által szervezett és rendezett kiállításról autentikusan 
számolhatott be. Az ünnepi ülésen gyógyszerésztörténelmi szempontból 
Kovács Kálmánné előadása érdekes, melyet: „Szolnok megyei gyógyszeré
szek a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Országos VándorgyQlésén" 
címen tartott„ A kiállitásról képeket is közlünk, melyen régi edényeket és 
eszközöket láthatunk, A kiállítást okiratok, diplomák, könyvek, 
grafikonok és táblázatok tették színessé. 

Az ünnepséget Gáli Miháfv igazgató, Dr, Pápay Dénes főorvos 
nyitották meg„ 
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NANDOR LÓRÁND DIE PHARMAZIEHISTORISCHE 
AUSSTELLUNG IN SZOLNOK 

Zusammenfassung 

Nándor Lóránd war einer der Organisatoren der pharmaziehistorischen 
Austellung zu Szolnok und ist daher in der Lage, einen authenteschen 
Bericht über die feierliche Sitzung am 29, August 1975 bezüglich der 30, 
.Jahreswende der Entstehung der sozialistischen Pharmazie und der 
Verstaatlichung der Apotheken, sowie der von Kálmán ' Kovács, 
Pharmaziehistoriker organisierten und veranstalteten Ausstellung zugeben. 
~~nrend der feierlichen Sitzung war - -vom pharmaziehistorischen 
Standpunkt - der Vertrag von Frau Kálmán Kovács interessant, über „Die 
Landeswandersitzung der Apotheker, Aerzte und Naturforscher des 
Komitats Szolnok"„ Wir zeigen einige Photographien über die Ausstellung, 
die alte Gef~Sse und gera1:e darste/len,. Der Ausstel/ung, welche von 

Direktor Mihály G_~Ji und Hauptarzt dr.. Dénes Pápay eröffnet wurde, 
gaben Urkunden, Diplome, Bücher, Graphikons und Tabellen Farbe„ -

NÁNDOR LÓRÁNT: 
THE PHARMACY HISTORY EXPOSITION IN SZOLNOK 

Summary 

Nándor Lóránd was a member of the organizing committee of the 
pharmacology-historical exhibition in Szolnok and thus is ina position to 
give an aut.hentic account on the festive meeting held on 29 August 1975 
to commemorate the 30th anniversary of the establishment of the socialist 
pharmacology and the 25th anniversary of the nationalization of 
pharmacies as well as on the exhibition organized and arranged by 
pharmacology-historian Mr„ Kálmán Kovács„ An interesting address from 
the point of pharmacology-history was the one at the meeting given by 
Mrs. Kovács on the „National ltinetary of the County Szolnok';) Our 
illustration shows some antique vessels and utensils„ The celebrations, 
opened by director Mr„ Mihály Gáli and head physician Dr.. Dénes Pápay 
were made colourful by charters, diplomes, books, sharts and tables. -
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NEVES MAGYAR GYÓGYSZERESZEK 

ERNYEY JÓZSEF HALÁLÁNAK 30 ÉVES ÉVFORDULÓJÁRA 

1945 október 1-én hajnali 4 órakor hunyt el nagy polihisztorunk 
ERNYEY .JÓZSEF gyógyszerész, a Magyar Nemzeti Múzeum Éremtár, 
volt igazgatója és a Természettudományi Múzeum volt első főigazgatója. 

Unokahuga: ERNYEY MARGIT1 és unokaöccse: MISSEJE PÁL 2 

Pozsonyból eljuttatták hozzánk az alább közölt gyászbeszédet, melyet 
temetésén a Magyar Nemzeti Múzeum nevében dr,, HUSZÁR LA.JOS az 
Éremtár igazgatója mondott el a katafalk- előtt 

„A Magyar Nemzeti Múzeum nevében rovom le a kegyeletet ennél a 
ravatalnál. ERNYEY nemcsak mint az Országos Természettudományi 
Múzeum első főigazgatója szerzett nagy érdemeket ennek az iritézménynek 
a megszervezésében, hanem sokrétű tudományos munkássága révén 
általánosan tisztelt és becsült nevet vívott ki a maga részére„ Az a széles 
tudományos horizont, mely érdeklődési körébe beleesett, a legváltoza
tosabb tudományágakat foglalta magába„ A botanika vagy orvostörténet 
mellett egyforma eredménnyel művelte a szláv nyelvészetet vagy az 
általános művelődéstörténetet is, Legszívesebben azonban mindenkor 
szűkebb hazájának a Felvidéknek a múltját kutatta,. Ez a sokoldalú 
tudományos érdeklődés és az ennek nyomában járó, százakra menő cikk és 
tanulmány sorozata tudományos specializálódás mai korszakában szokat
lanul ritka epithetont eredményezett számára. ERNYEY JÓZSEF-et az 
utolsó polihisztorok egyike nevén volt szokás emlegetni„ Nekünk, akik 
hosszú éveken keresztül dolgoztunk vele együtt a Magyar Nemzeti 
Múzeum csöndes falai között, alkalmunk volt megismerni azt a végtelen 
szívósságot és fáradtságot nem ismerő kitartást, mellyel tudományos 
munkáját úgyszólván élete végéig folytatta„ Erős lélekkel viselte el a balsors 
csapásait és ez az erős lélek nyújtott szilárd alapot arra, hogy szelleme 
mindvégig frissen alkosson testi ereje végső hanyatlásáig. Kollégái, volt 

ERNYEY MARGIT, ERNYEY .JÓZSEF KÁROLY öccsének leánya aki 

2 
POZSONYBAN lakik. 
MISSE.JE PÁL ERNYEY .JÓZSEF BELLA hugának fia aki POZSONYBAN 
lakik. 
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tisztviselőtársai, tanítványai és barátai egyformán fájlalj:3.k elvesztét mert 
ha a különböző, általa művelt tudományágakban lesz is esetleg aki 
folytassa az ő munkáját, nem. lesz aki pótolja azt a mindenkin segít~ni 
igyekvő készséget és azt a meleg szívet, melyet akkor sem tudott elrejteni, 
ha néha külsőfeg ridegségbe igyekezett is burkolózni. Hivatali és 
tudományos pályáján a legmagasabb pozíciót elérve, marandandó 
eredménvekben gazdag élet után ragadta el közülünk a kérlelhetetlen sors„ 
Emlékét kegyelettel fogjuk megőrizni," 

A gyászbeszéd, bár tömören összefoglalja gazdag, emberi, szellemi 
értékét, példaképijl szolgáló puritán életét, mégis emlékének á!dozunk 
most, mikor a szomorú évforduló alkalmából közöljük a reá vonatkozó 

újabb kutatásaink eredményét. 

ÚJABB ÉLETRAJZI ADATOK 

ERNYEY .JÓZSEF születési helye -valamennyi életrajzában tévesen 
közölt - születési évét az eredeti keresztlevél hiányában csak a rokonok 
igazolásai és a gyászjelentés alapján helyesbítettük. 3 Most rendelkezé
sünkre áll ERNYEY JÓZSEF édesanyjának imakönyve, melybe bejegyezte 
mind a 11 gyermekének4 pontos születési évét: „.JÓZSEF 1869'..' 

Fénykép az ERNYEY családról 

Állnak: balróHobbra: Janka~ Károly, Józsefv Ferenc, Anna„ Ulnek: balróHobbra: Hermin, 
az édesanya, az édesapa, ölében ül Bella, a szülők között áll Rezső, előtte ül Tilda, a jobb·· 

szélén ül .János„ 

3 

4 
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Dr. HEGEDÜS LAJOS: ERNYEY .JÓZSEF (Gyógyszerésztörténeti Diárium Jll., 
évf. 3/11/sz.1974„ Bpest. SOTE. NY 61 p 
ERNYEY JÓZSEF egyik testvére egész kis korában elhunyt ezért közlünk csak 9 
testvérérlSt fényképet 

A mai NITRICOW tehát az egyesített RACSIC-DVORNIK (BÉLA· 
UDVARNOK) új neve 

ER NVEY JÓZSEF pontos születési helye is tisztázódott A ZABAV A-i 
- ma is meglevő - erdészlakban látott napvilágot. Itt volt apja főerdész. 
RASICS (ma N ITROCOW) mellett levő erdőszélen található. s BÉ LA
UDVARNOKOT (DVORNIKOT) mint szülőhelyét azért említik életrajzá-
ban, mert annak idején ZÁBAV A közigazgatásilag oda tartozott 6 · 

NYITRA MEGYE 1896, évi 
térképrésze 

DVORNIK(=BÉLAUDVARNOK) alsó VESZTENIC a térképen jól 
láthatók BELÁNKA (ma NITRICA) patak mentén 

s 
6 

ERNYEY JÓZSEF apja séSt nagyapja is itt volt ZABA VÁN flSerdész. 
BÉLAUDVARNOKON (DVORNIKON) volt csak plébánia és azért ott 
anyakönyvezték ERNYEY JÓZSEFET. A ZÁBAVÁN elhunyt szülei is a 
bélaudvarnoki (dvorniki) temetőben alusszák örök álmukat 
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ERNYEY JÓZSEF elemi iskoláit nem PRIVIGYÉN, ·-mint irtuk -
hanem a ZÁBAVÁHOZ egészen közeleső ALSÓ-VESZTENICÉN végezte, 
ahol anyai nagyapja LUDVIGH kántortanitó volt 7 ERNYEY JÓZSEF 
édesanyjáról LUDVIGH JOHANNÁRÓL (1846-1923) még a következő·· 
ket tudtuk meg: „Igen művelt, köztiszteletben álló asszony volt. 
Anyanyelvén kívül kitűnően beszélt németül, szlovákul, csehül és jól 
tudott latinul is8 Verseket is írt, igen szépen énekelt, zongorázott. Sokan 
keresték fel tanácsért" -írja ERNYEY MARGIT nagyanyjáról._ 

8 
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ERNYEY JÓZSEF 
édesapja édesanyja 

Dr HEGEDŐS LA.JOS. Gyógyszerésztörténeti DIÁRIUM 1974 11! évf 3. sz 61 
p. 

~~-b~.n az időben kevés latin műveltségű falusi asszony élt. Lehet, hogy tőle 
orokolte ERNYEY .JÓZSEF kiváló latin tudását és nagy nye!vkészségét 

ERNYEY MARGIT ERNYEY JÓZSEF unokahuga -akinek cimét 
csak nemrég tudtuk meg - 1975 januárjában négy oldalas levélben számolt 

be hőn szeretett nagybátyjáról ERNYEY .JÓZSEFRŐL, akinek kedvence 
és keresztlánya volt Azt is említi levelében, hogy nagybátyja adoptálni és 
taníttatni akarta, hogy munkatársa és örököse [egyen majd, de szülei nem 

engedték őt Budapestre. 

GYÓGYSZERÉSZI MŰKÖDÉSÉRŐL 

ERNYEY MARGIT megerősíti kutatásainkat ERNYEY JÓZSEF való· 
színű NAGYTAPOLCSÁNYBAN CSIPPÉK JÁNOSNÁL volt gyakornok 
Leveléből idézünk: „Józsi bátyám a pozsonyi Mihály kapu alatti „Vörös 
Rák" Gyógyszertárban működött valamikor (mostanában gyógyszerész 
múzeum van ott). LŐCSÉN, KASSÁN is volt patikában, de legtöbbet azt 
hiszem KÖ RMŐCBÁNY ÁN Ugy tudjuk, Józsi bácsi több helyen is 
segédkezett, kisegJtett a patikában Szeretett helyet változtatni és 
mindenütt tapasztalatot szerezni, kutatni, történészkedni, vizsgálni, 

többnyire a gyógyszerészet múltját 
ERNYEY MARGIT 1975 január 23-án arról értesített, hogy levelet 

kapott a ma is KÖRMÖCBÁNYÁN lakó HELLENSTEIN OTTÓTÓL,9 aki 
ERNYEY JÓZSEFET jól ismétte, még gyerekkorából. Visszaemlékezésé
ben megemlíti, hogy: „.JÓZSI bácsi" KÖRMŐCRE járt kisegíteni a 
gyógyszertárba, ahol GAZDIK JÁNOS gyógyszerész volt a tulajdonos, 
JÓZSI bácsival bizonyára már régebben ismerősök voltak és igen jó viszony 
volt köztük. Hosszabb ideig volt KÖRMÖCÖN, amíg nem akadt 
idősebb vezető a gyógyszertárba. Nyári időben estefelé a patika előtti 

padocskán üldögéltek (HELLENSTEIN) OTTÓ édesapjával, meg GAZDIK 
úrral, amikor hűvösebb idő volt, akkor OTTÓ-ékhoz jártak a kis 
OTTÓ-nak akkor még érthetetlen. , unalmas dolgokról beszélgettek 
évek után OTTÓ édesanyja mesélte, hogy a diskurálás mindig a 

hisztóriákról szólt - JÓZSI bácsi eljárt még az ott élő SZERÉNYI 
ODESCALCHI ARTUR herceghez is, aki szintén komolyan történelemmel 

9 
Dr. HELLENSTEIN OTTÓ anyai részről unokaöccse ERNYEY JÓZSEFNEK és 
mint körmöcbányai lakos jól emlékszik nagybátyjára 
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foglalkozott .. Közösen szerzői voltak ,;A MAJTHÉNYl-k és a felvidék" 
című műnek, Ennyit írt OTTÓ, többre nem emlékszik. „ ." lgy szól 
ERNYEI MARGIT levél részlete. 

A két levéltöredék is újabb bizonyiték ERNYEY JÓZSEF 1888-1900 
közötti gyógyszerészi működése mellett„ 

A levél folytatása: .... „JÓZSI bácsink úgy tudom igen pontos, 
szorgalmas és eléggé magába zárkózott természetű volt. Önmagáról sohasem 
beszélt Nem szerette ha sajnálják, vagy ha csak kérdezősködtek 

hogylétéről, haragudott, mikor nagymama siránkozott a lába miatt. 
Kisgyermek koromban JÓZSI bácsi KÖRMÖCBÁNYÁN• működött, 
édesapám (ERNYEY KÁROLY) akkoriban erdész volt, BARS-KAPRON

CÁN, KÖRMÖCBÁNYA mellett, - JÓZSI bácsi nem igen járt hozzánk -
mivel 3 órai gyaloglás - akkoriban erdőn át, - az ő lábának sok volt„ 

Eljárt néha egy bácsikához STEFFEL EOE esperesplébánoshoz, aki 
nagyapával kb.. egyidős volt s aki PRIVIGYE mellett NYITRO

SZUCSÁNYBAN lakott. A bácsikával itt-ott vadászni jártak, de JÓZSI 
bácsi azonkívül egyedül is eljárt - geológiai kutatásokat csinált, 
mindenféle különlegességeket, régiségeket, múzeumba való tárgyakat 
gyűjtött, történész dolgok után járt sokat, dacára a fájós lábának„" „ „ 

ERNYEY JÓZSEF ROKONI, BARÁTI KAPCSOLATAI 

Testvéreihez, rokonaihoz, meleg kapcsolatok fűzték. Testvére ö.zvegy 
PFAFF-né ERNYEI JANKA az 1940-es években együtt alkott ERNYEY 
JÓZSEFFEL Nemcsak testvéri szeretet, de a legközvetlenebb barátság 

alakult ki köztük, mert ERNYEY JANKA nagymüveltségü, világlátott 
- sokat utazott asszony volt - írja ERNYEY MARGIT. - Megemlékezik 

továbbá BELLÁRÓL, ERNYEY JÓZSEF legfiatalabb testvéréről, aki 
NAGYBOSSÁNYBAN volt postamester Az ő fia MISSEJE PÁL 

agrármérnök, a pozsonyi egyetemen előadó, aki Budapesten felkeresett, 
igen értékes adatokkal szolgált„ Elmondta, hogy mint gimnazista diák 
1930-as években gyakran jött BUDAPESTRE és meglátogatta nagybátyját 

ERNYEY JÓZSEFET, akinek tudásától, műveltségétől el volt bűvölve, a 
tanulásra, az önképzésre ösztönözte .. Tudomása szerint 1917/18 körüli 
években a Magyar Nemzeti Múzeum a körmöcbányai híres levéltárba 
delegálta nagybátyját, annak megmentése érdekében .. Elmondta még, hogy 
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JÓZSI BÁCSI sokszor üdült Balatonfüreden. Ugyancsak ő átadott egy 
családi levelet, mely 1945 .. augusztus 1-ről kelt A sorok PFAFFNÉ 

ERNYEY JANKA hugának szóltak LOSONCRA ERNYEY halála előtt 2 
hónappal így írt (részlet): 

„Kedves .Jankám! 

Végtelenül köszönöm !]Ok figyelmedet és szivarvégeket. Azért bánt 
hogy nem irhatok, de ha jön valami ismerősöd a te leveleddel, az mind siet: 
az én válaszomat nem várja be 

Magamról nincs mit írnom, Azt szoktam mondani, úgy vagyok, mint az 

aszalt körte és ez most sem változott.. Egészséges vagyok, aráfiylag jól 
alszom és tengődöm„ Hiányom nincs semmiben, azaz hogy igen szivarban, 
de pipám van, Dohányom is KÁLMÁN10 jóvoltából elég, alkalmilag finom 
gépvágású cigarettát is töltök„ .JÁVORKA11 ha nem is beteg, de 
gyügös·nyügös_, de azért megjelenik SZEKFUÉK12 ECKHART13 meg 

vannak KELENYIT, mir:t nyilas ellenest fogták el még XII. 7-én, azóta 
nincs híre, állítólag Bruckban kivégezték . 

A szokott látogatók mind eljárnak. A múzeum igen megrongálódott, 
még takarítják a roncsokat, és úgy kicserélődik a személyzet, hogy alig 
ismerek rá.." „ . 

Majd rokoni, családi dolgokról, ismerősökről, rokonokról számol be a 
levél 

Kezünkbe került azóta még öt ERNYEYT magasztaló életrajzi cikk, de 
azok csak a 1nár ismert, illetve téves adatoknak az ismétlése. 14 

IO ERNYEY . . 
KALMAN ma is éléS unokaöccse, aki utolsó éveiben mellette volt 

11 ápolta. (Lakik; Bp ti„, Lövőház u. 22) 

12 Dr Jávorka Sándor nemzetközi hírű botanikushoz 

13 Dr. Szekfü Gyula történész professzorhoz 
Dr. Eckhart Ferenc történész egyetemi tanárhoz szoros barátság fűzte 

14 
Dr Baradlai ,János; ERNYEY JÓZSEF. Gyógyszerészi Közlöny XLVt évf 1930 
XI, 2. 15/44 sz. Bpest, 245. p. (szerk : Karlovszky Geyza). 
A Gyó~yszerészi Szemle 1936 IV. évf 29. sz. címoldalán fényképpel és a 440 
old. „C1mképünkhöz" címmel Bpest, Máté ny. 1936. 
Dr Huszár Lajos; ERNYEY .JÓZSEF. Magyar Múzeum. 1946. Bpest Egyetemi 
ny. 92. p 

Dr Halmai János: Gyógyszerész Ill. évf 11. sz. 341 p. 1947„ Bpest 
Dr„ Halmai János: Egy magyar gyógyszerésztörténészről.. Gyógyszerész, 1948 
Bpest. VI. évf. 16 sz 
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Értékes nekrológot irt ERNYEYRŐL SZENDREY ÁKOS neves 
folklorista, az ETNOGRÁFIA hasábjain. 15 

ERNYEY JÓZSEF újabb rokoni kapcsolatáról kaptunk hírt. Anyai 
ágon dr. GERENDÁS MIHÁLY Kossuth díjas professzor unokaöccse 
ERNYEY JÓZSEFNEK.. A kiváló tudóssal történt beszélgetésünkről és a 
visszaemlékezésekről más alkalommal még visszatérünk 

ERNYEY UTAZÁSAI, ÚJABBAN TALÁLT MUNKÁI 

Életr_ajzi adataiból tudjuk, hogy a Felvidéket, a bányavárosokat, a várakat, 
majd mind felkereste. /Vlikor a népi színjátékok emlékeit gyűjtötte, a 

„Néprajzi Tár" részére egész Árva, Nyitra, Turóc megyét bejárta, sőt 
Piliscsabán is megfordult 1908wban„1 6 

Mint a „VISEG RÁDI VÁR" című könyvében 1 7 nemcsak leírta annak 
történetét, hanem mint a műben levő fénykép tanúsítja, személyesen is 
méréseket végzett ott„ lgy a bajmóci, az oroszlánkői, a turóci, a vágvölgyi 
várakat mind felkereste A prágai Szent György szobor történetéről írt 
tanulmányához is egy felvételt mellékelt.. Külföldi tanulmányútjait említi 
az 1905-ös NEMZETI MÓ ZEUM-BELI JELENTÉS, amikor is Belgrádban 
1907-ben LWOW (LEMBERGBEN) járt 

Az 1911 és 12-es években a Magyar Nemzeti Múzeum tanulmányútra 

küldte. Megfordult Bécsben, Nürnbergben, Münchenben, ahol felkereste a 
Pinakotékát, továbbá Prágában, Boroszlóban, és a hí'res Lipcsei 
Könyvtárban. Hivatalos minőségben részt vett 1911-ben az első drezdai 
EGÉSZSÉGÜGYI VILÁGKIÁLLÍTÁSON. 18 

1 s 
16 SZENDREY ÁKOS: ERNYEY .JÓZSEF ETNOGRAFIA 1946 Bpest. 

ERNYEY JÓZSEF: (gyakornok) jelentése (népi színjátszási) gyűjtő útjáról 
Jelentés a Magyar Nemzeti Múzeum 1908 évi munkájáról Bp. 1909 Stepháneum 

1 7 214~220 p, 

Dr. Hegedüs Lajos: a Visegrádi Vár Gyógyszerésztörténeti Diárium 1973. II. 
évfolyam 2 {6) szám Váci ÁFSZ sokszorosító 1973. 6. p (ERNYEY .JÓZSEF és 

18 LUX KÁLMÁN könyvének ismertetése.) 
ERNYEY .JÓZSEF: (A Magyar Nemzeti Múzeum néprajztári segéd6r.) 
Jelentése a drezdai nemzetközi hygiene kiállításról. 
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Jelentés a .Magyar Nemzeti Múzeum 1912 évi működésér61. Bp. 1913. 
Stepháneum 341-346. p„ (A munka található a Magyar Nemzeti Múzeum 
Széchenyi Könyvtár Történettudományi Részlegében Budapesten.) 

A Magyar Tudományos Akadémia Levéltárában 5 kéziratát találtuk 
Az Országos Természettudományi Múzeumban előkerült a „Tolna 

megyei mammut csontváz leletről" irt tanulmánya, feljegyzése. 

Szerzőtársával dr. KARSAI GÁZÁVAL együtt német nyelven irt 
„Felvidéki népi színjátékok" című 3 vaskos kötetes munkáját megtekin

tettük. Ezeket 1928-32-ben és 1938-ban adta ki a Magyar Nemzeti 
Múzeum„ 

ÚJABB ADAT ERNYEY JÓZSEF NÉPRAJZI MUNKÁSSÁGÁRÓL 

Míg eddig néprajzi vonatkozásban csak megjelent munkáit említettük, nem 

foglalkoztunk a Néprajzi Múzeumban levő tárgyi és kézirat anyagával. 

Ennek a Múzeum és a Könyvtár folyamatban levő költöztetés és rendezés 

az oka. FI LEP ANTAL a Magyar Tudományos Akadémia néprajzkutatási 
csoport tudományos munkatársa arról tudósított, hogy szerinte ERNYEY 
.JÓZSEFNEK nagy mennyiségű begyűjtött tárgyi és kézirat anyaga van a 
Néprajzi Múzeum birtokában. 

Az Országos Természettudományi Múzeum Történelemtudományi 
osztályán ERNYEY .JÓZSEF kéziratai között egy nevére címzett borítékot 
találtunk, mely értékes rajzot és felvételeket tartalmazott. 

A borítékra a következő szöveget írta ERNYEY: 

„A néhai „Veres klastrom" elpusztult patikájának edényei a felkai 
TÁTRA múzeumban„ A csoport felső sora lenne, de felújítás folytán 
megromlott, csak az üveg érintetlen Az alsó sor Cornidesé" 

Az elpusztult szepesi „VERES KLASTROM" patikájának edényeiről a 
borítékban talált rajz az edények pontos méreteit, mennyiségét is 

feltünteti. Ezek szerint 10 porcelán tégely19 (5 fedéllel, 5 anélkül) 5 
üvegedény 28 fa pixis, 1 db fehér mázas fajansz köcsög, a poprádfelkai 
Múzeumba átmentett patika edények leltára„ 

ERNYEY ide vonatkozó munkájából tudjuk, hogy 1901 és 1929-ben 
jár az egykori „VE R ES KLASTROM" patikájában' 0 s azt is említi, hogy a 
rajzokat és a felvételeket BARTHA ISTVÁN gyógyszerész küldte el neki. 

19 
A porcelánoknál az ,.Alt--Wlen cserépbe benyomott jellegzetes. két vonallal 

20 osztott pajzsot és az 1828, 1831. évi gyártásí fenékjelet is feltünteti a rajz. 
ERNYEY JÓZSEF: „Szerzetesrendjeink gyógyszertárai" Magyar Gyógyszerészeti 
Társaság Értesítője, Főisk ny. Pápa 1932 Bpest. VII. évf 3. sz. 203 4 5, 6 p 
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A felrajzolt feliratok megfejtése, amennyiben a rajz helyes és nem 
elnagyolt az alábbi: 

UNG. LINA-
RIAE 

EXTR' 
GRAMIN, 
C .. OLIO 

e 
CAROL 

OLE 
CETAC 

AQVA 
ANOD 
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Unguentum linariae 
Línaria kenőcs 

Extractum graminis cum 
olio=Olajos tarack·-gyö-
kér kivonat 

Sal Caro l=Káro 1 y só 

Oleum ceti=cethal olaj 

Aqua anodynum:=:: 
Fájdalomcsillapító víz 

A Linaria officinalis {gyujtoványfü) 
alkoholos kivonatábót0 annak idején 
disznó zsírral készült, vízfürdőn bepá
rolt halványzöld színű, lágyító, gyó
gyító kenőcs„ Amit még a század 
elején is készítettek, főleg aranyeres 
bántalmaknál és bőrbetegségeknél al
kalmazták. Már az 1745„ évi Torkos
féle Pozsonyi Taxában és az 1829-es 
„Budai Árszabásban" is Szerepelt„ Ma 
már nálunk nem használják., 

Az 1., Magyar Gyógyszerkönyvben 
vizes kivonata hivatalos volt, 

A kör jelzés, benne egy vonallal még 
az alkémia korából v.ísszamaradt Sal 
só megjelölése volt„ Ma is használt 
gyógyszer„ 

Oleum ceti, a cethal olajat jelöli., A 
ma hivatalos Cetaceumot tévesen 
régebben cetolajnak, Spermacetnek, 
Cet faggyúnak nevezték, Ma is 
hivatalos szer„ 

A VI.. Magyar Gyógyszerkönyvben 
ma is hivatalos a Spiritus Aethereus 
régi elnevezése, Népies nevén Hoff
mann csepp-nek nevezik„ Az 1, 
Magyar Gyógyszerkönyvben ez áll: 
Hoffmann fájdalomenyhítő cseppjei 
(Líquor anodynus mineralis Hoff .. 
manni). 

~·· 

1 
.:t ,... 
-< 
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L 

MINl

UM 

OL 

CAD 

(olvashatatlan) 

Plumbum (hyper) oxida- Ma is hivatalos gyógyszer 
tum=vörÖ$ ólomoxid= 
=:::veres ólŰmfe!éle·g 

Oleum cadini =Pix 
Juniperi 
oxicedri::::::tJoróka kátrány 

.Ma is hivatalos gyógyszer 

A klastrom megmentett edényeiről készült fénykép első sorában 3 fa 
pixist, 3 üveg edényt, a második sorban CORNIDES tulajdonát képező 4 
porcelán tégelyt láthatunk 
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Az első sor feliratai: 

SULF. 
CUPRI 

LY. 
THARG 

PUL. 
SUL LIX. 

DULC 

ELAEOS 

FOENIC 

STIB. 
OlAPH„ ABL. 

Sulfas Cupri=cuprum sul- Ősidőktől napjainkig használt gyógy-
furicum:::::kénsavas szer 

rézszulfát:o:::rézgálic, Rékgálic 

L ytargyru m=Litargy

ru m=Plumbum oxyda

tum~lomoxid, ólom
glét:::::óloméleg 

Pulvis sulfas Jixivae=Kali·· 
um sulfuricum=Arcanum 
duplicatum:::::kénsavas 
kálium 

Már az 1. Magyar Gyógyszerkönyvben 
is hivatalos gyógyszer volt 

1. Magyar Gyógyszerkönyvben is 
hivatalos gyógyszer volt 

Solutio (Spiritus1 Saturni Alkemia Saturnus Q jele Középen (J} 
::::SATURNI DULCIUM= körbe függőleges vonal a Spiritus 

So!.. Saccharum SATUR- (solutio) jelzése 

Nl=ólom cukor oldat= 
Plumbum aceticum solu
tum=ólomacetát oldat 

Ma is használt gyógyszer. 

Ele1osacharumfoeniculi= 1. Magyar Gyógyszerkönyvben is 

Édesköményolajos cukor hivatalos gyógyszer volt.~ 
dörzset 

Stibium diaphyllinum Ma már nem használják a PH HG. 
ABL=Stibium chlo- l-ben még hivatalos szer volt. 

ratum alb„=Antimon-
chlorid=Chlor antimon 
=Hármas dáranyha!vag 

A második sor 4 porcelán tégely felirata: 

EXTR. 
C CASCA 

EXTR. 
MYRRHAE 

Extractum cum casca
rilla 

Extractum myrrhae 

Kaszkarilla kivonat 

PHGH L-ben hivatalos volt„ 

Mirrha kivonat 
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EXTR„ 

QUAS 
SIAE 
EX 

CAR BEN 

Extractum Qua~sie= 
keserafa-kivonat 

Extraktum cardui Bene
dictus=BenEldekfű kivonat 

(PH„ HG„ l··ben hivatalos volt) 
Ma nem használják. 

A borítékban volt és valószínű a múzeum tárgyai közé tartozott, a 
fényképeken látható korabeli gyógyszertári kézimérleg és zseb pénzmérő 
eszközöket tartalmaZ<;\ súlyszekrény (Ezekről a régi súlyokról RÁDÓCZY 
GYULA

21 
és RÉPAI LAJOS22 munkáiban olvashatunk bővebben.) 

Zseb pénzmérő mérleg és sú lyszekrény 

21 
RÁDÓCZY GYULA: Régi magyar gyógyszerészi súlyok kialakulása. GYÓGY·· 

22 SZER ÉSZTÖRTÉNETI DIÁRIUM, 1973„ II. évf. 2„ sz. Bpest, Váci AFSZ. 29„ p. 
RÉPAI LA.JOS: Régi gyógyszertári súlyok és egyéb mértékek Gyógyszerészet, 
1973. XVll évf. 1. sz, Bpest„ Ifjúsági lap, 30, p. 
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RÉPAI L.AJOS: ÓKORI GYÓGYSZERÉSZI EMLÉKEINKBŐL 
Gt'ÓGVSZERÉSZTÖRTÉNETI DIÁRIUM 1972 1 évf. 4 sz Főv Tan 
Gyór,yszertári közp. Szignáló részleg Bpest 19„ 20. p, 

A felvételeken jól látható a Libra jele23 és az S semis véset24 

Kivehető a hitelesítési 1783~as évi jelzés is 

Patika súlysorozat 

A képen az első sorban egy librát, fél librát, unciát,25 2 unciát, a második 
sorban 1 /2 unciát, 2 drachmát, 1 drachmát,2 6 1/2 drachmát, 
S[UpuJusokat2 7 és szemereket28 láthatunk, 

23 
1 Libra kb."'420 gramm 

24 
1 S"'semirfél font 

25 
26 

1 uncia,,,35 gramm 
1 drachma=4,38 gramm 

27 
1 srupulur (terecs)"'1,46 gramm 

28 
1 szemer"'0,07 gramm 
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Külön figyelmet érdemel a borítékban látható 4 gyógyszertári fiók 
signatura. Sajnos a feliratok elmosódottak. 

1 EXTR. ARNICAE vagy AMAR=valamiféle Árnika (+kappanőr) vagy 

keserű kivonat 
II. SPEC .. DIAPURG e RH=Species diapurgativae cum Rheum=Rhebar

barás hashajtó tea 
111 SPECIES HY ACINTH=Species Hyacintus=dácint tea 
IV .. SPEC TRIA SANT=Species tria santi=Szentháromság tea29 

29 
Ilyen házi teakeveréket maid minden gyógyszertár tartott, még századunkban is. 
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Abban az időben aSPEC pro the külsőleg (borogatás Öblítés stb) és a belsőle

ges „tea" jelzés, ivásra való teát jelentett, 

A gyógyszerészi múzeumok tárgyi 
eszközei is érdeklődésének gyújtópont
jába álltak .. Itt mutatjuk be a budapesti 
gyógyszerészi múzeum 1908-ból szár
mazó körpecsétjét, melynek létrehoza
talában ERNYEY érdemei elévülhetet
lenek és vitathatatlanok. 

KIS AKADÉMIAI SZEREPLÉSÉRŐL 

Történészek, természettudósok, múzeológusok, egyetemi tanárok, gyógy
szerészek, orvosok baráti kört alakítottak 1899-ben KIS AKADÉMIA 
címen 

30 
Eleinte ritkábban majd havonta a fehér asztalnál jöttek össze 

közös vacsorára, tudományos és vidám baráti beszélgetésre, eszmecserére„ 
Később rendszeresen tudományos üléseket tartottak .. ERNYEY JÓZSEF 
élénk szerepet játszott e társaságban Egy kép a KIS AKADÉMIA 
összejöveteléről azt igazolja, hogy neves emberek körében láthatjuk őt 
Többek között dr BARTUCZ TIBOR neves antropologussal, egyetemi 
tanárral, dr .. MADARASSY LÁSZLÓ etnográfussal, a Magyar Nemzeti 
Múzeum néprajzi múzeumának igazgatójával, a Magyar Néprajzi Társaság 
főtitkárával, később alelnökével, dr. GOMBOCZ ENDRE hires botanikus
sal, a Természettudományi Társulat főtitkárával, a Magyar Nemzeti 
Múzeum növénytárának igazgatójával, dr. ZIMMERMANN ÁGOSTON az 
Állatorvosi Főiskola tanárával, jó barátaival 

3
0 BARTHA ISTVÁN és FÖRSTER DEZSŐ: A Kis Akadémia 42 esztendeje az 

1000-ik előadásig. Budapest, Bethlen Ny. 1941 
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Kis Akadémiának dr. WINKLER LAJOS professzor volt az első, majd 9 
évig vezetője Számos neves gyógyszerész tagját ismerjük lgy ANDRISKA 

VIKTOR dr.·t, BARTHA ISTVÁNT, dr .. DEÉR ENDRÉT, JANICSÁRY 
IVÁNT, KARLOVSZKY GEYZÁT, HORVÁTH JENŐ dr.-t, MATOLCSY 
MIKLÓS dr·t, SZKALLA LÁSZLÓ dr..-t , SZAHLENDER LAJOS dr.-t, 
WESZELSZKY GYULA dr.-t, és WEBER DEZSŐ dr.·t 

ERNYEY több előadást tartott a Kis Akadémián és tanulmányi 
kirándulások vezetője volt: 1929. V. 13 Botanikai séta Aquincum 
környékére, 1930 VI Növények, mint kulturtényezők, 1933. V. 30 
Műtörténeti és botanizáló kirándulás Zsámbékra. 

ERNYEY JÓZSEF MUNKÁINAK FELOSZTÁSA 

Munkásságát áttekinthetőség szempontjából témakörök szerint osztottuk 
fel a mellékelt hat táblázatba. 3 1 Ez igen nehéz feladat, mert sok az 
összefonódás,. az átfedés, lgy van műve, ami 2 sőt 3 csoportba is 
besorolható Az 1, táblázat a gyógyszerészi-orvosi, 2„ növénytan, 3. család
és vártörténeti, 4 ,. néprajzi, 5. nyelvészeti és 6. éremtani munkáit 
tartalmazza. 

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság fennállásának 50 évi jubileuma 
alkalmából, ERNYEY JÓZSEF születésének 105 .. évében régi kötelességé
nek tett eleget, mikor kiadta az ERNYEY .JÓZSEF emlékérmet. 

Az első két érmet megérdemelten néhai dr. HALMAI JÁNOS 
professzor és RÉPA Y LAJOS gyógyszerésztörténészek kapták 

31 A 6 táblázatot terjedelme miatt a következő számunkban fogjuk közölni 
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A Magyar Gyógyszerészeti Társaság 1974-ben 
kiadott ERNYEY JÓZSEF emlékérme 32 

Mi gyógyszerészek, történészek, a múlt hagyományait tisztelők mélyen 
meghajtjuk az elismerés jelképes zászlóját, ERNYEY .JÓZSEF emléke előtt 
halála évfordulóján Szellemi nagysága örökké élni fog közöttünk 

dr. Hegedű.s Lajos 

32 Az érem leírása: Atmérője 7,5 cm, öntött bronz (240 gr súlyú) Előlapján 
ERNYEY JÓZSEF gyógyszerésztörténész jobboldali profilképe látható. Magyar 
Gyógyszerészeti Társaság ERNYEY .JÓZSEF 1869-1945 körirattal Hátlapján 
kígyós serleg, középen , Gyógyszerésztörténeti Munkásságért" fe!lrattal és annak 
a neve bevésve, akinek az érmet odaítélte a Magyar Gyógyszerészeti Társaság 
Gyógyszerésztörténeti Szakosztály vezetősége. 
Az érmet REMÉNYI .JÓZSEF éremművész készftette 
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ÖSSZEFOGLALÓ 

Szerző Ernyey .József polihisztor, kiváló magyar gyógyszerész-történész 
halálának 30.. évfordulója alkalmából újabb adatokat közöl életéből, 
munkásságából Eddig nem ismertetett „Kis akadémián" tartott 
előadásairól, az első (1911) drezdai nemzetközi egészségügyi világkiállí·· 
tásról írt hivatalos jelentéséről, a Néprajzi Múzeumban, a Magyar 
Tudományos Akadémiában levő kéziratairól számol be„ B~mutatja és 

magyarázza a „Vörös Klastrom" 16. századbeli patika edényeit„ A Magyar 
Nemzeti Múzeum képviseletében 1945-ben ravatalánál elmondott gyász·· 
beszédet is közli. 

DR: LAJOS HEGEDUS: 
ZUR 30 .. JAHRESWENDE DES TODES VON JÓZSEF ERNYEY 

Zusammenfassung 

Zur Erinnerung der 30 . .Jahreswende des Todes von .József Ernyey, 
Polyhistor und hervorragender ungarischer Pharmaziehistoriker, macht der 
Verfasser mit neuen Daten von seinem Leben und seiner Ta"tigkeit 
bekannt„ Wir lesen über bisher unbekannten Vortragen an der „kleinen 
Akademie", dem offizielfen Bericht bezüglich der ersten internationalen 
Gesundheitswesen·Ausstellung in Oresden in 1911, Manuskripten die im 
völkerkundlichen Museum und in der Ungarischen Akademie der 
Wissenschaften aufbewahrt sind. Wir werden bekannt·gemacht und 
bekommen eine Erkl6~rung über die Gef~se der im 16 . .Jahrundert 
gegründeten „Vörös Klastrom" Apotheke· und als letztes folgt die 
Trauerrede die am Grab von Ernyey 1945 in Vertretung des Ungarischen 
Nationalmuseums ertönte. 
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DR. LAJOS HEGEDÜS: 

ON THE 30th ANNIVERSERY OF THE DEATH OF JÓZSEF ERNYEY 

Summary 

On the 30 th anniversary of the death of .József Ernyey, polyhistor and 
well·known Hungarian pharmacy·historian, author informs about new data 
of his life and activitv„ We can read about his hitherto unknown lectures 
held in the frame of a „small academy", about his official report on the 
first international Sanitary \A.lorld Exhibition held in Dresden in 1911, 
about his manuscripts in the possession of the Museum of Ethnography 
and the Hungarian Academy of Sciences. The pharmacy vessels of the 

Vörös Klastrom' pharmacy founded in the 16th century are shown and 
~xplained„ Finally, we can re~d the address given at the grave of Ernyey by 
the representative of the Hungarian National Museum in 1945. 

SEMMELWEIS ORVOSTÖRTÉNETI MUZEUM 

ORVOSTÖRTÉNETI KÖNYVTÁR ÉS LEVÉL TÁR 

ERNYEY JÓZSEF 

GYÓGYSZERÉSZTÖRTÉNETI 

KÖNYVTÁRA 

Budapest, Vll 1 .. , Üllői út 26. 11 L em. 

(SOTE GYÓGYNÖVÉNY ÉS DROGISMERET! INTÉZETBEN) 

NYITVA: Hétfőn és csütörtökön 10-13 óráig .. 
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DR GYÖRY ISTVAN 
A BROMAIOMEIRIA MEGfEREMiöJE' 

(1861 Vll 15-1954 VI. 27) 

Több mint nyolcvan éve ajánlotta GYŐRY ISTVÁN gyógyszerész a Solutio 
arsenicalis Fowleri arzén, valamint a Kalium-Stibium tartaricum antimon 
tartalmának meghatározására a tizednormál káliumbromát mérőoldatot 
GYŐRY evvel a felismerésével tulajdonképpen megalapítója lett a 
térfogatos elemző kémiában azóta igen elterjedt és széles körben 
alkalmazott módszernek: a bromatometriának, 

Az 1861. július 15-én Debrecen külvárosában, szegény iparos szülők 
negyedik gyermekeként született GYŐRY ISTVÁN, úgy általános, mind 
szakmai tudással jól felvértezve - előbbit a Debreceni Református 
Kollégiumban, utóbbit a MIHALKOVITS ISTVÁN debreceni Kígyó 
gyógyszertárában szerezte - kitüntetéses érettségivel a zsebében került 
1882. szeptemberében a Budapesti Tudományegyetemre gyógyszerész 
hallgatónak„ Az egyetemen oktatói voltak, többek között a magyar és 
nemzetközi tudományos élet olyan kiválóságai, mint BALOGH KÁLMÁN, 
EÖTVÖS LÓRÁND, LENGYEL BÉLA, THAN KÁROLY 

Az 1884-ben szerzett gyógyszerészi oklevele birtokában tíz éven 
keresztül LENGYEL BÉLA professzor intézetében működik gyakornok
ként, majd tanársegédként Ezen idő alatt szerzi meg a gyógyszerész 
doktori fokozatot is 1892-ben. Doktori értekezésének címe: „A 
nitrogénmonoxid hatása a nátrium-aetilátra". 

Igen szorgalmas oktatói, valamint szép eredményeket felmutató önálló 
kutató munkásságáról LENGYEL professzor is - a fennmaradt írásos 
bizonyítékok szerint - már annak idején nagy elismeréssel nyilatkozott. 2 

A szerzőnek a VI. Magyar Gyógyszerésztudományi kongresszuson (1974. IX„ 

2 25·-én) elhangzott, átírt előadása. 

Győry István részére prof. Lengyel Béla által adott, saját kezével írott, 1888. 
február 27-én keltezett működési bizonyitvány,. valamint a szintén általa 1893. 
június 23-án kiállított mOködési bizonyítvány hiteles másolata. A Tiszántúli 
Református Egyházkerület Levéltára, Debrecen. 1/27 
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Kutató munkássága ezen időből való eredményei nemcsak különböző 
tudományos társaságokban kerültek bemutatásra és megvitatásra, hanem 
azokat hazai és külföldi folyóiratokban is leközölte, 

Számos értekezése közül csak néhányat említek: Új nitrogéntartalmú 
vegyületről 3 , Antimonszulfid nlennyiségi vizsgálata4

, A ciánhidrogén 
oxidációja káliumpermangát által.. 5 

Nemcsak gyógyszerészi szempontból, de az analitikai kémia vonatkozá·· 
sában is kétségtelenül legjelentősebb és legmaradandóbb felismerése - a 
beVezetőmben is említett s szinte egyidőben magyar és német 
szakfolyóiratban6 1 ismertetett - az arzén és antimon tartalom térfogatos 
meghatározása, tizednormál káliumbromát oldattal.. Abban az időben igen 
fontos gyógyszer volt a Solutio arsenicalis Fowleri, és a Kalium Stibium 
tartaricum„ Ezek tartalmí meghatározására a tizednormál jód-oldat volt 
használatos„ Ezt írta elő a második kiadású Magyar Gyógyszerkönyv is„ 
Gyéfry dolgozatában kiemeli azt az előnyt, amit a káliumbromát oldat 
használata jelent a jódoldattal szemben, készítés, tartósság és nem utolsó 
sorban a meghatározás elvégzése szempontjából. 

Győry sajátmaga egy későbbi írásában8 a tőle megszokott szerény
séggel, de határozottsággal így jellemzi módszerét: „Oly pontos elemzési 
módszereket állapítottam meg, melyek az arzén és antimon vegyületek 
mennyileges meghatározását meseszerű pontossággal és gyorsasággal teszik 
lehetővé." 

Győry meglátása, miszerint a káliumbromát mérőoldat jótulajdonságai 
miatt közvetlen oxidálásra előnyösen használható, sok helyen talált 
elismerésre„ Ennek bizonyítására - a teljesség igénye nélkül - néhány 
adatot ki'vánok ismertetni, 

Győry módszerét az 1909-ben megjelent harmadik kiadású Magyar 
Gyógyszerkönyv hivatalossá tette„ A módszer alkalmazását a negyedik, 

3 
Mathematikai és Természettudományi Értesítő 9 kötet 313 (1891) és 10„ kötet 
147 (1892). 

4 
Magy„ Chem, Folyóirat 1,, 3. füzet 12 (1895) 

5 
lbidem 1, 3. füzet 36 (1895). 

6 
Gyógyszerészi Hetilap 32 101 214 (1893), 

7 Zeitschrift f. anal. Chem„ 32, 415 (1893), 
8 

Országos levéltár K 178 .. 1913-1920. 
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ötödik és hatodik kiadású Magyar Gyógyszerkönyv is előírta, legfeljebb a 
két utóbbi felhasználja az újabb kutatások eredményeit az alkalmazott 
indikátor tekintetében„ 

A közhasználatban igen ~!terjedt kvantitatív analítikai kézi· és 
tankönyvekben: Treadwe//, 9 1 ° Kolthoff, 11 12 Erdey 1 3 és másokban az 
arzénessav és antimon meghatározása káliumbromát mérőoldattal, mint 
Győry módszere szerepel. 

A jól ismert Lunge-Berl féle kézikönyv14 is több helyen ajánlja a 
Győry módszerét arzén és antimon tartalom meghatározására. 

Ramberg és Sjöström1 5
, majd Engleson 1 6 a Győry félé titrálást, 

mikroeljárásként is igen jó eredménnyel alkalmazta. 
Kolthoff az 1931-ben megjelent munkájában, Győry 1893-ban közölt 

eljárását ismertetve, megjegyzi, hogy azt a későbbiekben gyakran 
használták és vizsgálták igen jó eredménnyel„ Véleménye szerint is nagyon 
használható ez a vizsgálati módszer„ 

Ugyancsak Kolthoff 1957-ben kiadott könyvében Győry módszerét 
ismertetve, annak idöállóságát és széles körű alkalmazási lehetőségét 

hangsúlyozza. 

Jannasch és Seide/1 7 közös munkájukban különböböző fémsó 
keverékek arzén tartalma meghatározására a hosszadalmas súlyméréses 
módszerek helyett Győry térfogatos módszerét ajánlják, mellyel az arzén 
tartalom gyorsan, közvetlenül meghatározható„ 

Sarudi18 könyvében nemcsak leírja r1 Győry arzén és antimon 
meghatározási módszerét, hanem a súlyszerinti mérés adataival hasonlítja 
össze, kiemelve Győry módszerének rendkívüli pontosságát és gyorsaságát. 

9 Treadwell, F. P,; Kurzes Lehrbuch der analytischen Chemie, sechste Auflage, 11 

10 
Band. Franz Deutcke., Leipzig u. Wien,. 1913. 
Treadwell, F, P. u. Treadwell .. W, D.: Kurzes Lehrbuch der analytischen Chemie 

11 
elfte Auflage, H. Band. Franz Deutchke, Wien, 1941 
Kolthoff, 1.. M u. Menzel H,; Die Massanalyse 11. Tell Verlag von .Julius Springer 

12 
Berlin, 1931. 
Kolthoff, 1. M.-Belcher, R.: Volumetric Analysis Vol 111 lnterscience 

13 
Publíshers, Inc„, New York,. 1957, 

14 
Erdey, L„: Bevezetés a kémiai analízisbe II. rész Tankönyvkiadó .. Budapest, 1951. 
Lunge-Berl: Chemisch··technische Untersuchungsmethoden 1. u, II. Bande. Verlag 

15 
von Julius Springer, Berlin, 1921-22„ 

16 
Berichte der schwedischen Arsenkomission, 1919 
Zeitschrift d, physiol. Chem,. 111,, 201 (1920). 

1 7 
18 

Berichte d„ Deutsch chem. Ges. 43, 1218 (1910) 
Sarudi 1.: Szervetlen ~ennyiségi analízis. Szeged .. 194 7, 
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Páskují 9 Varga 2 0 a növényvédőszerek arzén tartalniának meghatározá
sára, valamint a fölös mennyiségben alkalmazott arzén visszamérésére 
legalkalmasabbnak találták a Győry módszerét. 

Győry mint kiválóan képzett gyógyszerész egyike volt a maga korában 
azoknak a keveseknek, kik látták az akkori gyógyszerész kiképzési 
rendszer elmaradottságát, ezért annak korszerűvé tételéért szóban és 
irásban fáradhatatlanul harcolt Az adott lehetőséget kihasználva egy 
évtizeden keresztül áldozatosan oktatott a budapesti gyógyszerész 
gyakornoki tanfolyamon, az utolsó nyolc évben annak vezetését is vállalva„ 
Tanártársaival megírt négyrészes kitűnő: „Gyakornoki Tankönyv" 
kémia21 és fizika 22 része is az ő munkája. 

Egyéves külföldi tanulmányútjáról hazaérkezve 1894-ben kinevezték 
az akkor Budapesten létesített Kertészeti Tanintézet - (a mostani 
Kertészeti Egyetem elődje) - egyik első tanárának.. Ettől kezdve, 
gyógyszerészi szempontból sajnos, mindinkább elszakadt a gyógyszerészi 
tudományos és közélettől.. Kitűnő tudását és találékonyságát szívvel-lélek
kel mindinkább a különböző mezőgazdasági, gyakorlati kérdések 
megoldására összpontosítva, ezen a téren is említésre méltó, maradandó 
eredményeket ért ei..2 3 

Evvel a rövid visszapillantással, illetőleg Győry hosszú, eredményekben 
gazdag, munkás életének egy az analitikai kémiában nagyjelentőségű, 

számos kutatót ihlető, felismerése felidézésével igyekeztem a gyógyszerészi 
rend eme egyik büszkesége emlékének adózni, 

dr .. Varga /. Pál 

Debrecen 

19 Páskuj, J.: Doktori Ertekezés a Debreceni Tudományegyetem Orvosi Vegytani 

20 
lntézatéb8/, 1930. 

21 
Varga, 1. P.: ugyanaz és ugyanonnan, 1939. 

22 
Gy8ry, 1.: Chamia,. Athenaeum, Budapest, 1902. 

23 
Gy8ry .. L.: Fizika. Athenaeum, Budapest, 1902„ 
Kertgazdaság 6, 76 (1974). 
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DR.. PÁL VARGA: DR.. ISTVÁN GYÖRY 

Zusamtnenfassung 

Dr István Győry der in Debrecen 1861 zur Welt gekommen ist, bestand 
seine Abiturientenprüfung mit Auszeichnung im dortigen reformatischen 
Obergymnasium in 1882, in 1884 erwarb er an der budapester Universiti:it das 

Apothekerdiplom und den Apotheker Doktortitel 1892 .. Von seinen 
Resultaten wahrend seiner zehnjahrigen, vielseitiger T~igkeit im 
Universitá!sinstitut - die auch in ungarischen und auSl~hdischen 
Fachzeitschriften bekanntgegeben wurden - ist in erster R"°eihe die 
wichtige, massanalytische Methode unter dem Namen „Bromatometrie" zu 
erw~tinen welche in ungarischer Sprache im „Gyógyszerészi Hetilap" und 
in deutscher Sprache in der „Zeitschrift für analytische Chemie" 1893 
erschien„ Die Dauerhaftigkeit seiner Konzeption beweist die Tatsache, dass 
eine Reihe von A"'thoren die Methode anerkannt und in den von ihnen 
erarbeiteten Definitionen gebraucht haben, 

DR. PÁL VARGA: DR. ISTVÁN GYÖRY 

Summary 

Dr. István Győry was born in Debrecen in 1861 where he also took his 
final examination at the secondary school in 1882, with the highest 
honours„ From among the many achievements during his ten years 
many-sided activity at the university institute ment ion should be made of 
an important, volumetric analysis method known by the name 
„bromometry", published in 1893 in Hungarian in the journal 
„Gyógyszerészeti Hetilap" and in German in „Zeitschrift für analytische 
Chemie" How very lasting this method was is proved by the fact that it 
has been mentioned by a number of authors and a number of scientists 
applied it in the specifications elaborated by them„ 
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EMLEKEZZÜNK REGIEKRÖL 

ROVAIVEZEIÖ: DR ZBORAY BERTALAN 

TALÁLKOZÁSAIM STÖCKER ALAJOSSAL 

STRÖCKER ALAJOSRÓL szeretnék néhány sorban megemlékezni. Nem 
irhatok életrajzot, mert nem ismerem életútját, csak mint példaképemről 
emlékszem 70 év távlatából 

Első ízben a Győry-Silberszky-Ströcker: „Gyógyszerész-gyakornoki 
Tankönyv" lapjain találkoztam Ströcker Alajos tanár nevével.. Ez a kitűnő 
tankönyv csaknem egész terjedelmében tárgyalta a gyógyszerészeti 
technológiát és felhívta a figyelmet arra, hogy a gyógyszertárban milyen 
széles körü tudományos ismeretet kíván a gyógyszerésztől mind a 
receptura, mind a laboratóriumi munka„ 

A második, most már személyes találkozásom abban az időben történt, 
mikor a 11 L Magyar Gyógyszerkönyv szerkesztési munkálatai folytak. Deér 
Endre feladata volt a gyógyszerkönyv galenuszi részének a kidolgozása„ E 
sorok írója harmadéves gyakornok volt a Deér gyógyszertárban és így 
többek között az volt a feladatom, hogy a készülő gyógyszerkönyv 
galenikus készítményeit Deér különböző módszere és utasítása szeri~t 

elkészítsem, Ez a kísérleti munka majdnem az egész gyakornoki időmet 
kitöltötte„ Igen érdekes és tanulságos elfoglaltság volt és irányt mutatott 
egész életemre„ Ahhoz, hogy pi egy tinktúra vagy extractum előirata és 
végleges gyógyszerkönyvi szövege elkészüljön, sok kísérleti készítményt 
kellett előállítani, amelyeknél tekintetbe kellett venni az alapanyagok 
minőségét, drogoknál a paritás fokát, a kivonó··folyadék összetételét vagy 
koncentrációját, az áztatás vagy a perkolálás időtartamát, a perkoláció 
sebességét, a hőmérsékletet, továbbá a kész termék állandóit, az 
értékmeghatározás módszerét stb Ugyanígy az egyéb készitmények 
elöirása is igen sok kísérleti készítmény előállítását és ~zigorú ellenőrzési 
módszerek kidolgozását tette szükségessé. Ezt a nehéz feladatot Deér 
olyan körültekintéssel és tudományos megalapozottsággal végezte, hogy a 
11 L gyógyszerkönyv abban az időben világviszonylatban is kimagaslók 
között foglalt helyet 

Mindezt azért kellett előrebocsátanom, hogy Deér Endre munkatársai 
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között kiemelhessem Ströcker Alajos nagyon fontos és értékes 
közreműködösét. ,Jármay, Matolcsy, Wéber, Zoltán mellett ő vállalta, hogy 
minden elkészült előiratot _a Kochmeister Frigyes Utódai gyógyszer
vegyészeti gyárban, melynek- a veietöje volt, maga is előállít kisebb és 
nagyobb (üzemi) mennyiségben. Ily módon állandóan egyeztették a 
különböző helyeken készült preparatumok Deér által megadott állan
dóinak helyességét„ Több esetben történtek eltolódások pl. a szárazanyag
-tartalom, a sűrűség, az alkaloida-tartalom stb„ tekintetében„ Ennek okát 
vissza kellett keresni az alapanyagok minőségében vagy magában az 
előállítás módszerében, Ebben nyújtott Ströcker különösen sok,segítséget 
a szerkesztő bizottságnak, 

Ezért emlékszem Ströckerre, - akit mindenki Strocker bácsinek ismert 
és nevezett - úgy, mint akinek nagy érdemei voltak abban, hogy a 
gyógyszerkönyvi készítmények előállítása problémamentes volt a gyógy„ 
szertárakban„ 

Ströcker nagy szakmai gyakorlata mellett tekintélyes elméleti és 
technikai tudással rendezte be a Kochmeister gyárat, ami mint galenikus 
üzem, egyedüli volt az országban„ Én is sokszor megfordultam a gyárban, 
amikor megmutogatta a porító és daráló gépeket, a kenőcsmalmokat, a 
gőzzel fűtött be- és lepárlókat, a vakuumszárítót, a tapaszpréselést, a 
tablettázókat stb„-stb„ E látogatások nekem, mint gyakornoknak rendkívül 
tanulságosak voltak. Álmaimban szerettem volna magas is ott „laborálni", 
és ez a sors különös véletlene folytán 15 év múlva be is teljesedett„ Volt 
egy kis, de jól felszerelt analítika i laboratóriuma, melyben állandóan 
vizsgálgatta a gyár termékeit, melyeknek értékmeghatározását már a Ill.. 
gyógyszerkönyv megjelenése előtt is bevezette„ 

Mindezt olyan alkalmakkor élvezhettem, mikor hoztam - vittem a 
kísérleti készítményeket a Deér-Ströcker vonalon„ 

Gyakornoki időm végeztével beiratkoztam a gyakornoki iskolába. Itt 
ismét találkoztam Ströcker bácsival, mint az iskola tanárával Az 
előadóasztalnái Ö ugyanaz volt, mint a gyár munkatermeiben, komoly, de 
mindig mosolygósszemű, rendkívül szerény, jólelkű, megértő tanár, aki 
nem kemény szigorral, hanem szeretettel tartott példás fegyelmet a sok 
vidéki, szabad élethez szokott praxi között.. Rendkívül szerette 
tanítványait és becsülte őket azért, mert a három, iskolán kívül töltött év 
után sokszor csodálatos lelkierővel és szorgalommal birkóztak meg a 
gyakornoki iskola hatalmas tananyagával. 
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Elméleti óráin a gyógyszerkönyvet ismertette, elsősorban a recepturai 
és laboratóriumi munkálatokat. Fő törekvése volt, hogy megtanítsa 
hallgatóit gyógyszerész··lelkiismerettel dolgozni, Az iskola alagsorban 
berendezett laboratóriumának felszerelése igen szerény volt, mégis, minden 
készítményt elöállíthattunk, megismerkedhettünk a szükséges és célszerű 
eszközökkel, azokat használhattuk .. Ströcker tanár úr velünk együtt örült 
egy-egy jól sikerült készitménynek. A legkülönbözőbb gyógyszertárakban 
tanuló hallgatók az iskolában egyforma eszközökkel és egységes 
módszerekkel tanulták meg a gyógyszerészi technológiai munkát és ebben 
összeforrott a hallgatóság, melynek középpontjában Ströcker bácsi" állt. 
Minden hallgató szorgalmasan és odaadóan dolgozott és így alakult ki 
olyan közösség közöttünk, ami aztán az egyetemi évek alatt még tovább 
erősödött 

Hetven év előtt más volt a gyógyszerészi praxis a gyógyszertárakban. 
Ma már mindez történelem, mE::l 1nek egyik lapjára Ströcker Alajos, mint a 
gyógyszerészet nagymestere van feljegyezve„ 

Még egy alkalommal találkoztunk Ströcker bácsival: évfolyamunk 25 
éves találkozóján. Százhetvenhárman indultunk el a gyakornoki iskolából 
az élet útján, nem sokkal kevesebben végeztünk az egyet~men is, Akik a 25 
éves találkozón összejöttünk, elmentünk sirjához az Obudai temetőbe, 
hogy némán tejet hajtsunk kedves Ströcker bácsi, nagy és szeretett 
tanítómesterünk emléke előtt„ 

Spergely Béla 
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ÖSSZEFOGLALÓ 

Az első alkalommal Ströcker Alajos nevév01 a Gyógyszerészgyakornoki 
Tankönyv szerzőjeként találkozott a szerző, majd mint gyakornok a Ill.. 
Magyar Gyógyszerkönyv szerkesztésekor„ Ströcker a Kochmeister 
Gyógyszervegyészeti gyárban egyeztette a különböző helyekről származó 
preparátumok állandóit Később a gyógyszerész-gyakornoí<i iskolában 
tanáraként üdvözölhette Ströckert akinek célja volt hallgatóit lelki
ismeretes gyógyszerészi munkára nevelni, megtanítani őket a gyógyszerészi 
technológiára és a közösség szeretetére, amely az egyetemen és ai életben 
is fontos. 

BÉLA SPERGELY: BEGEGNUNGEN MIT ALAJOS STRÖCKER 

Zusammenfassung 

Das erstemal begegnete der Verfasser dem Namen von Alajos Ströcker als 
Autor des Apothekerpraktikant·Lehrbuches, etwas sp8'ter wiederum, schon 
a/s Praktikant, zur Gelegenheit der Abfassung des Ill. Ungarischen 
Arzneibuches„ Ströcker stimmte in der pharmazeutischen Fabrik 
Kochmeister die Konstante der Pr8'Parate von verschiedenen Orten 
überein. Spater hatte der Verfasser die Gelegenheit, Ströcker in der 
Apothekerpraktikanten-Schule als seinen ProfesSor zu begrüssen, dessen 
Ziel es war, seinen Zuhörern zur gewissenhaften Apothekerarbeit zu 
erziehen, ihnen die pharmazeutische Technologie, als auch den 
Gemeinschaftsgeist beizubringen, der an der Universita·t wie auch im Leben 
so wichtig ist. 

BÉLA SPERGELY: MEETINGS WITH ALAJOS STRÖCKER 

Summary 

For the very first time author met the name of Alajos Ströcker as one of 
the authors of the textbook tor pharmacy assistants and later on, when 
already a pharmacy assistant, during the compilation of the 3rd Hungarian 
Pharmacopoeia. ln the Kochmeister Pharmacochemistry Factory it was 
Ströcker who identified the constants of preparations deriving from 
different places„ Later on, author had the opportunity to greet Ströcker as 
one of those protessors at the pharmacy assistant school, whose aim was to 
educate his audience to conscientious work, to teach them pharmaceutical 
technology and also the esteem of the community what is so important at 
the university as well as in life, 
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GYÓGYSZERÉSZET 
A MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERÉSZET ÉS EZZEL 

ROKON SZAKMÁK ÉRTESITŐJE. 
---~ Szerk•sztik Is ki•dják: SIMON llUREL '5 TE'lE~I BÉLll ---~ 

I.. ~'fol:1am l•sli szám Misztótf'U.lu. 1905. májufi!i lO.. - -e 

.-,,E,jele1Jik ll'Ji1Jdep bó Hirdetési dijak: 
Szerkesztösé1 és kiadó„ eg) ege<z oldal 20 kor 

" 11 
1„eo 1800 iO&VEQtS ey;y fel oldal 

l)hlatal: '11Sztótfalll„ e~ neg\ed oldal 6 : 

f ,... ,"; .--~1~.d;á1?yb~Q. é(;\ n;<>lcad oldal _ . 3 • --
Kisebb h1rdctcoek sor cs 1Lt)edelem sznint. ---

' J.. ··~< • '"· ,, ··~·· 
1 6 5 ; 10 : g-yog1szerész(k, d:uguisták stb kezében !esz,-i „. trct. _ . _ u_ .. _ J_ .. _<.= Mlsztótfalu 190 m jus 
! "'~ J 
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rnindcnesctn: a. kgalka!masabb eszközt bocsát-
. Tisztelt Kartársak! juk n:nctc1k(zésukre arra nézve, hogy üzleti Ú~'}'ei-
Pork szula- és a iráru árunk révén nem ,; k('_t lebon1ol.ith&ssá.k; n:ásré~zt pedi? szük~ég!e-

_ap PTP K ~ . k lőtt k'k ! tok beszerzesc: tekmteteben is ott mmden 1rány-Vdfn'~~k ism~r.etlenek_ artarsam" e a 1 
- , ban tájékozódást szerezzenek És e tekintetben 

~ek JOak?r~ .an;ogatasa tEtt~ _le~ctové nyolc. év 1 elvül tüztük ki hogy hirdetési rovahmkba csakis 
ó;a f~n~a!lo g~aru;knak ~.0 •.'.01~_1. t~p~sztalatamk í hazai czégcket \eszünk fEJ, külföldi cégeknek 
á'.tal IS Jav~l:-uJa~~an csz~~zo'.t-."ibuvrtésé„t, ~mc- hirdetéseit csakis o!}an cikkekre fogadjuk el, me
Jye.-anyagi albozat;)kra \oa,o tckmtct nélku!-ii fo-
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kozottabb igényeknek is megkk!üvé igyekeztünk k).~ „

1 
e do. on .ndem g)ar a 11" 
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.-:- azakJ" cegeK 

. · . . . ozu pe rg mm cnesetrc az e ony azo 1;, mc-
tenm - Ennek Egyik tan~b1zo~~s~ga az, hogy gya- !yck Ú6'Y az árú minősége mint az árak tekinte-
runkat modern nyomdaval szereltuk fel, amely- 'b 
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k é ,„ 1 k t t k b H te cn cgm mehic e ne n~ 1szer n~ zsc~geiev~ o~og a ~n. ma e oz- Lapunk e- kettős célját tcrmésztesen csak 
zatoK- KLdvc::i Kartarsak. - midon lapunk ez . éh r 
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h T K rt• k ·· k ó t' 

első számM megkLildjük. ug~ r e 1 e, ~ a a arsa ioa ar am~ga-
La k · d't · · 1 · á !ásat mcgnyerm szerencsés lesz Azon remcny-
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ra„ nem a ,uts .S vagy ben hogy T Kartársaink pártfogásukat, - me!y-

~~i~~6ol ::1~;11 :~:~~·t!~111 ,20~0~~bcacs~~~~=z~r~oe~ 1 lyel a 8 ~v előtt kgszerényeb ~$~.közökkel lét(si-
szaktudományának fejlEsztésébC'n szerepet vindi- tett pap1nl.~ugyárunkat ezen . rdu alatt mo.dern 
káJjunk magunknak, hanem vele elsüsorban ka- her~~iezésu vállala~á emeltek - Japunktol Sl 

runk érdekeit akarjuk bátran és igazságosan szol- von1a meg, vagyunk rt. . „d 
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gál. aars1uv1zee. 
ni. ~ Simoo JlCJrél és Tdeki Béla Ez irán)-ban is vannak ugyan már ügyeirik- . gyógyszerészek 

nek rátermettebb s nálunknál hivatottabb cllíhar- . mint a „Gyógyszerészet'' 
cosai, de azért - azt hisszük - a mi vállvEtctt szerkesztó-kiadci1 
igyekezetünknck is megvan a maga jogosultsága; 
annál inkáb<l, m:!rt ha nem is az elsű sorokban A 
fogunk küzdeni: a kivánt siker dérésében 11('-

funtvsabb ~Jógy8zmk fellalálásának 
(·~1ror.ologi~ja. kank is juthat valamelyes szerep, amelyet önzet-

len kitartással betölteni erős szándékunk 
Kartársaink érdekeitakarjukszolciáfni másod

JiOrban azzal, hogy hird<:·tési rovatunk <l/tal,
lbeiy minden hó elsején az összes mab'}'arorsZ<igi 

Ezen chronologikus kimutatásnak különös 
érdtkcsséget kó!csiindz 2 gyögyszerészckre nézve 
az:on körülmény, hogy - amint látni fogjuk -
a feltalálás tudományos érdemeib(il a gyóg)-'sze
részek is, koronként, kfrctték a maguk ré:Szet 
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TALLÓZÁS A REGI SAJTÓBAN 

AZ ELSŐ „GYÓGYSZERÉSZET" CÍMÜ LAPRÓL 

Tallózva a régi sajtóban az Országos Széchenyi Könyvtár Hírlaptárában 
találtuk a 70 éve megjelent első „Gyógyszerészet" című rekl~m lapot„ 
Nyomtatták MISZTÓTFALUBAN 1 . 

E kis faluban nyomtatták 1905--ben, a magyarországi gyógyszerészet és 
ezzel rokonszakmák értesítőjét a „Gyógyszerészet"-et, melynek szerkesz
tői SIMON AURÉL és TELEKI BÉLA gyógyszerészek voltak, 

A rendelkezésre álló adatok szerint Misztótfalun csak fiók-gyógyszertár 
volt., Az 1913, 1914, 1915, évi Gyógyszerészi Zsebnaptárakban ez áll: 

„WIDDER PÉTER „ARANY SAS" Gyógyszertára NAGYBÁNYA, fiókkal 
MISZTÓTFALUN," 

Most nézzük az izléses kivitelű „Gyógyszerészet" cimű lap megjelent 7 
számát: 

Első szám: 1905„ május 10-én jelent meg. A bevezető így hang7ik: 

„Tisztelt Kartársak! . a lap megjelenik minden hó 1-én 1800 
ingyenes példányban, Simon Aurél és Teleki Béla gyógyszerészek 
könyvnyomdájában Misztótfaluban Elvállalják könyvek, lapok 
kiadását, üzleti, takarékpénztári s hite/szövetkezeti nyomtatványok, 
árjegyzékek, ürlapok, rovatos kimutatások „ céggel ellátott levél
papírok és borítékok, egyszóval bármilyen, a nyomdászat körébe 
tartozó munka izléses és olcsó kiállítását. 
,.,Kapszula és egyéb gyártmányainkra nézve részletes tájékoztatást 
nyújtunk lapunknak hirdetési részében" , 

Megtudhatjuk még, hogy a kiadókat mi késztette a lap megjelenteté
sére 

. Lapunk megindítására nem a hiuság, vagy az ebből származó 
önbecslés, sem azon ambició nem vezetett, hogy a gyógyszerészet 

OSZK, - H - 8689 Mlsztótfalu 
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szaktudományának fejlesztésében szerepet vindikáljunk magunknak, 
hanem vele elsősorban karunk érdekeit akarjuk bátran és igazságosan 
szolgálni . Másodsorban kartársaink érdekeit akarjuk szolgálni, azzal 
hogy hirdetési rovatunk által . tájékozódást szerezzenek . 

A következő oldalakon az ANTIDOL-t reklámozza, ami a Laborató
rium Debrecen Vegyészeti termékek üzemének készítménye. 

Majd megtudjuk, hogy nem csak STEINBUCH ÁRMIN foglalkozott a 
gyógyszertári felszerelések kereskedésével, hanem SIMON és TELEKI 
is, , ,„RÉNYI ÁRPÁD zelestyei üveggyárából az alábbi cikkeket 
állandóan raktáron tartja SIMON AURÉL és TELEKI BÉLA MISZTÓT
FALUBAN,, 

Anatherin szájvíz üveg 80 gr„os, Bay rumos üveg, Kenőcstégely 

fémfedeles, Eprouvetták - kémcsövek, Hoffmann cseppes üveg . „ „ stb„, 
különböző alakban, beégetett címkével, vagy a lepréseléssel a megrendelés 
szerint . " 

A kiadvány a különböző üvegárukról számtalan ábrát is közöl 
- többek között különböző cseppentős üvegek, belélegzö inhalátor is 
látható. Felhívja a figyelmet, hogy jelmondatos poharakra is vesznek fel 
megrendelést„ - Ajánlott jelmondatok: 

„ln vivo veritas" „Ez kell nekünk, nem a dolog" stb 

Az első szám a fontosabb gyógyszerek feltalálásának kronológiáját 
(ókor, középkor, újkor) közli több oldalon, amely irodalmi forrásként 
szolgálhat a gyógyszerek történetéhez„ Nézzünk néhányat: 

Óko' 
, , , „Cuprum sulfuricum" görög neve volt, CHALKANTHOS, a 
rómaiak Alramentum Suforiumnak nevezték. Részletesebben említi 
először Basilius Valentius" .. 

Középkor 

„Alkohol" koncentrált állaix>tban először Raymundus Lullus ismeri a 
XIII. században, ö nevezte el az alkoholt nem egészen helyesen „Az 
emberi test utolsó vigaszának" „Ultima consolatio corporis Humani „ '.'. 

Újkor 

„Aether su/furicus, feltalálta Valerius Cordus 1540-ben, s . Oleum 
vitrioli dulce" nevet adott neki. Utána feledésbe ment újból 
megismertette Frobenius londoni gyógyszerész 1730-ban" ' 
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... Acidum citrium - 1784 - Scheele Morphin 1804. feltalálója 
Sertürner gyógyszerész. 

1. Santonium - 1810- két gyógyszerész találta fel egym~stól 
függetlenül, Kahler és Alms. 

2. Coffein - 1820 - Runge. 

Az első szám ismerteti Misztótfalusi Kis Miklósnak a falu szülöttének 
életrajzát. 

Misztótfalu szülötte, a legnagyobb magyar nyomdász és betüszedö, 
Nemcsak kiváló nyomdász, hanem tudós, nyelvtanár, író és költő is volt2 „ 

A betüszedést és betűöntés! Hollandiában tanulta. Híre Csakhamar 
elterjedt Angol-, Svéd-, Lengyel- és Németországban is„ Medici Cosimo 
toszkániai fejedelem - sőt még XI. lnce páp~ is szerette volna megnyerni a 
kiváló tehetségű nyomdászt, bár az protestáns volt. Később Kolozsvárott 
nyomdát állitott fel, ahonnan közel száz munkája került ki, köztük több 
hébernyelvü„ Bodó Péter, „Magyar Athenas" című munkájában3 erdélyi 
Phoenix-nek nevezi, mint aki magát a kultúra és tudomány szolgálatában 
felemésztette, de szellemének dicsősége utat tört magának a feledés 
homályából, hogy tovább hirdesse a magyar könyvnyomtatás régi hírnevét, 
dicsőségét. 

A fenti méltatás után a lap KAZAY ENDRE ógyallai gyógyszerész 
eljegyzésének hírét hozza: 

„KAZAY ENDRE misztótfalusi születésű4 ógyallai gyógyszerész és a 
„Gyógyszerészeti Lexicon" szerkesztője eljegyezte BLAHÓ ARAN
KÁT Érsekujvárról" 

Az újság utolsó felében „üzleti ügyeket" hfrdet, részletesen ismerteti 
többek között (képanyaggal is) ZEMSCH AUGUST, WIESBADEN Halle 
Strasse Gépgyár: Tincturaprését és desztilláló készülékét. 

2 
3 
4 
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„ Desztilláló készülék - kezelésük egyszerű előállítási képességük a 
legnagyobb szükségleteknek is megfelel.. Alkatrészeik a következők: 
öntöttvasból készült, szállítható kazán, rá alkalmazott rézsisak és 
vashűtő„ Viz és szeszesitalok készítésére, kiolvasztására alkalmasak. 
Előállítási képesség 40-300 liter 1 nap 168 koronától 

Erdélyi Féniks Jakó Zsigmond 1974. Kriterion Bukarest 
László Novitczky 1902. Nyomdászati Evkönyv, Budapest 
Kazay Endre születési helye eredeti okmányok alapján Nagybánya Misztót
faluban csak gyermekkorát töltötte. Szerző elhangzott előadása a VI Magyar 
Gyógyszerésztudományi Kongresszuson 1974. szeptember 27-én 

Érdekes az l. évfolyam 2„ száma mely 1905, június 10-én jelent meg. A 
„Központi raktár szövetkezeti alapon" címmel Petri Ottó egy közlönyében 
megjelent beszédét ismerteti.. 5 E raktárterv talán az első magyar szociális 
gyógyszerészi elképzelés volt, amelyből 1924-es „Terla" a mai 
GYÓGYÉ RT sarjadt 

A következő oldalakon az újság ismerteti a legújabb gyógyszereket, sőt 
gyakorlati tanácsot ad „jó ragasztószer", másolópapír készítésére, leiratot 
közöl a hajhullás. fejkorpa eilen. Végül különleges kapszulákat, 
szi9naturákat és dombornyomású pecsétbélyegek készítését hirdeti. 

A reklámlap 3„ száma 1905. július 10-énjelent meg Címoldalán Lister 
első impregnált kötszereit ismerteti, s ezt követően a „kötszer alapanyaga 
és a különféle impregnálási eljárások" címmel értékes adatokat tár fel az 
érdeklödöknek .. A „Gyakorlati közlemények" (38.. old .. ) e. fejezetében a fa 
impregnálását és tűzbiztossá tételét ismerteti. A következő oldalon ismét 
kapszulákat, patikaüvekeget zj;:ínl.. Az üzleti ügyek rovatában többek 
között egy hirdetést olvashatunk: „Baranya megyében 19 év óta fennálló 
gyógyszertár családi okok miatt sürgősen eladó„ 14 év óta forgalma 
7200-8000 korona között változik. Bővebb tájékoztatást Mesterházi 
Árpád püspöknádasdi6 gyógyszerész ad „ 

A „Gyógyszerészet" 5. száma 1905, szeptember 10-én jelent meg. A 
lap vezércikke a ,,,Nyiregyházi határozat'~ volt, amely kimondta, hogy a 
gyógyszerészeti pálya képzettebb gyógyszerészeket k/ván és ezért 
javasolták, hogy a pályára lépni kívánók számára tegyék kötelezővé az 
érett.ségit. 

A további 6-7. számban javaslatot tesz a gyógyszerészek kiképzésére. 
Az 55. oldalon „.Javított ásványvizek, vegyi úton előállított ásványvizek. 
Mesterséges ásványvizek" címmel Simon Aurél a szódavíz történetéről ír. 

Ismerteti még a legújabb gyógyszereket, majd technológiai tanácsot ad 
a Chinin sók i'zének fedésére~ a pepsin esencia készi'téséhez. 

Továbbá a mai baby-tápszer egyik elődjének a Gyermektáplisztnek az 
összetételét: „40 sr„ búzaliszt, kondenzált tej, cukor, tejcukor, (egyenlő 
arányban), 5 sr.. zsír, 15 sr. protein anyag, 30 sr. dextrin, 20 sr. 
fehérje „ 

s 
6 Nem tudni. hogy az elképzelések, tervek megvalósultak-e? 

Ma Mecseknádasd nevű falu Baranya megyében 
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A gyermektápszer mellett megtaláljuk a babkávéból történő 
koffeinmentes kiivé készítésének lelrását. 

A lap hátralevő két oldalán keresztül hirdetéseket közöl, ismerteti a 
nyomda termékeit 

A II. évfolyam 1 szám amely egyben qz utolsó is volt 1906. február 
1 Ü·én jelent meg. A lap folytatja a „Nyiregyházi határozat" magyarázatát, 
közli a „mesterséges szódavíz" történetének befejező részét„ A 67„ oldalon 
a „.Jótanácsot ad a kezdő principálisok" számára. 

Ismerteti a legújabb gyógyszereket, többek között a „Cocain 
lacticumot'', melynek tapasztalati képletét is leírja. 

A lap eljutott a Monarchia Magyarországának legtávolibb részére is, 
amint ez a hirdetésekből is megállapítható, ismerték a Simon-Teleki cég 
termékeit, amelyek még ma is megállnák he1yüket a jelenleg forgalomban 
!evő csomagoló anyagok mellett. 

Simon Aurél gyógyszerész egy vizierőre berendezett kapszula· és 
papfrárugyárat, valamint nyomdát 1897 7 alapított, Misztótfaluban„ Az 
1900-es évek elején társult a debreceni Teleki Béláva/8 Külföldi 
kapcsolataik segítségéve/ felszerelésüket modernizálták és a nyomdát is 
korszerűsítették, Vállalkozásuk az 1910-es évek közepén gazdasági okok 
miatt csődött mondott. Az épületek egy részét csak a második világháború 
után bontották le„ 

7 
8 
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Larencz László 

Pécs 

Kazay Lajos szóbeli közlése - Misztótfalun. 
Nem bizonyított .. hogy gyógyszerészi oklevéllel rendelkezett 

GYÓGYSZERÉSZI KÖZLÖNY 

1901 évi kötetében lapozgatva az alábbi érdekességeket olvashatjuk: 

„GYÓGYSZERÉSZBŐL FŐKAPITÁNY" ENDREY GYULA ország 

gyűlési képviselő, mint a függetlenségi párt bizalmi férfia, parlamenti 
beszédében élesen kifogásolta DR.. BERNÁDY GYÖRGY gyógyszertár 
tulajdonosnak Marosvásárhely rendőrfőkapitányává való kinevezését„ 
Szerinte: „ . „a város megüresedett főkapitányi állásába egy okleveles 
gyógyszerészt neveztek ki . tehát egy olyan embert, akinek a 
gyógyszerészi oklevelén kívül más kvalifikációja nem volt . 

A lap megállapítja, hogy DR. BERNÁDY szabályszerűen elvégezte a 
jogi tanfolyamot s így kinevezése nem kifogásolható, 

„APRÓ HIREK" ROVATBÓi.. 

LÉG RÁDY ERZSIKE, LÉG RÁDY KÁROLY volt országgyűlési képviselő 
unokahuga, szeptember hó 1-én belépett gyakornokul ZBORAY BÉ LA 
kartársunknak, a Magyarországi Gyógyszerészegylet elnökének a „Meg
váltó"-hoz címzett budapesti gyógyszertárába 1 

„GYÓGYSZERTÁRI HIREK" ROVATBÓL 

RICHTER GEDEON okleveles gyógyszerész folyó hó 21-én átveszi DR 
LUSZTIG BÉLÁNAK a „SAS"-hoz cimzett budapest-üllői-úti gyógyszer

tárát 

DR, LÉG RÁDY ERZSÉBET rn int első gyógyszerésznő doktorált hazánkban„ Az 
évek során az „Isteni Gondviselés·' gyógyszertár tulajdonosa lett, s részt vett 
191 l··ben a hágai nemzetközi gyógyszerész kongresszuson. ahol francia nyelvű 
beszédben ő üdvözölte hazánk nevében a kongresszust 

A község. melynek gyógyszertárában nagynevű professzorunk DR SCHULEK 
ELEMÉR gyakornok éveit töltötte 162 lakóházzal és 1202 tót- és németajkú 
lakossal birt nem lehetett aranybánya"'! 
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A belügyminiszter PRUSZKÁN (Trencsén megye) önálló gyógyszertár 
felállítását engedélyezte, s a felállítás jogás SCHULEK BÉLA okleveles 
gyógyszerésznek adományozta. 2 

AZ „ÁLLOMÁSOK ÉS AJÁNLKOZÁSOK" rovatban ez áll: 

GYAKORNOK KISASSZONY 3 havi gyakorlattal nős gyógyszerészhez 
ajánlkozik Főnöke NIG RINYI ZOLTÁN úr Ráczkevén bővebbet szívesen 
tudat róla. 

Egy patikaeladás hfrdetése: 

„ÖNÁLLÓSÁG TÖKE NÉLKUL" Egy vidéki kartársunk összeütközésbe 
jövén orvosával, a főszolgabírájával és az alispánjával, kénytelen 
mesterségesen tönkretett gyógyszertárát otthagyni Más kezében szívesen 
jótáll 5-6000 Korona forgalomról Ha akadna kartárs, aki azt lehetőleg 
rögtön bérbevenné, megelégednék egy egész minimális bérösszeggel és 
biztosítékkal„ Közelebbit a kiadóhivatal tudat. 3 

3 
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dr Zboray Bertalan 

Vajon mit csinálhatott szegény „kartársunk , hogy még a távoli megyeszékhelyen 
m0köd6 alispán is megharagudott reá? 

A BUDAPESTI GYÓGYSZERTÁRI KÖZf:PSZÍNTŰ 
DOLGOZOK Kf:PZf:Sf:NEK IÖRTENEIE1 

A gyógyszerellátás mai rendjében nélkülözhetetlen szerepet töltenek be a 
szakképzett gyógyszertári asszisztensek. Szerepük fontossága összefügg a 
szocialista egészségügyi ellátás korábban elképzelhetetlen terjedelmű 
növekedésével.. Ma már a gyógyszerellátás szervezetében számuk jóval 
meghaladja a gyógyszerészekét Meg kell állapítani, hogy ilyen formában e 
dolgozó réteg a felszabadulás után, de főleg az egészségügy szocialista 
átszervezése után - kezdte meg szereplését„ 

1 ndulásukról most a 30 éves jubileum alkalmával helyén való szólni, 
mert még élnek és emlékeznek azok, akik felismerték a dolgozók 
képzésének fontosságát, elindították iskoláztatásukat és képzésüket 
segítették. 

Ismeretes, hogy a nagyobb gyógyszertárakban már a XIX„ sz. elején 
dolgoztak ún„ laboránsok. Ezek olyan férfiak voltak, akik az akkor még 
sok nehéz fizikai munkával járó gyógyszertári munkákban segédkeztek„ 
Feladatuk volt, az akkori munkák között gyakran előforduló, nagy 
mennyiségű kristályos anyag, gyökerek, kérgek törése, zúzása, porítása, 
szitálása„ Készítettek desztillált vizet, nagyobb mennyiségű különféle 
kenőcsöt is kézi erővel,, A mindennapi szakmai fizikai munkán klvül 
végezték a rriunkaeszközök tisztítását, üvegmosást, takarítást, esetleg a 
gyógyszerek házhoz szállítását„ 

Amikor a gyógyszer alapanyagok félkész· vagy kész termékként való 
előállítását mindinkább a gyáripar ragadta magához, a gyógyszertárak is 
felhasználták ezeket a számukra is előnyös beszerzési lehetőségeket, 
számos kész vagy félkész produktumokat vásároltak. Ennek folytán 
elmaradt sok korábbi fizikai munka, mint pl. a timsó, a rézszulfát 
kristályok, a veratrum gyökereknek erős fizikai munkával és a légzőszervi 
nyálkahártyák izgalmával járó feldolgozása„ Elmaradt továbbá a timsó és 
magnézium karbonát égetése, fémhiganynak kenőcs alapanyagba való 
fárasztó bedolgozása, a régi gyógyászatban sűrűn használt, hosszadalmas és 
munkaigényes tapaszok (emplastra) készitése, kigyúrása, sodrása„ 

A Félvárosi Egészségügyi Szakiskolák (1975, március 20-án) tartott 30 éves 
ünnepi ülésén elhangzott előadás bővített szövege. 
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A XX, század elején új segéderők jelennek meg a gyógyszertárakban. 
Nem a laboránsok helyett hanem mellettük, Ezek túlnyomórészt fiatal 
nők, akik a gyógyszertári munka egyes könnyebb szakmai technikai 
teendőit veszik át a gyó9vszeréSzektöl, A porosztást, főzet-forrázat 
készítését, kis mennyiségű ken·öcsök homogenizálását, a gyógyszerész 
mellett a recepturánál közvetlen segédkeztek, kézhez adték a gyógyszer
készítéséhez szükséges eszközöket, vegyszereket, anyagokat„ Üvegeket, 
dobozokat zártak, a megírt címkéket felragasztották stb. A nagykeres
kedelemből beérkező gyógyszerek mennyiségi átvételét végezték, vezették 
a gazdasági .elszámolásokat„ Sőt, több helyen a gyógyszerész mellett 
foglalkoztatva az ún„ kézi eladásban is részt vettek„ Ezeket a dolgozókat 
„technikák"„nak hívták. Ismereteiket gyakorlattal, a munkahelyi techno
lógiai fogások elsajátításával szerezték„ Nein volt szervezve sehol olyan 
tanfolyam, ahol az egyébként hibátlan technikai működésükhöz szükséges 
elméleti ismereteket is megszerezhették volna„ Ennek ellenére akadtak 
közöttük olyanok, akiknek segítségével, közreműködésükkel egy-egy 
gyógyszerész két gyógyszerészt igénylő munkamennyiséget is könnyen el 
tudott végezni., - Fizetésük, mint nem szakképzett embereknek viszonylag 
alacsony volt. 

A felszabadulás után a gyógyszertári dolgozók a Magyar Magán
alkalmazottak Szakszervezetéhez tartoztak, ahol a Gyógyszerészeti 
Szakosztály Intéző Bizottsága kezdett foglalkozni a yyógyszertári 
segédszemélyzet helyzetével, jogos szakképzési kívánságaikkal, méltányos 
bérezésével.? 

E dolgozó réteg bérezési kívánságait sajnos nem lehetett teljes 
mértékben figyelembe venni, csak a népgazdaság egyéb ágazataihoz 
viszonyítva a szakképzetlen dolgozók, segédmunkások kategóriájában„ Ez a 
körülmény még inkább fokozta e gyógyszertári „segédmunkások" harcát, 
hogy szakmunkási képesítést szerezhessenek„ 

A szakképesítésükért indított mozgalom élharcosai a laboránsok 
részéről Szili József, Gergorits László és Pércsi Lajos István voltak, akik 
szakmai összejöveteleken és a szaksajtóban is állandóan ébren tartották a 
dolgozók követelését. 2 

2 
Irodalom: Ligeti Viktor: Gyógyszerésztechnikus képzés 10 éve Gyógyszerészet 
1960. 1 
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Az Iparügyi Minisztérium tanfolyama 

A Szakszervezet Gyógyszerészeti Intéző Bizottsága mindent meg is tett 
annak érdekében, hogy a dolgozók e jogos kívánsága valóra váljék,, 
Kidolgozta még 1948, év elején a tantervet, gondoskodott előadókról, 
anyagi fedezetről és tanterem.rőt Tanfolyam indítási szándékát jóvá· 
hagyásra felterjesztette az egészségügy akkor illetékes minisztériumához, a 
Népjóléti Minisztériumba, A minisztérium elhárította magától az 
illetékességet és a tanfolyam feletti felügyeletet. Ezért a Szakszervezet az 
ügyet tovább vitte másik tárcához az Iparügyi Minisztériumhoz„ Az 
Iparügyi Minisztérium 1948,, augusztusában a tanfolyamot engedélyezte, 
Jóváhagyta működési szabályzatát és tantervét. A tanfolyam felügyeleti 
hatóságaként az Iparügyi Tanfolyamok Országos Vezetőségét jelölte ki, A 
tanfolyam jóváhagyott időtartama kezdetben 6, később 8 hónap lett, 120 
összóraszámmaL A tanfolyamra csak olyanok jelentkezhettek, akik 
legalább 2 éves gyógyszertári gyakorlattal és 4 elemi iskolai végzettséggel 
rendelkeztek„ Az így megalakult tanfolyam szervezője és vezetője Fehér 
László gyógyszerész volt, A szaktárgyak előadói: Ligeti Ferenc 
(technológia), Ligeti Viktor (fizika-kémia), Kolos Ede (növénytan), Kenéz 
Endre (közegészségtan). Fehér László (jogszabályok ismeret) gyógysze
részek voltak„ A tananyagot később világnézeti előadásokkal egészítették 
kl,,2 

Az első felhívásra 20-30-an jelentkeztek, de ahogyan a tanfolyam híre 
jobban elterjedt, a jelentkezők száma olyan magas volt, hogy párhuzamos 
osztályokat kellett indítani.. 

A tanfolyam 1848-as centenárium évében, annak szakmai vonatkozású 
ünnepsége keretében 1948,, október 10-én indult meg., A tantermi 
nehézségek áthidalásához az egyetem nyújtott segítséget, Az előadásokat 
munkaidő után az esti órákban tartották„ Az első évfolyam hallgatói csak 
az előadásokon készített jegyzeteikre támaszkodhattak, a vizsgákra ebből 
készülhettek, mert alkalmas sokszorosított jegyzet csak a következő évben 
készült, A tanfolyam elvégzéséről a hallgatók bizonyítványt kaptak, 2 

Az 1949/50 év jelentős változások esztendeje„ Létrejött az 
Egészségügyi Minisztérium .. Az egészségügy egységes irányítás alá került. A 
gyógyszertári dolgozók szervezetileg az Orvos Egészségügyi Dolgozók 
Szakszervezetéhez kerültek, A gyógyszertárakat ál lamosították„ Meg
alakultak a megyei (fővárosi) gyógyszertár vállalatok, 
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Az Egészségügyi Minisztérium tanfolyama 

Az egészsegugyi szaktanfolyamok - így a gyógyszertári tech~ikus 

tanfolyam is - ezidőben az Egészségügyi Minisztérium közvetlen, majd a 
Főváros Tanács VB, egészségügyi osztályának irányítása alá kerültek. 

A budapesti tanfolyam szakmai tanácsadója 1952„ évtől dr„ Zalai 
Károly vezető szakfelügyelő, aki egyben tanára is volt„ Zalai doktor később 
a tanfolyam vezetője lett, egészen az új képzési rendszerű iskola 
felállításáig 1960-ig .. A tanfolyam előadói gyakran változtak és csak néhány 
lelkes gyógyszerész tanított több éven keresztül, 

Az 1950. évtől a budapesti tanfolyam több helyen működött .. 
Iskoláktól ideiglenesen kölcsönkapott t~ntermekben, a gyógyszertár 
vállalat VIL, Majakovszkij út 33. sz, alatti volt kulturtermében, az V„ ker.. 
Zrinyi utcai székház ebédlőjében stb.„ végül 1959-től a Gyógyszertári 
Központ VIII.., ker„ Kiss J„ u. 8,. sz„ alatti kulturtermében„ 

A megyei gyógyszertári központok is ezidőben, hasonló formák 
között, munkaerő igényeiknek megfelelően indítottak egy-egy tanfolya
mot, melyet akkor még az Egészségügyi Minisztérium jogszabályban nem 
szabályozott. Évenkénti rendszeres tanfolyam azonban csak Budapesten 
volt.. Az új körülmények lehetővé tették megfelelő technikusi tankönyv 
kiadását is, Ennek szerzői általában az oktató gárdából kerülnek ki.. 

Az ország hatalmas gazdasági fellendülésével együtt növekedett a 
társadalombiztosításba vont dolgozók száma. Növekedett az egészségügyi 
kultúra 1genyessége a gyógyszerellátással szemben is. Most már 
elengedhetetlenné vált a gyógyszertári technikus képzés formáinak 
főhatósági szinten való rendezése, illetve fejlesztése„ Ez a gyógyszerész 
technikusok képesítéséről 1954-ben kiadott első, 8..400-7/1954 .. (Eü. K .. 
1955,. 1„) Eü „ M, sz„ utasítással történt meg„ Ez a rendelkezés 1955„ január 
1 ··i hatállyal a tanfolyamok indítását az Egészségügyi Miniszter 
engedélyéhez kötötte, azok módját, helyét, idejét, tantervét, tematikáját és 
fegyelmi rendjét az Egészségügyi Minisztérium állapította meg. A 
minisztérium magának tartotta fenn a tanfolyamra felvehető hallgatók 
számának megállapitását, de magára vállalta a kapcsolatos dologi, személyi 
kiadások fedezését is„ 

Az utasítás a képzés formáját tanfolyamos vagy konferenciás (vidéken) 
keretben 8 hónapos képzési időben szabta meg„ Szervezői a megyei 
(fővárosi) gyógyszertár vállalatok lehettek. Egyben kötelezte a gyógyszer-

tár vállalatokat a techníkusok anyakönyvi naplójának vezetésére és a 
tanfolyammal kapcsolatos egyéb hivatalos iratoknak, dokumentációinak, 
adatainak őrzésére. Ez által megszabta, hogy a tanfolyamra csak az vehető 
fel, aki 17, életévét elérte, de a 40-et még nem töltötte be, általános iskolai 
végzettséggel mint takarító vagy pénztáros 2 évet, vagy technikusi 
munkakörben 1 évet, vagy középiskolai végzettséggel 1/2 évet gyógyszer
tárban dolgozott„ 

Végül az utasítás kimondta, hogy 1955„ január 1-től „okleveles 
gyógyszerész technikus" elnevezés használatára csak az jogosult, akit az 
Egészségügyi Miniszter a fenti utasltás alapján vezetett országos 
nyilvántartásba felvett, 

A szocializmus alapjait lerakó magyar társadalomban a gazdasági élet 
erőteljes fejlődése következtében a gyógyszertárakra is mind nagyobb 
munka háruL A gyógyszertári technikusok az emelkedő munkaintenzitás 
miatt mind nélkülözhetetlenebbek lettek„ A szakmai munkán ki'vü! új 

feladatként jelentkezett a nem csekély adminisztrációs munka. Ilyen 
körülmények között a gyógyszerészi munka technológiai részéből és a 
vezetéssel járó adminisztrációs munkából mind többet és többet vettek át 
az okleveles technikusok„ A változó és tartalmában is bővülő feladatok 
ellátása további teljesítmény fejlesztést kívánt a dolgozóktól. Ezek 
felismerése mellett az Egészségügyi Minisztérium volt Anyagellátási 
Igazgatósága Műszaki Fejlesztési Osztályának szervezési csoportja (V , 
Aulich u. 3„) kísérletképpen, okleveles gyógyszerész technikusok részére, 
meghatározott célfeladattal 1955-56. évben 10 hónapos továbbképző 
tanfolyamot indított, A tanfolyam célja volt olyan középszintű 

szakkáderek képzése, akik képesek arra, hogy - gyógyszerész felügyelete 
mellett - saját felelősségükre a gyógyszerkiadás bizonyos meghatározott 
körét is ellássák„ 

E tanfolyam előadói prof. dr. Fritz Gusztáv (gyógyszerhatástan), dr. 
Csontos Mátyás (gyógyszerészeti technológia), Major Béla (gyógyszer· 
gazdálkodás), dr. Göllner Barnabás (szervezés, jogszabály ismeret), dr 
.Jónás László (gazdasági ismeretek és ügyvitel) voltak„ 

Ezen a tanfolyamon 10, középiskolai érettségivel rendelkező 

kiválasztott technikus vehetett részt„ Névszerint: Csemiczki István, Halász 
Ágnes, Hang Emilia, Hetényi Imréné, Kocsis Imre, Koltai Ferencné, 
Kristóf Lászlóné, Marosi 1 rén, Nemes Károlyné Közülük kilencen fejezték 
be sikeresen a tanfolyamot és kaptak arról igazolást. Egyidejűleg az 
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Egészségügyi Minisztérium külön leiratban felhatalmazta a tanfolyamot 
végzetteket arra, hogy gyógyszerész -jelenlétében, saját felelősségükre 

vegyenek részt a gyógyszer kiadásban„ Ezek a dolgozók teljes mértékben 
beváltották a hozzájuk fűzött reményeket és a maguk területén ma is 
kiválóan megállják helyüket. Közülük 2, Csemiczki István és Hang Emilia 
később egyetemre mentek és gyógyszerészek lettek .. E kísérletnek szánt 
kezdeményezés a_ gyakorlatban is teljesen igazolta az elvárásokat? 

Érettségizettek tanfolyama 

Ennek eredményeképpen az Eü .. Min. újból szabályozta a gyógyszertári 
asszisztensek képesítését az 1961 augusztus 1-én életbe lépett 27/1961 
(Eü K .. 15.) Eü .. M. utasítással.. 

Új alai:x>kra helyezte a képzést és ennek megfelelően kiterjesztette e 
középszintű dolgozók működési körét„ A hivatkozott Eü„ M„ sz„ utasítás 
kötelezően bevezette a középiskolai érettségi alapképzettséget. A munka 
melletti oktatást 2 évi időtartamra emelte feL Az utasítás e dolgozók 
korábbi elnevezését is megváltoztatta gyógyszertári asszisztensre,. Egyben 
feljogosította a gyógyszertár vezetőket is, hogy erre alkalmas egyes 
asszisztenseket írásban megbízzanak, felhatalmazzanak az utasításban 
pontosan előírt, kiterjesztett munkakörben való - közvetlen felelősséggel 
járó - foglalkoztatásra, gyógyszerkiadásra .. A jogszabály meghatározza 
továbbá azt is, hogy gyógyszertári asszisztensnek csak az nevezhető, aki 
ezen új rendszerű, 2 éves oktatáson oklevelet nyert és oklevelét a 
gyógyszertári asszisztensek országos nyilvántartásába bejegyezték„ 

Budapesten már 1960„ szeptember elején indult meg a Fővárosi Tanács 
VB.. Egészségügyi Osztályának irányítása és felügyelete alatt az ilyen 
rendszerű gyógyszertári asszisztens iskola. Az iskola első igazgatója és 
szervezeti alapjának kiépítője dr„ Pálfalvi Gézáné sz„: Jeney ·Éva 
gyógyszerész volt Első nevelői: Bottlik Béláné, Kaláb Hedvig, Berek 
Károlyné, Tóth Jánosné, Friedrich Lipótné„ Ez utóbbi három nevető mai 
napig is törzsgárda tagja az iskolának„ Az eltelt 15 évben nevelők voltak 

3 
dr„ Göllner Barnabás: „.Tíz éves a gyógyszertári asszisztens iskola, Egészségügyi 
Munka 1970." 
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még Lakos Vera, 0„ Szabó Lászlóné, Bada Józsefné, Kereszturi Istvánné, 
Domonkos Mártonné, de .ők már nem dolgoznak az iskolánál.. Viszonylag 
új nevelők Szacsvay Andrásné, Székelyhidi Ferencné, Udvarhelyi 
Botondné. Az iskola két éves munka melleti tanfolyamon kívül, az 
országban először 18 hónapos képzési idővel egésznapos iskolát is 

szervezett és tart fenn azóta is. 
Az iskola 1965„ év végéig a Fővárosi Tanács Gyógysze1tári Központja 

VIII.. ker, Kiss ,J u. 8,. sz, alatti kulturtermében működött, ahol az alagsori 
helyiségben 1959-ben dr .. Zalai Károly akkor tanfolyam fáradthatatlan 
vezetője tangyógyszertárat is létesített„ Az iskola eleinte 2-3 munka 
melletti tanfolyamot és két évenként egésznapos iskolai évfolyamot 
indított átlagosan 35 tanulóval.. Az 1966-ban indult „demográfiai" hullám 
idejétől évente 4-5 munkamelletti tanfolyam és 1-1 egésznapos 
tanulócsoport is volt„ Az egésznapos iskolában azóta is évenként indítanak 
új évfolyamot A munkamelleti tanfolyamokon ez idő szerint általában 
két-három tanfolyam beiskolázása folyik, 

Az iskolát gyógyszerész-igazgató vezette és vezeti, öt„hat, osztály
főnöki teendőket is ellátó gyógyszertári asszisztens szakképesítésű 

nevelővel. A szakmai képzettségen kívül valamennyien elvégezték az Eü„ 
Min. által szervezett két éves szakoktatói-pedagógiai tanfolyamot. A 
Marxista-Leninista esti egyetem általános tagozatát hárman végzik, ezen 
kívül egy nevelő a 4 éves szakosítót Az igazgatónak a szakoktatói-pedagó· 
giai szaktanfolyamon kívül gyógyszerismertető végzettsége is van„ 

Az igazgató és a nevelők közvetlenül is részt vesznek az oktatásban, 
hogy minél kevesebb külső előadóval kelljen együttműködni„ E cél 
érdekében 1973„ évtől egy fiatal gyógyszerésszel bővült a nevelők száma. 

Az iskola tante::.d.iletének gyógyszerész tagjai hatástan, technológiát, 
kémiát, az asszisztens képzettségűek gyógyszerészi alapismeretet, drog
ismeretet, gyógyszertári ügyvitelt, világnézetet tanítanak, technológiai 
gyakorlatokat vezetnek a tangyógyszertárban és osztályfőnöki teendőket 

látnak el.. 
Az iskola 1965 .. évtől a VIII.. ker. Könyves Kálmán krt. 84. sz. alatti 

telep „I" épületében kapott elhelyezést .. Itt az iskolának két tanterme, 1 
tangyógyszertára, 1 igazgatói és 1 nevelői ügyviteli irodája van„ Az iskola 
épület mellett röplabda pálya nyújt némi sportolási lehetőséget„ Az iskola 
növendékei 66 óra sportolási, testnevelési órát is kapnak a tantervben„ 
Rendszeresen járnak uszodába és mindenki megtanul úszni.. Az elhelyezés 



körülményei éppen hogy lehetővé teszik az iskola működését, de 
célszerűbb lenne a kedvezőbb elhelyezés„ 

Az iskolában 1960-tól 1974-ig terjedő 14 év alatt az egésznaposszakon 
több mint 300, a munkamelletti tanfolyamon 1186, összesen 1489 
növendék nyert gyógyszertári asszisztensi qklevelet. Az egésznapos iskola 
indulása idején 1960-62-ben lényegesen több fővárosi (37) mint vidéki 
(13) lány tanult Ez az arány bizonyos hullámzásokkal később teljesen 
megfordult„ Tiz év múlva az 1969-71·es oktatási évben 10 fővárosi és 36 
vidéki iratkozott be„ - Ennek oka jórészt, hogy a helybeliek a kötött 
létszámgazdálkodás feloldása után a Fővárosi Gyógyszertári J<özpontnál 
szakképzetlenül is felvételt nyerhettek és munka mellett végezhették 
tanulmányaikat. Miután az iskolának kollégiuma nincsen, a vidéki lányok 
többnyire rokonoknál, kisebb részben albérletben laknak„ Szakképzésük 
után kevés kivétellel visszatérnek megyéjükbe„ - A vidéki központok 
számára nagy segítséget jelent az egésznapos iskola, mert nem kell egyes 
megyékben feltétlenül munkamelleti tanfolyamot indítaniok, ami nem 
lehetséges évenként a csekély számú igény miatt. A Sopronban 1971. 
évben felállított Egészségügyi Minisztériumi Gyógyszertári Asszisztens 
Iskolának van kollégiuma és ez a vidéki igényeket jól szolgálja. 

Az egésznapos iskola növendékei ingyenes oktatásban, ezen felül napi 
háromszori térítésmentes étkezésben, iskolai ösztöndijban részesülnek, 
társadalmi tanulmányi szerződést köthetnek. Tankönyvüket azonban saját 
költségen kell beszerezniök„ 

Az iskola vezetésétől 1968„ év őszén megvált dr„ Pálfalvy Gézáné sz„: 
Jeney Éva gyógyszerész·igazgató, minden tekintetben jól megalapozott 
iskolát adott át az új igazgatónőnek, dr„ Bárkányi Pálné sz„: Horváth Éva 
gyógyszerésznek„ Az új igazgató az iskolával szemben támasztott fokozódó 
igényeknek megfelelve, az iskolát a többi egészségügyi szaktanfolyam és 
iskola élvonalában tartja,. Az iskolák tanulói évenként részt vesznek a j<\ISZ 
Központi Bizottsága, az Orvos-Egészségügyi Dolgozók szakszervezete és az 
Egészségügyi Minisztérium által szervezett „Szakmai Kiváló Tanulója" 
országos tanulmányi versenyeken. A negyedik éve tartó versenyeken 3 
ízben a budapesti iskola tanulója volt első helyezett, emellett még 2„ és 3. 
helyezéseket is szereztek. 

Részt vesznek évente az Egészségügyi szakiskolák és tanfolyamok 
országos Spartakiád versenyén is, Sportvonatkozásban azonban nem 
tudnak felzárkózni azokhoz az eü„ iskolákhoz, ahol a hosszabb képzési idő 
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és a jobb sportolási lehetőségek mellett a kiválasztás kedvezőbb. Sok vidéki 
egészségügyi iskolának tornaterme, kézilabda pályája van. Ezen körülmé
nyek ellenére is időnként egy-egy sportágban helyezést érnek el. 

Az oktatás 30 éves történetének tárgyalásakor nem tudunk 
megemlékezni névszerint mindenkir_ől aki az oktatásban részt vett„ Csak 
azokat említhetjük, akik ho~szabb időn át tanítottak. lgy: dr Andriska 
József, dr„ Élő György, Geszti Károly, Geszti Károlyné, dr. Gonda István, 
Ligeti Viktor, Pásztor György, Sipos György, Takács Ernő, dr. Ternajgó 
József, Vámos Gyula, dr. Vincze Zoltán, dr„ Zalai Károly gyógyszerészek, 
Polgár Sándor, Rajos Ferenc, Stéger .József gazdasági előadók, Teleki 
Miklós szakelőadó és dr. Vései Zoltán orvos előadó. Külön meg kell 
emlékezni Ligeti Viktor gyógyszerészről, aki 24 éven át változatlan 
lelkesedéssel és töretlen lendülettel vette ki részét az oktatásból. Ott volt 
1948-ban az indulás nehéz körülményeinél, megszakítás nélkül tanított 
1972-ig amikor az oktatás jelentős részét, az ő tantárgyát is függetlenített 
oktatók vették át Az ő személye és fáradhatatlan tanító készsége biztos és 
erős pillére volt az asszisztens oktatásnak. Szolgáljon működése 

példaképpen utódai számára is. 
Szükségesnek véltem összefoglalni a gyógyszerésztechnikusok, majd 

gyógyszertári asszisztensek beiskolázásának történetét, egyrészt mert 
ebben az évben ünnepeltük felszabadulásunk 30. évfordulóját és 
áttekintjük ennek eredményeit, másrészt ez az év a képzés tekintetében is 
változást fog jelE:nteni 

dr:. Göllner Barnabás 
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BARNABÁS GÖLLNER: DIE GESCHICHTE DER AUSBILDUNG 
VON MITTELEREN PHARMAZIEKADERN IN BUDAPEST 

Zusammenfassung 

Der Verfasser macht uns bekannt mit der Ta!igkeit der Assiste_nten and 
Assistenninnen in Apotheken (welche seit ungetahr anfangs dieses 
.Jahrunderts allgemein wurde), führt an die Unterrichtskurse bezw. Schulen 
die inden vergangenen 30 .Jahren zu ihrer Heranbildung eingeführt worden 
sind, und spricht auch über die Vortragenden und Unterrichtsgegenstá°nde. 

Den Unterrichtskurs, den das lndustri~ministerium 1948 ins Leben 
rief, besuchten dann bloss Assistenten, die in den Apotheken aktiv t~'tig 
waren, doch fungiert díeser ab 1952 bereits unter der Aufsicht des 
Gesundheitsministeriums, unter der Leitung von dr. Károly Zalai und 
qualifiziert „diplomierte Apothekarassistenten" 

Seit 1961 ist der zweijáhrige Unterrichtskurs an eine Abiturienten· 
prüfung gebunden. 

BARNABÁS GÖLLNER: THE HISTORY OF THE TRAINING 
OF LOWER LEVEL PHARMACY EMPLOYEES IN BUDAPEST 

Summary 

Author introduces the activity of pharmacy assistants which became 
general at about the turn of the century, enumerates in chronological 
order the courses respectively schools, established in the past 30 years far 
their training, informs us about the lecturers and the compulsory subjects 

ln 1948 the course, organized by the Ministry of fndustry, was 
attended only by those who actively worked in pharmacies, while from 
1952 onwards the course was held under the supervision of the Ministry of 
Health, and it was directed by dr. Károly Zalai and it qualified „trained 
assistants". 

Starting with the year 1961 the training course is lasting for two years 
and secondary school examination is the precondition of matriculation, 
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A MAGYAR GYOGYSZERÉSZEII TÁRSASÁG HÍREI 

BARANYA MEGYE 

1975. augusztus 21-23. között Pécsett a MAGYAR GYÓGYSZERÉ

SZETI TÁRSASÁG Baranya megyi szervezete és a Baranya megyei Tanács 
Gyógyszerészoti Központja és a MAGYAR GYÓGYSZERÉSZETI 
TÁRSASÁG Gyógyszerünyi Szervezési Szakosztálya közös rendezésben 
tartotta meg Orszagos Gyógyszerügyi Szervezési Konferenciáját. hazánk 
felszabadulásának 30., a gyógyszertárak államositásának 25 éves 
évfordulója alkalmából. 

A reprezentativ konferencián számos kü!fö!di vendéget is üdvözölhet
tünk sorainkban. 

Az impozáns ünnepséget a nemrég épült POLLÁCK MIHÁLY Műszaki 
Főiskola hatalmas előadótermében tartották. 

Az ünnepélyes megnyitó beszédet - a távollevő dr SCHUL THEISZ 

EMIL egészségügyi miniszter - helyett dr. HARANGI GYÖRGY 
főosztályvezető tartotta, majd többeknek az „EGÉSZSÉGÜGY KIVÁLÓ 
DOLGOZÓJA" kitüntetést nyújtotta át munkájuk elismeréseként A 
kitüntetettek között volt dr .. ZBORAY BERTALAN, szakosztályunk 
tiszteletbeli elnöke is. 
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Az első előadó dr. Vidovszky Ká!mán, az MSZMP KB. alosztály 
vezetője volt „Egészségügyünk 30 éve" címen tartotta meg előadását, 

melyet mai számunkban telje~ egészében közlünk. 
Dr. Bölcs Béla, az Egészségügyi Minisztérium főosztályvezetője a 

gyógyszerellátás fejlődésének 25 éve címen, dr Zalai Károly, a Magyar 
Gyógyszerészeti Társaság elnök, kandidátus a Magyar Gyógyszerészeti 
Társaság te1.ekenységét ismertette. Az ünnepi előadások sorozatát a 
„Gyógyszerészképzés 25 eve és perspektívái" zárta be, amit dr„ Szász 
György egyetemi tanár, kandidátus, a Gyógyszerész Tudományi Kar 
dékánja külföldi távolléte miatt dr.. Vincze Zoltán adott elő 

Szünet után dr. Bayer István egyetemi tanár .. kandidátus az OGYI 
igazgatója a „Gyógyszerellenörzés elvei és rendszere hazánkban" címmel 
tartott előadást Ezt követte Szabó Pál; a Baranya megyei Tanács 
Gyógyszertári Központja igazgatója által előadott „Baranya megye 
szocialista gyógyszerellátásának fejlődése az államosítástól„ áttekintő, 

összefoglaló feszült érdeklődést keltett Érdekes volt 1. A Murajev 
gyógyszerésznő, szovjet egyetemi tanár „Gyógyszerellátás rendszere a 
Szovjetunióban." című előadása dr. Kurucz Tibor kandidátus, MGYT 
Gyógyszerügyi Szervezési Szakosztályának elnöke, a Magyar Néphadsereg 
főgyógyszerésze „A magyar gyógyszerészet tudományos tevékenysége és 
eredményei" cí1nű igen érdekes előadásával zárult a plenáris ülés, 

A különböző szekciókban elhangzott előadásokból heiyhiány miatt 
beszámolni nincs módunkban, csupán kiemeljük a gazdag társadalmi 
programot, mely Pécs város műemlék és kulturális kincseit mutatta be 

A Pécs-Siklós-Harkány-Máriagyüdi kirándulás beillett az ünnepség 
gondosan megrendezett keretébe 

dr Hegedű.s Lajos 
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MGYT GYóGYSZERÉSZTÖRTÉNETl SZAKOSZTÁLY 
KÖZLEMBNYEI 

Lapzárta után kaptuk a megdöbbentő hírt, hogy 

RÉPAI LAJOS 

kollégánk a MAGYAR GYÓGYSZERÉSZETI TÁRSASÁG 
GYÓGYSZERÉSZTÖRTÉNETI SZAKOSZTÁLYÁNAK vá
lasztmányi tagja, az „ERNYEY JÓZSEF gyógyszerésztörténel·· 
mi emlékérem" első kitüntetettje 1975 szeptember 22··én 

elhúnyt 
Répai Lajos a neve:. gyógyszerésztörtenész és numizma·· 

tikus életét és munkásságát a 0IÁR1 UM legközelebbi 
számában postumus cikkével együtt fogjuk közölni 

A gyógyszerésztörténészek táborát halálával nagy veszteség 

érte Emlékét kegyelettel őrizzük. 

MG YT Gyógyszerésztörténeti 
Szakosztály és a 

Gyógyszerésztörténeti Diarium 
szerkesztősége 

1975 szeptember 26-án a MAGYAR GYÓGYSZERÉSZETI TÁR· 
SASÁG és a GYÓGYSZERÉSZTÖRTÉNETI SZAKOSZTÁLY, valamint 
az ORVOSTÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ERNYEY JÓZSEF halálának 
30-ik évfordulóján ünnepséget tart 

Az ERNYEY .JÓZSEF emlékprogram keretében halálának 30 
évfordulóján, szeptember 26··án a MEZŐ 1 M RE úti temetőben 
megkoszorúzzák emlékművét. Az ünnepi beszédet dr ZALAI KÁROLY, él 
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MAGYAR GYÓGYSZERÉSZETI TÁRSASÁG elnöke mondja. A 
jubileum keretében kerül sor a SEMMELWEIS ORVOSTÖRTÉNETI 
KÖNYVTÁR tanácstermében a Társaság Gyógyszerésztörténeti Szakosztá
lyának majd a SEMMELWEIS MÚZEUM baráti körének ünnepélyes 
ülésére: melyen RÁZSÓ ISTVÁN elnöki megnyitója után dr BLÁZY 
ÁRPÁD tudományos titkár a történeti továbbképzésről, SZIGETVÁR 1 
FERENC, a szakosztály elnöke a baráti kör céljairól beszél. Az ERNYEY 

JÓZSEF emlékülésen dr. ANTALL JÓZSEF, a MAGYAR ORVOS· 
TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG főtitkára mond megnyitó beszédet, majd dr. 
HEGEDÜS LAJOS, a GYÓGYSZERÉSZTÖRTÉNETI DIÁRIUM szer

kesztője ERNYEY JÓZSEF életről, gyógyszerési:i és orvostörténeti 
közleményeiről, dr. ALLODIATORISZ IRMA, az ORSZÁGOS TERMÉ· 
SZETTUDOMÁNYI MÚZEUM TÖ'HENETTUDOMÁNYI osztályának 
vezetője a múzeum első főigazgatójáról, dr. FILEP ANTAL, a MAGYAR 

TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓCSOPORTJÁNAK 
tudományos munkatársa, a nagy tudós néprajzi munkásságáról számol be. 

GYÁSZHIR 

Őszinte részvéttel értesültünk ö szomorú hírről, hogy VARGA GYULA 
vállalati főgyógyszerész, a Magyar Gyógyszerészeti Társaság Bács-Kiskun 

megyei szervezetének elnöke, Gyógyszerésztörténeti szakosztály lelkes 
tagja szívroham következtében 60 éves korában 19/5 február 11-én 
váratlanul elhunyt. 

Távozásával nemcsak a megyer hanem a Magyar Gyógyszerészeti 
Társaság és szakosztályunk is egy szakmáját szerető0 lelkesl következetes és 

lelkiismeretes munkását vesztette el. Gyógyszerésztörténeti Szak
osztályunk pedig akkor kénytelen további közreműködését nélkü lözni

0 

mikor éppen az elmúlt évben egy átfogó új megyei rendelkezésével jeientös 
tárgyi anyaghoz juttatta a kecskeméti gyógyszerésztörténeti gyűjteményt. 
Odaadó munkásságát sajnálattal nélkülözzük. 
Emlékét kegyelettel őrizzük 
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a Gyógyszerésztörténeti Diárium 

szerkesztősége 

KÖNYV- ES LAPSZEMLE 

ROVATVEZETŐ:DR TÁPLÁNYIENDRE 

A GYÖR-SOPRON MEGYEI IANACS 
GYúGYSZERIARI KÖZPONTJA 25 .. EYE, 1950-1975. 

JUBILEUMI ÉVKÖNYVE 

A gyógyszertárak államosításának 25 éves évfordulója alkalmából a 

Győr-Sopron megyei Tanács Gyógyszertári Központja reprezentatív 
jellegű jubileumi évkönyvet adott ki Józsa Alaj'os igazgató-főgyógyszerész 

és dr. Nikolics Károly kandidátus összeállításában A könyv beszámol 
Győr-Sopron megye államosítutt gyógyszertárainak és gyógyszerészeinek 

25 éves munkájáról, a szocialista gyógyszerellátásban és a tudományos 
munkában elért eredményekről Foglalkozik a gyógyszerészek társadalmi 
közéleti, a Gyógyszerész Szakcsoportban, valamint a Magyar Gyógysze

részi Társaság megyei szervezetében végzett munkájával, a munkatársak 
tudományos szakirodalmi tevékenységével, a külföldi, belföldi rendezvé·· 
nyekkel A Gyógyszertári Központban folyó munkáról, a szocialista 
brigádmozgalmakról. a kiváló ifjú gyógyszerész, asszisztens, drogista cim 
elérésére indított versenyek eredményeiről a szakmai megbecsülést 
kifejező kitüntetésekről is beszámol a könyv Gyógyszerésztörténeti 
szempontból igen értékes Józsa Alajos „A gyógysz.erésztörténeti 
emlékeink'· című írása a soproni patikamúzeumról Ez volt az ország első 

patikamúzeuma. A megnyitás dátuma 1968 jún 11··e azért is érdekes 
számunkra, mert akkor alakult meg Sopronban dr. Halmai Jf,oas 

professzor, szakosztályunk elhunyt elnökének kezd~ményezésére i; 

Gyógyszerésztörténeti Szakosztály 

1971 májusában Győr város 700 éves évfordulója alkalmával a Győrött 

rendezett Gyógyszerész- és Orvostörténeti Konferenc·ia kapcsán pedig a 
győri Széchenyi Műemlék gyógyszertárat nyitották m·eg. Érdekes fejezete 

még a könyvnek dr Nikol!cs Károly beszámolója a Gyógyszertári Központ 
és a hálózati gyógyszerészek tudományos szakirvdalmi és társadalmi 

munkájáról A felsorolt adatok mind egyértelmüen igazolják, hogy a 

megye gyógyszerészei élvonalban vannak a gyógy~zerészeti tudományok 
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fejlesztesében szakmatörténe!münk ápolásában és megbecsülésében, 
valamint a szocialista gyógyszerész embertípusának kialakításában Az 
évkönyvet számos fénykép teszi szemléletessé és érdekesebbé 

dr. Táplányi Endre 

25 éves a szocialista gyógyszerészet Veszprém megyében 
(Veszprém megyei Tanács Gyógyszertári Központ, 1975„ yeszprém) 

A 64 oldalas munka a Veszprém megyei Tanács Gyógyszertár Központja 
eredményes munkájáról számol be a szocialista gyógyszerészet 25 éves 
fennállása alkalmából. A köszöntőben dr. Bede Antal megyei főorvos 

megemlékezik hazánk felszabadulásának 30. évfordulójáról és a felszabadu·· 
lást követő történeti, társadalmi és szocialista egészségügy fejlődéséről. A 
bevezetőt dr. Ostoros György igazgató írta:. Az államosított gyógyszertárak 
szakmai fejlődéséről számol be, a Megyei Gyógyszertári Központok fontos 
szerepéről a gyógyszerellátásban 

Az előszóban Nagy Jenő gyógyszerész, az MSZMP alapszervezet titkára 
a gyógyszerellátó hálózat szocialista átszervezéséről lr, és az „Orvos és 
gyógyszerész napok·' jelentőségét méltatja Dormány Lászlóné, a 
Szakszervezeti Bizottság titkára a Gyógyszerészi és Gyógyszertári 
Asszisztensi Szakcsoportok szakszervezeti megalakulásáról és tevékenysé
géről ad érdekes képet Felföldi Sándor „Veszprém megyei Tanács 
Gyógyszertári Központja hálózatfejlesztésének 25 éve' című írásában a 
gyógyszerellátásról olvashatunk. Dr. Némethy /.stván, Pethő Árpádné, dr 
Ostoros Györgyné· a helyes gyógyszergazdálkodás kialakulásáról, raktáro
zásáról számolnak be. Dr. Mohay Jenő a szakfelügyelő tevékenységéről, s a 
képző, továbbk€pző, kutatómunkáról ír 

Dr. Réd/ger Béla tapolcai gyógyszertárvezető a szocialista brigádok 
megalakulásáról, szakmai munkájáról számol be. A jubileumi kiadványt dr. 
Pávics László MGYT Veszprém megyei titkára: „A Magyar Gyógyszerészeti 
Társaság Veszprém megyei Szervezetének köszöntése" című cikke zárja, a 
megyei Gyógyszeré2eti Társaság munkájának eredményei ismertetésével 

dr Táplányi Endre 

128 

BÁCS-KISKUN MEGYEI KúRHAZ f:VKÖNYVE 
1972-1973 

A kecskeméti megyei kórház 1972-1973-as most megjelent évkönyvéből 
két közleményt ismertetünk„ 

Lóránd Nándor írásának címe „Szemelvények a megyei hálózat 
gyógyszertárainak történetéből'' Nékám Lajosné: „Régi magyar patikák" 
e„ albumában közölt térkép szerint a Duna··Tisza köze üres foltként van 
feltüntetve, pedig Kecskeméten már 1740 óta, Kalocs&n 1792 óta, s 
Kiskunfélegyházán pedig 1818 óta működtek patikák 

A szerző a megye néhány legrégibb patikájának történetéről emlékezik 
meg. A gyógyszertárak múltjának felderítésében felhasznált néhány korabli 
szemelvényt, régi városi jegyzőkönyveket és levéltári adatot, valamint a 
családtagok és a leszármazottak birtokában levő okmányokat és iratokat 

A terjedelmes tanulmány a kalocsai, a bácsalmási, a kiskunfélegyházi, a 
kunszentmiklósi, a kiskunhalasi és a kiskunmajsai patikák történetével 
foglalkozik 

Bognár Magdolna írásának címe: „Adatok a magyarországi kolera
járványról' A szerző a kecskeméti levéltárban és a Bács-Kiskun megyei 
Gyógyszerésztörténeti Gyűjteményben végzett a témát megvilágító 
kutatásokat A közleményben a város vezetőinek utasításait olvashatjuk az 
1855. évi kecskeméti kolerajárvány idején hozott intézkedésekről. Más 
megyék orvosainak, így a temesvári főorvos, s Lenhossék professzor 
levelének részleteit is megtaláljuk a kolera gyógyításáról 

Szmodits László 
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DR. RÉII ENDRE: EGYKORI DOKTORI DISSZERTÁCIÓK 
Budapest, 1974. SOTE Házinyomda 

Orvostörténeti szempontból igen figyelemre méltó értékes munka, 
melyben a szerző a nagyszombati és a pesti egyetemen végzett 
orvosnövendékek doktori disszertációit ismerteti és értékeli tudomány
történeti szempontból. Ismeretes, hogy az orvosnövendékeknek doktori 
értkezés !rása, kiadása és megvédése a középkortól fogva kötelező volt a 
doktori cím elnyeréséhez. Ezt a szokást 1770-ben, Nagyszombáton létesült 
mz:.;yar orvosi kar is átvette. Ez a kötelezettség 1848··ig állt fenn 
1-J.72~l8~-ig kb. 860 disszertációról van tudomásunk, amelyeknek nagy 
részét a Semmelweis Orvostudományi, az Orvostörténeti és az Országos 
Széchenyi Könyvtárakban őrzik. Többnyire a bécsi orvosi iskola 
elöirásának megfelelő készültek ezek az általában 20-50-100 oldalas 
értékezések, de 300 oldalas is elfőrduf Főleg botanikai, állattani, 
gyógyszerészeti, kémiai, élettani, egészségügyi„orvostani vonatkozásúak 
Közös alaki kellékeik: cím, ajánlások, invocacio, praefacio a disszertárció 
témája a tézisek felsorolása, egyetem neve ahol készült a disszertáció és a 
dátum, valamint a nyomda neve 

Doktori címet a disszertáció megvédése mellett csak az Kaphatott, aki 
az esküt is letette Mária szeplőtelen fogantatására. lgy eleinte csak a 
katolikusok jöhettek számba, de 11 .József 1789-i türelmi rendelete után 
bármely vallású jelölt elnyerhette enélkül is a doktori cimet. 

A bevezető után a szerző szakcsoportonként (orvosi gondolkodás, 
állattan, kórtan, diagnosztika, közegészségügy, egészségnevelés) ismerteti 
kb. 150-160 oldalon a doktori.disszertációk tartalmát. Világos képet ad a 
skolasztikus, majd a XIX. századi természettudományos szellemű 

orvostudomány fejlődéséről, a természettudományos világkép kialakulá
sáról. Végül a disszertációk bibliografiáját adja kronológiai sorrendben„ 

Mint teljességre törekvő munka, hézagpótló mű a magyar orvos-gyógy
szerésztörténettel foglalkozó szakbúvárok számára 

Dr. Táplányi Endre 
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Daily News 

1974. december 5-i száma rövid német nyelvű cikkben számol be a 
Duna-Tisza közének gyógyítástörténetét bemutató kiállításról, amely 
1974. november 23-án nyílt meg Kiskunfélegyházán Megjegyzi, hogy a 
látogatók számára különös érdekességként szolgáltak a Kiskunság vidékén 
a XVI 11-X IX„ században használt gyógyszerek, gyógyszertári és kórházi 
felszerelések A cikkhez mellékelt fotófelvétel LÓRÁND NÁNDOR 
gyógyszerésztörténészt mutatja be a kiállítás anyagának szemléltetése 
közben 

;.a. 1... 
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Dunöntou 
Ugolö 

A Pécsett megjelenő lap 1974. január 23-i száma ismerteti a Megyei 
Levéltár „Baranyai helytörténetírás 1972" e. tanulmánykötetét 

Az 1975. július 24-i számban BARANYAI AURÉL a „Gyógyszerészet 25 
éve Baranyában" e írásában visszatekint a múltra 1015-ben már a 
pécsváradi bencéskolostorba n is készítettek gyógyszereket. l526··ban 11. 
Lajos király sereégben Mohácson a szekérre szerelt tábori patikát előbb a 
sebészorvos, majd a gyógyszerész kezel~e„ Később orvosok és orvos
gyógyszerészek voltak a gyógyszertár tulajdonosok 

A XVII.. század második felében nyílt meg Pécs városában a Főtéri 

„SZERECSEN" patika 
Az egészségügyi kultúrák színvonalát mindig az adott korszak 

társadalmi feltételei szabják meg, A mai társadalmi életünkben született 
meg a gyógyszerészi pálya átfogó, közösségi szemlélete. A patikába érkező 
betegeket törődéssel, felelősséggel, a szakember gondosságával segítik a 
Baranya megyei gyógyszertárak dolgozói Ezzel az egészségügyet szolgálva 
tudatosan küzdenek a nép egészségéért 

r '.!:'!__·~.::::___·_' _:_< _ _:_·,·_:·:___ r 
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Lárencz László 

A XIX évf. 4 számban a kórházi gyógyszerészek szimf:K)zinjáról kapunk 
hírt melyet az MGYT kórházi szervezete rendezett felszabadulásunk 30. 
évfordulójára Dunaújvárosban Dr. Harangi György a gyógyszerészeti 
főosztály h.vezetője méltatta a szimpozion szakmai fontosságát és 
időszerűségét. Vázolta a kórházi gyógyszerészet fejlődésének perspektí
váját, az infúziós oldatoknak a terápiában való széles körű alkalmazási 
lehetőségét és ezzel kapcsolatosan a laboratóriumi hálózat kiépithetőségét 
Sorgdrager, a FlP kórházi szervezetének elnöke a kórházi gyógyszerészet 
nemzetközi helyzetéről és várható fejlődéséről tájékoztatta a szimpozion 
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résztvevőit. Ezt követően 46 előadás hangzott el a kórházi gyógyszerészet 
témájából.. A gyógyszergyárak képviselői pedig a legújabb készitményeikről 
tájékoztatták a résztvevőket„ Dr Horváth Dénes, soproni főgyógyszerész a 
IV. soproni orvosi-gyógyszerész nap jelentőségét méltatta, melyet a Városi 
Kórház és az Állami Szanatórium és -a ,Gyógyszertári Központ együttesen 
rendezett meg, A rendezvény egyben dokumentálta Győr-Sopron megye 
orvosainak, gyógyszerészeinek példás, eredményes együttműködését is 

Végül Geszti Károlyné kerületi főgyógyszerészről, Szakszervezetünk 
központi vezetőségi tagjának szakszervezeti, társadalmi, szakmai munkájá
ról kapunk érdekes beszámolót Láng Éva t~llából. Munkájának 
elismeréseként a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Munka 
Érdemrend bronz fokozatával tüntette ki. A kitüntetéshez a Diárium 
Szerkesztősége őszinte sz1vvel gratulál 

Dr. Táplányi Endre 

A XIX évi 5 szám „KALENDÁRIUM' rovata megemlékezik 
TAMÁSSY KÁROLY debreceni gyógyszerész, 48-as honvédszázados 
halálának 90-ik évfordulójáról aki hosszú ideig a Hajdú~Bihar megyei 
Gyógyszerész Egyesület elnöke· volt 

A „RÖVIDEN" e rovatban olvashattunk az 1975. évi WINKLER 
LA.JOS emlékérem és jutalomdíj átadásáról, melyet a Semmelweis 
Orvostudományi Egyetem Tanácsa Dr CLAUDER OTTÓ kandidátus 
egyetemi tanárnak ítélt oda az alkaloida kutatásban elért kiváló 
eredményeiért. 

A XIX. évi 6. szám megemlékezik VARGA GYULÁRÓL, a 
Bács-Kiskun megyei Tanács Gyógyszertári Központjának főgyógyszeré·· 
széről, váratlan elhunyta alkalmával.. Ismerteti életútját, nagy elismeréssel 
szól közel másfél évtizedes főgyógyszerészi tevékenységéről, a megye 
egészségügyi ellátásában végzett kimagasló munkájáról .. kiváló szaktudá 
sáról - melyet felsorolt kitüntetései igazolnak leghivebben 

Az MG YT Budapesti Szervezetének Híradója {1975 évi 7-8 szám) 
beszámol az MGYT 1975. március 11-én tartott tisztújító közgyűlésének 
jelentősebb esen1ényeiről, ismerteti az elnökség újonnan megválasztott 
tagjait 
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Részletes tájékoztatót ad az MGYT Kórházi Gyógyszerszi Szerveze· 
tének Dunaújvárosban rendezett első szimpozionjáról 

Ismerteti a Gyógyszer~nalítikai Szakosztály SCHULEK ELEMÉR 
pályázatának egyik díjazott előadását 

DR. TÁPLÁNY ENDRE beszámolója rövid összefoglalót ad a 
Nemzetközi Orvostörténelmi Kongresszusról. 

Borka Ferenc 

Az 1975. április 10··i számában dr RÉTI ENDRE orvostörténész által 
feltárt 1839·ben írt doktori értkezésről olvashatunk. A pályamű szerzője és 
címe: IGNATIUS FISCHDFF: „A városi élet káros keletkezéséről" 

Bizonyos iparágak {mészáros, timár, szappanfőző) megváltoztatják a 
levegő összetételét, s felszaporodnak benne a káros anyagok A helytelen 
épitkezés az egészséget is károsítja mert nem jut levegő és fény az 
épületbe A disszertáció bírálja a helytelen táplálkozást is A városi 
lakosság nem a tápanyagban gazdag ételeket fogyasztja, hanem a 
mindenféle édességet és nyalánkságot 

A disszertáns rámutat a munkaegészségügyi gondokra is lr az 
aranyművesek higanymérgezéséről, a mosónők rossz munkakörülményei· 
ről, amely sok betegség okozója. 

Az 1975 május S~i szám egészhasáhos cikkben tudósít a 
székesfehérvári Fekete Sas patikamúzeum történetéről, melynek meg· 
nyitására az Alba Regia Napok alkalmával került sor.. Leirja, hogyan jutott 
a patika 1742-ben a .Jezsuita rend tulajdonába, megemlíti a művész nevét 
is, aki a szép tölgyfa bútorzatot faragta, ugyancsak említést tesz az eredeti 
edényzet megmaradt példányairól. Végül rátér arra, hogyan került ismét a 
gyógyszertár polgári tulajdonba, amikor is megkapta a Fekete Sas 
elnevezést. 

Borka Ferenc 
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Az 1975. évi július 1-i szám ismerteti a Semmelv1Jeis Orvostörténeti 
Múzeumban megnyílt balneológiai és fürdőtörténeti kiállitást. A tárlat 
rendezője: Dr„ VIDA MÁRIA múzeológus 

Magyarországon többféle fürdőszakasz volt ismert A fürdőzés alapjait 
a rómaiak vetették meg hazánkban. HADRIANUS császár uralkodása 
idején már működött a m~i Óbudán lévő római fürdő. A római fürdő 
„szolgáltatásai'' közé tartozott a hideg-langyos-forró fürdő, a gőzfürdő és 
külön termekben került sor a masszázsra és olajozásra 

A középkorban már ismert volt nálunk is az északkeleti fürdőkultúra 
Erről tanúskodik a Visegrádban feltárt XV. századi szauna. 

A törököknek Bizánc után Buda volt a második fürdővárosuk. EVL.IA 
CSELEBI 9 budai és 2 pesti török fürdőről ir 

Hazánk különböző vidékein. gyógyforrások közelében épültek fel a 
híres gyógyfürdők: Balatonfüred, Herkulesfürdő Borszék, Bártfa stb. 

E hires gyógyfürdőknek az ;roda!omból ;smert hangulatát idézik fel a 
pompás ivópoharak a kiállításon. 

A XVlll-XJX században több orvos, gyógyszerész, vegyész 
foglalkozott a gyógyvizek és ásványvízek elemzésével, OESTERREICHER 
JÓZSEF TORKOS JÁNOS, NYULAS FERENC, MÁTYUS ISTVÁN a 
későbbiekben Wartha Vince és Than Károly stb. Pest-·Buda az 1867.-es 
kiegyezés után fejlődött fürdővárossá A Császárfürdő után felépült a a 

Rác a Lukács, a Széchenyi és a Gellért fürdő A főváros 22 fürdőjével és 
200··nál több forrásával szolgálja a betegek gyógyítását 

FEJÉR MEGYEI 

1:11;J@; 
Az 1975. május 25-i szám összefoglalja 
a Székesfehérvári Fekete Sas patika tör· 
ténetét,.:; patikamúzeum megnyitása al· 
kalmából. 

Az 1688-ban a törökök kiűzése után készült házösszeírási leltár szerint 

már volt Fehérvárnak gyógyszertára SÁTORY JÁNOS kezelésében. 
A jezsuita rend 1745-ben vásárolta meg a patikát„ A fehérvári jezsuita 

fafaragó műhely két kiváltó tehetsége, BAUMGARTNER BERNÁT és 

CODELLI JÓZSEF nevéhez fűződik a barokk stilusú officina kialakítása. 
Az 1744-es árverési leltár mintegy 1300 gyógyanyagot sorolt fel, közöttük 
több ma már furcsa medicina is szerepelt: bakvér viperaháj stb - írja a 

lap. 
Szmodits László 
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A Hajdú-Bihar megyei MGYT 
Szervezet híradójának 1975„ évi 
2. számában Sipos .József szak
feJügyelő az 1975. évi ROZS
NYAY MÁTYÁS emlékverseny 
megyei és országos döntőjének 
eseményeiről tudósít. 
A hír-rovat beszámol a székesfe
hérvári patikamúzeum megnyitá·· 
sáról is 

Sz,;,odits László 

Az 1975. július 28-i szám válaszol egy kérdésre: „Kiről 
nevezték el a PROOAM utcát?" 

PRODAM GUIDO 1882-ben, Fiumében született. 
Pályáját gyógyszerészként kezdte, de hamarosan a magyar 
repülés hőskorának úttörőjévé vált. 1912-ben Ő kapta meg 
a 3„ számú magyar pilótaigazolványt. Elsősorban bravúros 
bemutató repüléseiről volt híres. A két világháború között 
ismét gyógyszerészként dolgozott, mint budapesti gyógy
szertár tulajdonos, 1948-ban hunyt el. 

A július 14-i szám dr RÉTI ENDRE kutatásairól olvashatunk: 
„Érdekes megállapítások a honi orvoslás múltjából.., Dr. RÉTI ENDRE 

kutatásai során mintegy 1000 doktori értekezést tanulmányozott át„ A régi 
tanulmányokból kiderül, hogy MANDL LAJOS a párizsi egyetem tanára 
hozta hazánkban az orvostudományt forradalmasító mikroszkópot. 

A lázat sokáig különálló betegségnek, a test „fővésének" tartották. A 
hőmérőzés néhány évvel az 1848/1849-·es szabadságharc előtt vált kórházi 
gyakorlattá. 

A július 14-i szám egy rnásik írása „Egy bűbájos mesterség vári 
emlékei" címmel a budavári „Arany Sas" patikamúzeumról ír„ 

A múzeumba belépő látogató bepillantást nyerhet a magyar 
gyógyszerészet fejlődésébe. A gyógynövények hatását már igen régóta 
ismerték„ Nálunk 1578-ban nyomtatták .Juhász Péter herbáriumát. Ez volt 
az első magyar orvosi-gyógyszerészeti könyv. 

Igen jelentős a patikamúzeum patikaedény gyűjteménye Egy hajdan 
titokzatos mesterség tárgyait és dokumentumait láthatjuk a Várban levő 
patikamúzeumban. 

Sz.'-· 
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Az Orvosi Hetilap 1974 13„ számában Torkos Ju.sztus János 
(1699-1777.) pozsonyi orvosvegyész közegészségügyi műveiről o/vas
hiitunk„ Dr„ Duka Zólyomi Norbert történész tollából. Torkos Ju.sztus 
János orvos és gyógyszerésztörténészetünk egyik kiemelkedő alakja. 
Győrben 1699. december 17-én született„ Középiskoláit Besztercebányán 
és Pozsonyban végezte. Moller Károly Ottó besztercebányai orvosgyógy
szerész vezette be az orvostudományokba, mert akkor még nem volt 
orvostudományi egyetem Magyarországon Moller Károly Ottó a 
gyógyszerészeti tudományokba is bevezette, aminek nagy hasznát vette 
később a gyógyszerészeti árszabály (taxa) megalkotásánál Halléban, 
1724-ben orvosi diplomát szerzett Szerbiában, Komáromban 1726-ban 
tábori orvosként működik, 1727„ben Esztergomban megyei orvosnak 
választják. 1731··ben Pálffy Miklós meghívására Poz~onyba kerül, aho! 
1740-·ben városi tisztiorvossá választják ezt a tisztséget haláláig betölti. 

Torkos Jusztus .János abban a korban élt, amikor az orvostudomány
ban az arisztotelészi skolasztikus tudományt kezdi felváltani a XVII. 
század természettudományos szemlélete, ez uralkodik műveiben is. 
Felhagy elődeinek misztikus elképzelésével, alkémista elgondolásaival, pl. 
Bél Mátyás Perlitzi-féle tokaji szőlővenyige aranytermőképességében, 

boszorkányokban való hiti:el, a mágiával, a drágakövek gyógyítóerejével, az 
asztrológiával stb„ E helyett We.szprémi István, Fischer Dániel és Raymann 
útjait követi, vagyis az egzakt, a természettudományos, a kísérleti 
orvostudományt műveli. Ez jellemzi kémiai kutatásait.. Amikor a pöstyéni 
forrásvizekben 1754-ben felfedte a „sziksót", a nátrium„karbonátot, arra a 
megállapításra jut, hogy ez azonos az alföldi szikes talajokban található 
,szikes kivirágzásokban" feltalálható nátrium-karbonáttal. 1763-ban 

bocsátja nyilvánosságra kutatási eredményeit, melyben a „Sal minerale 
alcalinum pannonicum"-nak nevezte el a sziksót. Kutatásait később 

1770-ben Pázmándi Gábor orvos is megerősíti 
Legjelentősebb munkája azonban, mely minket gyógyszerészeket is 

közelről érdekel, az 1745-ben megírt és megjelentetett: a Taxa 
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Pharmaceutica Posoniensis című első magyar önálló taxa és gyógyszer
könyv. Ezt 4 nyelven (latin, német, magyar, szlovák) állította össze, ami 
növelte kelendőségét és népszerűségét. Ezért a Helytartó Tanács a Taxa 
hatályát az egész országra kiterjesztette. A Taxából fogalmat alkothátunk 
magunknak a korabeli, akkor használatos gyógyszerformákról. gyógyszer

anyagokról, gyógyszerkincsről. 
Torkos Jusztu.s Jánost ezen taxája révén és az egészségügy széles 

területén végzett munkájával az orvosi, gyógyszerészeti és vegyészeti 
tudomány kiemelkedő, felvilágosult szellemű úttörőjének kell tekin

tenünk. 

dr. Tápfányi E'ndre 

„ •••• 
MAGYAR GYÓGYSZERÉSZETI TÁRSASÁG BARANYA MEGYEI 

SZERVEZETÉNEK „GYÓGYSZERÉSZETI HIRADÓ"-ja 

Az 1975 évi 1-2 számában jelent meg BOKOR BÉLÁNAK, a 
mohácsi, volt 11. Lajos Gyógyszertár történetét ismertető írása 

MUCZ1NA GYÖRGY gyógysLerész 1748-ban alapíto!ta a mohácsi 
patikát Az épület előzőleg a pécsi püspök vadászháza volt. Az officinát 
valószínűleg egy pécsi asztalos készítette biedermayer stílusban, de 

tartalmaz neobarokk elemeket is 
A berendezést 1965-ben védetté nyilvánították Az államositást 

követően a patikát átköltöztették a szomszédos épületbe A régi 
gyógyszertár helyén ,török kávézó" működik 

Sz.!. 

A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZETI TÁRSASÁG 
•··· SOMOGY MEGYEI SZERVEZETÉNEK HIRADÓJA 

Az 1975 évi 3. számban a székesfehérvári „Fekete Sas" patikamúzeum 
megnyitásáról olvashatunk dr. MATOLCSY ISTVÁN tollából 

Az irás röviden ismerteti a patika történetét is $1·L 
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MaovaR HíRL&P 
Az 1975„ július 23-i számban megjelent írás címe: „Múzeum születik 
Kecskeméten? Sárkányvérpor a selejtben. 

Lóránd Nándor gyógyszerész, szakosztályunk tagja 1966 óta több 
Bács-Kiskun megyei patika padlásán ismeretlen rendeltetésű patika
eszközöket fedezett fel. A laboratóriumi tárgyakon kívül régi patika·· 
edények is kerültek a kecskeméti gyógyszerésztörténeti gyűjtemény 

polcaira Az ősi orvosságos edényekben még ma is vannak gyógyszerek: 
sárkányvérpor, bételdió, bíbortetű, kőrisbogár s más gyógyanyag. Az így 
megszületett kecskeméti gyűjtemény továbbfejlesztését segíti elő a 
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum és a Gyógyszerésztörténeti Szak
osztály összehangolt munkája 

MŰEM-LÉK 
VÉDE~EM 

A XVI 11, évf. 4. száma cirnlapján Győr barokk patikáját láthatjuk, amely 
most patikamúzeum is. Egyik cikkben, mely a Beszámoló az Országos 
Műemlék Felügyelőség 1972-1973 években végzett munkája" címet 
viseli, -a "·tavaly júliusban megnyílt budavári Tárnok utca 18 sz„ alatti 
„Arany Sas" patikamúzeum belső berendezését mutató képekkel 
találkozunk. 

.Si..L 
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NÉPSMJJMSAG 

Az 1974„ július 28-i szám elkalauzol a budavári Arany Sas patika
múzeumba. Évszázadokkal ezelől:t_az emberek hittek a mindent gyógyító 
csodaszerben. Még az i.e élt egy pontusi király, Mithridates, aki 
összeállította ezt a medicinát Azt tartották, hogy 33 betegséget gyógyít 
(mithridatum) A gyönyörű Tfíeriaca··feliratú tégelyben egy másik 
titokzatos gyógyszer szerepelt„ 77-féle alkotórésze közül az ópium volt a 
fő hatóanyag. Az ország _híres patikáiból származó {Kősf'.eg, Eger, 
Körmöcbánya, Nagyszeben) tégelyekben és edényekben tartották a 
mákhéjszörpöt, nadragulyagyökeret, a múmiaport és ördögbordagyökeret 
Az első várbeli gyógyszertár több mint 150 évig látta el a lakosságot 
medicinákkal. 

Szmodits László 

NÉPSZAVA 
Az 1974. augusztus 22-i szám megemlékezik egy hazánkban első ízben 

megrendezett kiállításról, amely a népi gyógyítás történetét mutatta be a 
veszprem1 Bakony Múzeumban A kiállitás anyaga ismertette a 
népgyógyászat különféle módjait, a táblákban szemléltetve a javasok, 
bábák, kovácsok juhászok gyógyítóeszközeit egészen a honfoglalást 
megelőző időtől. 

Az 1974. augusztus 24-i szám „Visszautasitott örökség" címmel 
érdekes történetet kö~öl egy winnipegi gyógyszerész hagyatékának 
sorsáról, §ki életében mindig nagy tisztelője volt a kínai orvostudomány
nak s ezért végrendelétben Kfn.ának adományozta patikájának értékes 
berendezését. Peking azonban követségi úton, indoklás nélkül elutasftotta 
a múzeális értékű örökséget. 

Az 1974. szeptember 28-i számban kéthasábos cikket olvashattunk a 
magyar gyógyszerészek és a gyógyszerkutatás világszerte elismert 
eredményeiről, amely dr.. ZALAI KÁROLY előadásában hangzott el a 
hatodik magyar gyógyszerésztudományi kongresszus befejezését követően, 
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mintegy összefoglalva a tanácskozás tapasztalatait Gyógyszereink 
világpiaci rangját egy jellemző példával hangsúlyozta: a világ papaverin 
szükségletének 60%-át a magyar ipar szolgáltatja. Gyógyszerkutatásunk 
programjával kapcsolatban megemlítette, hogy az egyik legfontosabb 
terület a szív és érrendszeri megbetegedések gyógyítása. 

Az 1974„ december 3l·i szám évforduló naptárára azért térünk ki, 
mert bár megemlékezik Than Károly akadémikus az első magyar kémiai 
intézet megszervezőjének, a vegyészeti szaklap megalapitója születésének 
140., Augustin Béla gyógynövénykutatónak, a Gyógynövénykísérleti 
Állomás megszervezője és első vezetője halálának 20 évfordulójáról, de 
elmulasztotta megjegyezni, hogy mindketten gyógyszerészek voltak 

NÓGRÁD 

A napilap 1975 május 30-i száma rövid tudósítást szentelt a 
balassagyarmati ROZSNYAY MÁTYÁS emlékversenynek 

A fiatal gyógyszerészek tudományos versenyét már 11 alkalommal 
rendezik. Az idei verseny különösen jelentős, mert egybeesik a 
gyógyszertárak államosításának 2b évfordulójával 

GUTH .JÓZSEF, a Nógrád megyei Gyógyszertári Központ igazgatója 
nyitotta meg a versenyt majd dr GYARMATI LÁSZLÓ egyetemi tanár a 
SEMMELWEIS ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM Gyógyszerészeti Intéze
tének igazgatója mondott emlékbeszédet 

Ezt követően kerültek sorra a versenyelőadások 

Szmodits Lász'ó 

NÓGRÁDI GYÓGYSZERÉSZETI HÍRADÓ 

Most kerültek csak a kezembe a nagyon szép művészi címlappal és értékes 
belső tartalommal megjelent „a Magyar Gyógyszerészeti Társaság Nógrád 
megyei Szervezetének Közleményei", eddigi három évfolyama. Az 1972. 
évfolyam 1. számban Smetana Aladár főgyógyszerész „Az első magyar 
Gyógyszerkönyv 100 éves évfordulójára" című 10 oldalas tanulmányban 
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foglalkozik a Magyar Gyógyszerkönyv létrejöttének szükségszerűségével 
előzményével és az ezzel egyidejűleg hazánkban is bevezetett grammsúly
rendszerrel, melyet l Magyar Gyógyszerkönyv is átvett. 

Az 1972. évfolyam 2. számában: Karácsonyi Jáno.s: „A gyógyszerész 
szerepe az egészségügyi felvilágosító munkában" című cikke, valamint 
Szakács Imre, hasonló alapossággal megírt: „Intézeti betegek gyógyszer· 
ellátásának fej !ődése a megye egészségügyi intézményében 1960·tól 
napjainkig'„ cimü cikke említésre és kiemelésre méltó. 

1972. évfolyam 3. számában: dr. Zalai Károly docens MGYT főtitkára 
beszámolója a „Magyar Gyógyszerészeti Társaság 1970:_1972. ev1 
működéséről" cimen jelent meg. Az 1973„ évfolyam 1 számában Reiter 
László-Kovács Jáno.s a balassagyarmati „Winkler Lajos"-ról elnevezett 
gyógyszertár történetének és fejlődésének ismertetését olvashatjuk. Az 
1973„ évfolyam 2 számában jelent meg: György László beszámolója 
„Rozsnyai Mátyás emlékverseny Visegrádon" címen Reiter László
Kovács László: 4/2 balassagyarmati volt „Szent Antal'· gyógyszertárnak 
történelmi múltját és jelenlegi működését ismerteti 

1973. évf. 3. számában: Pósfai Ferencné: „Beszámoló az 1 Országos 
Gyógyszertári Munkaszervezési Konferenciáról és a Balassagyarmati 
„Winkler" gyógyszertár vezetési és szervezési problémái„ című tanulmánya 
szakmailag igen értékes cikk„ Reiter László-Kovács .János: „Bemutatjuk 
gyógyszertárainak" című tanulmánya szintén figyelemre méltó. Az 1974. 
évi 1 számában a Nógrád megyei Szervezetének működéséről olvashatunk 
Érdekes Végh Tamásné cikke: Natamycim (Pymaricin) sajátságai és 
lehetőségei a medicinában" című gyógyszerismertetője, valamint Reiter 
László-Kovács János sorozata a „Bemutatjuk gyógyszertárainkat" cikke 
Az időszakos füzetek minden száma lapszemle és könyvismertető rovatot 
is hoz. Igen tevékeny szervezeti életről és magas szakmai szintről 

tanúskodik a Nógrádi Gyógyszeíészeti Híradó minden egyes száma„ 

dr„ Tiiplá/Jyi Endre 
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ORSZÁG-VILÁG 

1975. július 2·i számában ARANY SAS PATIKAMUZEUM cimen egész 
oldalas képekkel illusztrált cikket közöl mely a régi patikai eszközöket, a 
patika belső berendezését és az alkémista műhely desztilláló berendezését 
mutatja be. A patikamúzeum nei.n mindennapi látványosságai mellett kitér 
az Iparművészeti Múzeumban látható kőszegi valamint a Semmelweiss 
Orvostörténeti Múzeumban található Gömöri, a későbbi Török patikára is 

dr Táplányi Endre 

1974. szeptember 19-i számában a DIÁRIUM ünnepi számával foglalkozik 
1975 január 23··i számában RAPI MIKLÓS, az MTI munkatársa 
háromhasábos cikket írt: Látogatás a patikamúzeumban Csoportosan 
érdeklődnek, de csak ti zen férnek be a kecskeméti Batthyány utcai Katona 
Zsigmond hajdani gyógyszertárnak irodahelyiségében levő patikatörténeti 
gyűjteményhez 

A szerző a vendégkönyvi bejegyzés alapján dokumentálja a 
Bács-Kiskun megye patikagyüjtemény iránti érdeklődés egyre szélesedő 
területét Egyiptomi, angol francia, szovjet belga és más országok 
látogatóinak bejegyzése igazolja a külföldiek által is ismert kiváló 
gyüjtemény érdekes varázsát, szaktörténeti érdekességét A külföldiek után 
ismerteti a helybeli, hazai érdeklődök véleményét 

Az Egészségügyi Minisztérium egyik osztályvezetőjének leirását emeli 
ki a szerző me!y szerint meglepően gazdag gyűjtemény szakmai 
jelentősége országosan ismert és nagyra értékelt 

Csoportosan látogatják a KISZ-isták, szocialista brigádok, általános 
iskolások„ Nagy készséggel mutatja be a gyűjteményt LÓRÁND NÁNDOR, 
a gyűjtemény vezetője az érdeklődőknek 

Az 1975. jú! 2·-i szám, Kincseink az idők mélyéből' idézi a DIÁRIUM 
1975 évi 2 számának Boros-dr Zbóray „Zomba község neves 
gyógyszerésze, Rozsnyay Mátyás élete és munkássága" c műről készült 
recenziót. Rozsnyay Mátyás 1861-től a Bács-Kiskun megyében levő 
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A Természet Világa 1974„ 8. számában A budavári „Arany Sas" 
patikamúzeumról ír érdekes tanulmányt dr. Vida Mária. 

Megismerkedhetünk a régi patikaház és a gyógyszertár történeté~el.. A 
szerző bemutatja az 1974. ·v11.. 1-én itt megnyílt gyógyszerésztörténeti 
kiállítást, amelyen nemzetközi éS hazai tárgyú emlékeket láthatunk a XV„ 
századtól a XVII. századig, s ezzel nyomon követhetjük a gyógyszerészet 
fejlődését A cikket több illusztráció teszi szemléletessé„ 

Szmodits László 

Szabadszálláson is praktizált. Zombán dr.. Kelen J„ körorvos bátoritására 
kezdett foglalkozni az i'ztelen kinin kutatásával A cikk a továbbiakban 
sokoldalú tudását értékeli. A fényképezés egyik úttörője Aradi 
patikájában ő alkalmazta először a házi telefont. 

,Egyetlen ember életútja is mennyi kincset rejt. S csak felhozása az 
idők mélyéről .. az értékek átmentése a jelenbe - ember- és jellemformáló 
erővel gazdagít mindannyiunkat." - fejezdőik be a cikk. 

1975 július 13-i szám egyik hírében ez áll: ,Megjelent a Honismeret 
idei első száma. LÓRÁND NÁNDOR a kecskeméti patikamúzeum 
vezetője a népi gyógyításról írt ismertetőt. Ebben a Kiskunfélegyházán és 
Kecelen gyűjtött régi népi javallatokról olvashatunk 

Az 1975„ augusztus 10-i szám „Műértő kezek érintésére" c. írásának 
olvasásakor egy asztalos műhelyben képzelhetjük el magunkat. Azonban 
kiderül, hogy egy régi kecskeméti patika-officina bútorzatát restaurálják. A 
berendezés majdnem háromnegyed századig 1973·-ig Kecskemét második 
nagy patikájában állott. 

Az újjá alakított, védett berendezést a közeljövőben megnyíló kalocsai 
gyógyszertárban állítják fel. 

A restaurálás a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum irányításával 
történt meg 

Az 1973. július 26-i szám hirrovatában ez állt: A szolnok megyei 
Gyógyszertári Központ a szocialista gyógyszerészet 25 évfordulója 
alkalmával gyógyszertörténeti kiállítást rendez. A kiállitásra kölcsön kérték 
a kecskeméti szakgyűjtemény egy részét is. A július 29-31 között nyitva 
tartó kiállítással egyidőben előadó ülést tartanak 

Szmodits László 
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A hetilap 1974„ július 7-j számában: Hazai orvostörténelmünk" címen 
glosszát olvashatunk dr„ Vida Ti!-'adar orvostörténész tollából 

Olvashatunk Frakovith Gergely 1588-ban megjelent első orvosi 
könyvéről „Szükséges és hasznos könyvek ' címen és a hazai 
orvostörténelem atyjáról: Csanádi Weszprémi Istvánról és a négykötetes 

„Magyarország és Erdély orvosaink rövid története" című munkájáról, 
mely m•odern kiadásban is megjelent.. Megemlíti még Csernyánszky Sándort 
is, aki Halléban doktorált, doktori disszertációját 1742-ben védte meg, „Az 
orvostudomány helyzetéről a zsidóknál és egyiptomiaknál" címen 
Továbbiakban a Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár és Levéltár 
történetével foglalkozik. MegemHti, hogy az 1951-ben létesült Országos 
Orvostörténeti Könyvtár alapját elsősorban az Irgalmas Rend házának 
könyvtára vetette meg, könyvtárából került ki legtöbb orvosi könyv. 
Állománya meghaladja a 100 OOO kötetet 

1974. július 21··i száma: Patikus kisdeddel „Az Élet és Irodalomban 
olvastuk" címmel szintén glosszát olvashatunk, amelyben a Váci ut:Jt és a 
Martinelli (volt Szervita) teret összekötő Kristóf tér eredetére kapunk 
magyarázatot, ahol nem olyan régen táblát helyeztek el az alábbi felirattal: 
„Kristóf tér 1791-ben a mai Váci utca 6„ sz. alatt nyílt meg a nagy 
Kristófhoz cimzett patika amelyről a tér mai nevét kapta." Továbbiakban 
felvilágosít bennünket arról, hogy a patika elnevezése Szent Kristóftól 
származik, az utazók és autósok védőszentjéről nevezték el A patika 
jelenleg is fennáll, a Martinelli tér 5 sz. alatt működik ma is. A volt 
„belvárosi" gyógyszertár a Fővárosi Tanács Gyógyszertári Központja 506, 
sz„ gyógys.t'ertára 

Dr. Táplány1 Endre 
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HÍREK INNEN-ONNAN 

Bács-Kiskun megye 

1975 hazánk felszabadulásának 30. évfordulója, a magyar szocialista 
gyógyszerészetnek a gyógyszertárak állami kezelésbe vételének negyed
százados évfordulója. egyben a megyei Gyógyszertári Központ megalakulá· 

sának ugyancsak 25 éves jubileuma. Az évfordulóról való me9emlékezést 
rnéltó keretek között az ez évi Semmelweis ünnepséggel egybekapcsolva 
1975. július 14-én de. 10 órai kezdettel rendezték meg Kecskeméten, a 
Megyei Tanács székházának tanácstermében 

Az első napirendi pont: Megemlékezés Semmelweis Ignácról. Utána 

Vaskó Tódorné, a megyei Gyógyszertári Központ igazgatója emlékezett a 
vállalat elmúlt 25 évére, majd kitüntetések, jutalmak átadása következett 

Történeti Szakosztályunk tagjai közül hárman is részesültek 
kitüntetésben eredményes, jó munkájuk valamint 25 éves törzsgárda 
tagságuk alapján „Az Egészségügy Kiváló dolgozója'· kitüntetést kapta 
3000.- Ft pénzjutalommal LÓRÁND NÁNDOR a megyei gyóc 1szerész
történeti gyűjtemény vezetője „Miniszteri Dicséret"-ben és 2000,- Ft 
pénzjutalomban részesült GÖRBE GYULA bajai és Dr TARJÁNYI 
JÓZSEF kiskunfélegyházi gyógyszerésztörténészek A vállalat jubiláló 
alapító tagjaival együtt mindhárman megkapták 25 éves folyamatos 
szolgálatuk jutalmaként a KATONA ZSIGMOND EMLÉKÉRMET melyet 

a Magyar Gyógyszerészeti Társaság Gyógyszerésztörténeti Szakosztályának 
kezdeményezésére a Bács-Kiskun megyei Tanács Gyógyszertári Központ· 
jának vezetősége és Szakszervezeti Bizottsága a vállalat fennállásának 25 
éves jubileumára alapított 

Az érem leírása: 79 mm átmérőjű, 3 mm vastag kör alakú bronz 
érernlap első oldalán Katona Zsigmond jobbra ,. néző fejprofiljával, 
körülötte kidomborodó árkolt közepű 7 mm-es betűkkel ,.KATONA 
ZSIGMOND gyógyszerész 1828-1902 ' felirat Az érem hátlapjának 

közepén a kígyóskehely gyógyszerész embléma kidomborodó figurája 
körül a túloldalival azonos kivitelű és nagyságú betűkkel „Fidelitas ad 
locum labor is laudanda est." felirat van. Az érem fehér bélésű 138X138 
mgi nagyságú sötétkék fedeles tokban van elhelyezve. Minden érem mellé 
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névre szóló, 73X104 mm nagysagu, fehér kartonlapon a következő 

nyomtatott szöveg van behelyezve: ,KATONA ZSIGMOND EMLÉK

ÉREM, melyet egy munkahelyen eltöltött 25 éves munkája jutalmául 
-nak adományozott a Bács-Kiskun megyei Tanács 

Gyógyszertári Központja és Szakszervezeti bizottsága" 
Az érmet először 1975··ben azok a dolgozók kapták, akik a vállalatnál 

annak megalakulásától kezdve, mint alapító tagok 25 éven át folyamatosan 
teljesítettek szolgálatot 

BUDAPEST 

Kraszkó Károly 
Kecskemét 

A Magyar Rádió 1975. június 25-i honismereti műsorában BARANYAI 

AURÉL pécsi gyógyszerész, Szakosztályunk választmányi tagja a 
DIÁRIUM-ban megjelent „Univerzálreceptröl", a titokzatos középkori 
gyógyszerekről, a tériákáról, mitridátumról beszélt. A Magyar Rádió ezt az 
előadást a külföldön élő magyaroknak is közvetitette. 

Szmodits László 
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A SZERKESZTŐ LEVELSZEKRENYEBÖL 

AZ ESZTERGOMI GYóGYNÖVENYNAPRöL 

Az ősi Esztergom kövei között zajlott le 1975. IX„ 4-én a kémia 
legmodernebb ágának, a fitokémiának napja, nemcsak a gyógyszerészet, 
hanem a környék üzemeinek érdeklődéssel fogadott eseménye volt 

Résztvettek a nyergesújfalui VISCOSA Gyár vegyészei, vegyész
mérnökei, Tokod··Uveggyár, a Dorogi Szénbányák, a környék orvosai 

Megjelent dr. Halm Tibor orvosezredes, az orvostudományok doktora 
is 

A megye csaknem minden gyógyszertára képviseltette magát. 
Az érdeklődés központjában állott Verzárné dr. Petri Gizella 

professzorasszony, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Farmakog
noziai Intézete igazgatójának előadása: 

„Modern vizsgálati módszerek a fitokémiában és jelentőségük a drogok 
minősítésében" címen 

Előadásában kifejtette a gyógyszerkönyvek eddigi gyakorlatát a drogok 
vizsgálatában és minősítésében Bemutatta a legújabb módszereket, nz 
eddigi kémcső, mikroszkópikus, mikroszublimációs módszerek mellett 
előtérbe lép az oszlopkromatográfia, a papirkromatográfia, a nagyobb 
teljesitöképességü vékon.vrétegkromatográfia, a műszeres módszerek, így a 
fotométerek a tömegspektrográf, a gázkromatográfia a denzitometriás 
mérés, mely a növényi hatóanyagok %-as összetételére ad felvilágosítást 

A kémikusok kezéből a farmakognoszták kezébe kerülnek az 
illóolajok, feladatunk tehát azok minőségére és inditifikálására vonatkozó 
olyan reakciók kidolgozása, amelyek jellemzőek gyorsan kivitelezhetők és 
lehetőleg a gyógyszertárban is végrehajthatók l~gyenek. 

A kamilla virágról, mint ősi gyógyszerről mondotta el a legmodernebb 
kuiátási eredményeket. Előadásával messze utat mutatott„ Ezt követte 
Halm Iván, az MGYT Megyei Szervezet elnökének „Növények, nöVényi 
anyagok hormonszerű hatással" cimű előadása. 

Végül Marx Bálint: Anticoncipiens növények című előadásában 

ismertette más kontinensek népi szereit, majd következtetést vont le az 
európai hasonló növénycsaládok hatóanyagaira vonatkozóan. A Boragin
acee családban vizsgálta az egyes növények hatóanyagait, azok hatását 

l,48 

irodalmi adatok alapján igazolta„ Továbbiakban az anyagok paramétereivel 
kíván foglalkozni, Ezután megköszönte Váczy Ferenc igazgató főgyógysze
résznek, lnotay Lajosné főkönyvelőnek és Póczy Lajos vezető 

szakfelügyelőnek nagy áldozatkészségét e nap megrendezéséért. 

A tudományos program lezajlása után több csoportra oszlottak 
vendégeink Voltak, akik a FUGGER híres fehér bőrkötésű könyvtárat 
tekintették meg, voltak, akik Esztergom három levéltárának hűs 

archívumaiban gyönyörködtek a különböző fascikulusok numerusaiban, 
vagy a kincses kamrát tekintették meg. Volt, akit Esztergom különös 
flórája érdekelt, a Vaskapu hegyen, a török pasák kéjlakainak elvadult 
kertmaradványaiban található ·kultúrnövények elsatnyult példányai A 
pompás nőszirom akkora, mint egy ibolya, a japán szilvafa kis miniatűr 
másolatban, a peonia, pünkösdirózsa aprón, de tüzesen kérkedik a zöld 
pázsiton. 

Az alkony tüze a Duna feiett visszaverődött a vár máriaüveg ablakán 
parázsló izzással, úgy véltük, francia izlésü Árpádjaink fényes estet adnak a 
lent horgonyzó Szent Lajos gályáknak, azok utasainak 

A várdomb lábánál terül el a török háremrendszer udvarainak zárt 
négyszöge amelynek alapjaira ma is négyszögben épít a város lakossága 

A sikerült rendezvény után élményekben gazdagon hagyta el mindenki 
Esztergomot. 

Marx Bálint 

Tokod 

Dr. VARGA PÁL debreceni kollégánktól, szerkesztőbizottsági tagunktól 
az alábbi levelet kaptuk: 

, A DIÁRIUM ez évi májusi (fehérvári) ~~áma 80. oldalán ismerteti a 
Hajdú-Bihari Napló 1974. június 27-i rövid megemlékezését dr GYŐRY 
ISTVÁN halálának huszadik évfordulója alkalmából 

Mint GYŐRY munkásságának elég jó ismerője - legjobb tudomásom 
szerint közölhetem: GYŐRY sok mindennel foglalkozott, de 
növénytannal, mint ilyennel nem A gyógyszerészgyakornoki tanfolyamon 
oktatott kémiát, fizikát, egy évig gyógyszerészetet. A Kertészeti 
Tanintézetben kémia mellett fizikát, meteorológiát és klimatológiát, 
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gyümölcs- és zöldségértékesítést, valamint -feldolgozást továbbá borá
szatot meg növényvédelmet, de botanikát itt sem. 

Legjobb emlékezetem szerint ·a hivatkozott megemlékezésben 0 . 

újonnan alakult Kertészeti Intézet'„ szerepelt, he!y rnegje!ölése nélkül. 
Téves a debreceni megjelölés, minthogy az Intézet Budapesten létesült s a 
mostani Kertészeti Egyetem elődje volt 

Kérem a t. Szerkesztőséget, ne vegye megjegyzésE:m akadékos·· 
kodásnak de úgy hiszem az esetleges tévedések helyesbítése a történeti 
hűség kedvéért fontos." 

Készséggel közöljük dr. FAZEKAS ÁRPÁD nyíregyházi vezető főorvos 
történész levelét, annál is inkább, mert egy tévesen megjelent életrajzi 
adatot helyesbít. 

„A Gyógyszerésztörténeti Diárium 1975 május havi számának 70 
oldalán, az „Emlékezzünk régiekről ' élvezetes rovat utolsó életrajzi 
ismertetésében azonban téves Csurgay Kálmán halálidejét 1892. aug. 23-ra 
tenni 
egyik 

Ez a kitűnő szerkesztő, a magyar g'Vógyszerészeti szakirodalom 
legnagyobb alakja ugyanis 1892 .. febr. 13·án lőtte főbe magát Ezt 

biztosan állítom, mert most dolgoztam fel munkásságát és Gyógyszerészi 
Közlönyének ismertetését az Orvostörténet Közlemények részére. 

Nyiregyháza, 1975. június 13 
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Baráti tisztelettel 

dr. Fazekas Árpád 

SZERZŐINK FIGYELMÉBE! 

A Szerkesztő Bizottság határozata értelmében a Gyógyszerésztörténeti Diárium csak 
olyan cikket fogadhat el közlésre: 

, amelyet a szerző más lapnak még nem nyújtott be 

2 A kéziratot 3 példányban gépelve kérjük rövid (legfeljebb 35 sor) összefogialóval 
l:!gyütt Az összefoglalót angol, rrémet és orosz nyelvre fordítva - a szerző óhaja 
szerint - kérjük mellékelni. Fénykép helyét berajzolva. magyarázó szöveggel. a 
közlendő képet pedig - hátoldali megjelöléssel külön borítékban 
sziveskedjenek mellékelni A rajzokat, vázlatokat képleteket táblázatokat 
külön-külön oldalakon fekete tussal rajzolva kérjük 

3. Az ív felső és alsó részén a margó legalább nyolc sornyi Jegyen az oldalszámozás 
is alul történjék A jobb és bal oldali margónak hozzávetőlegesen 10-12 
betüleütés helyet hagyjunk 

4 Egy oldalra kb 30 sor 2 sortáv:.;!3ágnyira essék. A sorokban kb 60 betűhelynek 
megfelelő leütés legyen Uj bekezdésnél a sorok közt ne emeljünk hanem 
hagyományos módon 5 betüheltyel beljebb kezdjünk írni 

5 A címet mindig nagy betűkkel írjuk aláhúzva A kiemelt szövegrészt 
szünetjelekkef ritkítva tüntessük fel de csak a legszükségesebb esetben 
Vezetékneveket húzzuk alá 

6 Az idegen szavakat az akadémiai helyesírás szerint írjuk ha a szöveg megengedi 
fonetikusan. 

7 A felhasznált forrásmunkákra a szövegben zárójelbe tett számmal hivatkozunk, 
ezeket a cikk végén folyamatos számozással kérjük felsorolni A sorrend: a szerző 
neve - aláhúzva - a munka vagy adat címe eredeti nyelven esetleg zárójelben a 
leforditott cím levéltári adatnál az évszám. a megőrzés helye és egyéb adatok 
Könyvnél a szerző és a könyv címét majd utána a kiadót. a megjelenés helyét és 
évét a kötet-- és oldalszámot kell feltüntetni 

8. Kéziratokat és egyéb anyagokat vissza nem adunk ezeket nem őrizzük meg 
9 A megjelent dolgozatok tartalmáért a szerző felel. 

10. A közlemény elfogadásilrót a szerzőket legkésőbb 3 hónapon belül értesítjük 

Kérjük munkatársainkat hogy az elöirilsokat tartsák szem előtt 
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HIBAJEGYZÉK 

A Gyógyszerészettörténeti Diárium 
1974. 111 évf 3f I O\ számában a következő értelemzavaró sajtóhiba 

került 75. oldal 16. sor: örömnaptár, helyesen öröknaptár 
rv. évf. 2(13) számában előforduló sajtóhibák helyesbítése 

3. oldal 2 sor „szerettek 
3„ oldal 13„ sor Rozsnyay Mátyás 1883 

4, oldal 5 sor 1866-ban 
7. oldat 21. sor jó munkás„ 
9. oldal 13„ sor A gazdaságban. 

11. oldal 16, sor Vállalatot 

15 oldal 6 sor Rendelő Intézet 
17 oldal 15. sor értek el csak eredményt„ 
20 oldal 11„ sor Tolna megyei tagja van 

24 oldal 13. sor Zomba 1863 

25. oldal 2 sor 32 oldalas .. 
27„ oldal 19 sor szertörténeti. 
29 oldal 21 sor munkássága. 50 old 
35 oldal 12 sor gondolatás„ 

36 oldal utolsó sor 37„ (1920) 

38 oldal 12. sor Vaságh . 
41. oldal 12„ sor Értesítő (4) 277 
45. oldal 15. sor lásd 50„ oldal 
46 oldal 8 sor Prága {1037) 

47 oldal 18. sor 1868-tól 
48 oldal 9. sor a társa 
51 oldal 15. sor nyertésk 
63„ oldal 16„ sor gyógyszerész 
64, oldal 3„ sor azok névjegyzéken 
68. oldal utolsó Szegedi Egyetem 
73. oldal 6. sor intézkedéséről 
74. oldal 11. sor 1983 
75. oldal 29. sor 1860-ban 
75„ oldal 34. sor haláláig folytatta 
76. oldal 18. sor első gyógyszerészi 
79. oldal 23 sor 1838·ban a faddi 
79. oldal 8. sor gyógyszerészek 
82. oldal 6 sor „ , .bizottságának 
83, oldal 2. sor özvegye Kecskéssy T 
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helyesen: szeretettel 
helyesen: RozsÓyay Mátyás 1833 .. 
helyesen 1868-ban 
helyesen: jó munkát 
helyesen: A hazai gazdaságban. 
helyesen: Nemzeti Vállalatot. 
helyesen: Orvosi Rendelő Intézet 

helyesen: vizsgáztak le 
helyesen: Tolna megyéből is van tagja 

helyesen: Zomba 1861 
helyesen: 32 oldalnyi 
helyesen: szerésztörténeti 
helyesen: munkássága c. 49 old. 
tn:lye:;en: gondolatát 
helyesen: 37 (1921) 

helyesen: Varságh 
helyesen: Értesítő (7) 277 
helyesen: lásd 49. oldal 
helyesen: Prága (1937) 
helyesen: 1864-től 
helyesen: a tára 
helyesen: nyerték 
helyesen: gyógyszerészek 
helyesen: azok névjegyzékén is 
helyesen: Szegedi Orvostudományi i 

helyesen: intézkedésekről 
helyesen: 1883 
helyesen: 1860„ nov. 22„én 
helyesen: haláláig betöltötte 
helyesen: első magyar gyógyszerészi 

helyesen: 1835-ben a faddi 
helyesen: gyógyszerészet 
helyesen: „ pártbizottságának 
helyesen: özvegyétől Kecskéssy gyógysz 

85, oldal 18. sor felavatásáról és egy 
87. oldal 7. 50' dr„ Schulteisz 
86. oldal 13 50' XVV. Bács-Kiskun 

87 .. oldal 3 50' Orvostörténeti 
88.. oldal 10„ 50' Magyar Gyógyszerkönyv 

88. oldal 21., sor Minisztérium elnökét 
91 oldal 16. sor orvosokkal. 
92. oldal 31.. sor Gajdácsiné 
95„ oldal 13„ sor épített helyiség 
95„ oldal 18, sor Habsburg hatalom 
97. oldal 20. sor van kezelve„ 
102„ oldal 30„ sor Ezzel a sajtó 
organumon keresztül elindult 

helyesen: felavatásáról, továbbá 
helyesen: dr. SchuJtheisz 

helyesen: XV„ Bács-Kiskun 

helyesen: Orvostörténelmi 
helyesen: Magyar Gyógyszerkönyv 

Függelékében 
helyesen: minisztert Wlassics Gyulát 
helyesen: tudósokkal, 
helyesen: Gajdácsné 
helyesen: tervezett helyiség 
helyesen: Habsburg monarchia 
helyesen: működik 

helyesen: E közlemény által elindult 

SEMMELWEIS ORVOSTÖRTÉNETI MÚZEUM 

ORVOSTÖRTÉNETI KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR 

ERNYEY JÓZSEF 

GYÓGYSZERÉSZTÖRTÉNETI 

KÖNYVTÁRA 

Budapest, Vlll .. ,Üllöi út 26 .. Ill.. em„ 

(SOTE GYÓGYNÖVÉNY ÉS DROGISMERET! INTÉZETBEN) 

NYITVA: Hétfőn és csütörtökön 10-13 óráig 
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PROBON® 
drazsé ANALGETICUM 

A Probon lljtípusú fájdalomcsillapító 

Gátolja a kábító hatású fájdalomcsillapft6k lég
zéscsökkentő hatását is, ugyanakkor azok fáj· 
dalomcsillapító hatását fokozza. Nem toxikus, 
megszokást nem okoz, jól türhctő, ezért hosz
szabb ideig tartó adagolásra is alkalmas 

ÖSSZETÉTEL: 
Drazsénként 300 mg Rimazolium methylsulfu
ricum ( 1,6-d imethy! • 3 -car baethoxy-4-·oxo • 
-6, 7,8, 9-tetrahyd ro-homo pyri m idazol u m methyl
s u lf u ricum) hatóanyagot tartalmaz 

JAVALLATOK: 
Chronikus mozgásszervi fájdalmak megszün
tetése 
Egyéb fájdalmakban: a szoká-sos fájdalomcsilla
pítókkal nem szüntethető igen heves fájdalmak 
csillapítására" görcsoldókkal és kábító hatású 
fájdalomcsillapítókkal előnyösen kombinálható 
A légzésre gyakor·oft előnyös hatása miatt külö
nösen javallt idős betegek fájdalmainak csilla
pítására 

ADAGOLÁS: 
Átlagos adagja felnőtteknek: járóbetegeknek 
naponta 3-szor !-drazsé, fekvöbetegeknek 3-szor 
1·-2 drazsé 

MELLÉKHATÁSOK: 
Ritkábban enyhe hányinger. szédülés és kábult
s.ág előfordulhatnak 

FIGYELMEZTET~S! 
A Probon fokozza mind a centralis depress.ziós 
s.zero:!k mi:1d a kábító hatású fájdafomcsilla-· 
pftók hatását, ezek egyidejű alkalmazásakor 
-egyéni megítélés alapján - az adagok csökken
tése ajánlatos. 

CSOMAGOLÁS: 
10 db á 0,3 g drazsé 26,10 Ft 

MEGJEGYZÉS; 
+Társadalombiztosítás terhére s1:abadon ren· 

delhet6 
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