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Ennek alapján A Ps-ot mint pilula kötőanyagot 
az új technológia alkalmazása mellett nagyobb 
mennyiségű pilula előállítására alkalmasnak talál
juk 

lRODALmI 

l III. Gyógyszerész Nagygyűlés 1959. - 2. Jl1ünzel
Büchi-Schultz .· Galenisches Praktikum 1959 

ZUSA1L\IENF ASSUNG 

Verf8..sser führte Exporimente durch, im Laufe deren 
er, zur Herstellung dei Pillen in grösserem Quantum 
Polyoxaethenum stearinicum als Bindestoff ver~·en
dete Die Versuche '\Vurden mit, den 9, in der „Formulae 
Normales" vorkommenden, Pillenvo1schriften voll
führt. Die fertige ).fasse hat Verfasser, anstatt sie zu 

rollen und zu zerteilen, durch eine Bougie-3-iascbing 
ausgeprent und somit das Verfahl'en '\Yesent1ich verein
facht. Zum genauen \Vageil des Bindestoffes stellt er 
eine empirische Formel auf Das Zerfallen, die Farm„ 
baltbarkeit, so'\vie die, mit Farbenanderung verbundene 
Inkompatibilitaten der Pillen wurden 2 J\1onate lang 
beobachtet. Diese Prüfungen fielen alle befriedigend 
aus, die Pillen ívaren nach diese1 Frist in jeder Hinsicht 
ein\vandfrei. Auf Grund_ seiner Ergebnisse halt 
Verfasser das Polyoxaethenum stearinicurn als Pillen
bindestoff, die neue Technologie ein11altend, zur Her
stellung der Pillen in grösserem Quanturo, geeignet 

(Egészségügyi Minisztéiiurn Gyógyszerészeti és 111 ű
szerügyi Főigazgatóság JJiűszaki fejlesztési Osztálya 

Budapest XIV, Uzsoki u. 36/a) 
Érkezett : 1960 X. 3. 

dl fJ-IJÁlJY.t~éJzet tii-1~téneűh-f§_f 
1848-AS SZABADSÁGHARCUNK GYÓGYSZERÉSZI VONATKOZÁSAI' 

DR. HALMAI JÁNOS 

Az 1830-40-es években az osztrák uralkodóház 
és a nemzet között látszólag jó volt a viszony, 
azonba11 vezérgo11dolatuk - a inona1chia gyar
matosító politikája - mégis érvényre jutott az 
intézkedésekben .. Ennek a vezérgondolatnak leg
főbb képviselője M ette r ni ch kancellár nem
csak megakadályozta a magyar gazdasági, ipari 
és politikai kérdések kedvező kimunkálását, hanem 
a megn1ozdulásokkal szemben a legélesebb táma
dásokra is hajlandó volt, hogy hazánkat gyarmati 
sorba süll,yessze és minde11 ne1nzeti törek-vést 
csírájában elfojtson 

A nemzet nagyjai előtt világosan állott a helyzet 
Látták, hogy hazánknak nincs önálló ipara, kerns
kedel1ne, a nyerster1nékekben nag~yo11 k:eveset 
prndukálunk és még ennek sincs külföldi piaca 
A km vezércsillagai, K o s s u t h Lajos és Sz é -
eh e ny i István „a legnagyobb magyar" mindent 
elkövettek, hogy a gazdasági életet megindítsák, 
fellendítsék és óriási akadályokat küzdöttek le e 
téren. Ebben a gigászi munkában a gyógyszeré
szek ügyével azonban vajmi keveset törődtek. 

A gyógyszerészeket erősen sújtotta az, hogy 
gyógyszereik túlnyomó részét Ausztriából kellett 
beszerez11iök. A kivitt értékes n:yersanyagot inint 
drága, kész árut kellett megfizetniök Hozzájárult 
ehhez még az, hogy a gyógyszerkönyvet, annak 
taksáját és a rendeleteket is Ausztriából kapták 
már több mint 100 év óta Ez sértette a gyógy
szerészek nen1zeti önérzetét. KifGlé ezüsttel kellett 
fizetniök, itthon pedig papírpénzért árultak Mind
inkább megerősödött bennük a kollektív érzés 
gondolata, tömörülni igyekeztek érdekeik meg
védésére. 

1 Budapesten, 1960. szeptembe1 16„, 1 i, 18-án 
rendezett Orvostörténeti Nagvgvűlésen· elhangzott elő· 
adás " " 

Az 1840-es években már egész Európában forró 
hangulat urallrndott A demokratikus eszmék egyre 
nagyobb tért hódítottak. Nálunk Kossuth 
Lajos vezetése alatt kiváló férfiakból álló tekinté
lyes tábora lett az új eszméknek; 1844-ben meg
alakult az Országos Védegylet. L i s t Frigyes 
már 1842-ben pontos kimutatás alapján igazolta, 
hogy Magyarország Ausztriának évenként 65 
millió forintot fizet iparcikkekért, ami akkor 
horribilis összeg volt Be z e 1 é di István agitá
ciójára egymásután alakulnak főleg a Dunán
túlon olyan egyesületek, amelyek hazai cikkek 
használatára kötelezték magukat. Az 1844 október 
18-án megalakult, ugyanezt a célt szolgáló Orszá
gos Védegyletnek Kossuth Lajos lett a tit
kára s tagjainak száma rövidesen elérte a 60 000-et. 
E kiváló férfiak munkájának hatására becikkelye
zik a közteher viselést, az uralk:odó hozzáM 
járni ahhoz, hogy 1844-től a törvényhozás, a 
kancellária, a helytartótanács nyelve magyar 
Jegyen, a közép- és főiskolákban a magyar nyelvet 
inll1t tudományt tanítsák és az ország határain 
belül az iskolákban magyar nyelvű legyen a 
közoktatás Ezek ellenére a bécsi kamarilla tovább 
dolgozott a ne1nzeti törek,rések és azok sikerei 
ellen. M e t te r ni ch a Védegyletet „titkos 
céljaiban" hazaárulásnak bélyegzi s 1845 elején a 
kormány eltiltja tisztviselőit a belépéstől 1848-
ban már Franciaországban, Olaszországban, Né-
1netországban: sőt Bécsben is forradalom volt. 
Megbukik M ette r ni ch, megjelenik a magyar 
nemzet khánsága 12 pontban, megalakul az első 
felelős minisztérium, melynek 1848 március 22-től 
K l a u z á l Gábor a földmívelési, ipari- és keres
kedelmi n1inisztere ; ide tartoznak a g:yógyszeré
szek is Közoktatásügyi minisztere E ö t ;;· ö s 
József lett, aki szintén nagy megértéssel fogadta a 
gyógyszerészek kívánságait 
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El_őször az újjászer:vezett Budapesti G·yógy
szerész Testület igyekszik a szakma függő kérdé
seit és fájdalmas pontjait orvosoltatni Bead
vánn:yal fordulta.k a ,,11emzetgazdászati'' n1inisz
te1hez és ebben a gyógyszerészek számára hi,,·ata
los képviseletet kértek, valamint engedélyt az 
országos egyesület megalapítására, Kérték továbbá 
a gyógyszertárak díjtalan vizsgálatát, kinevezett 
és erre alka11nas gyógyszeiészek közre111űködésé
vel; rnagyar gyógyszerkönyv és árszabvány szer
kesztését ; a gyógyszertárak felállításának szabá
lyozását-; végül a külö11böző r1yilv-ános alapok 
számláiból történő engedn1é1137-levonások Jneg
szüntetését. 

A miniszter válasza rövid idő alatt megérkezett, 
a kérvény több pontja közben már kedvező elin
tézést is r1yert. A válasz szö-vege a lrö,,·etkcző : 

„1-ső Pontban foglalt azon kérelemnek, mi
szerint a g:yógyszerészi testület az egészségügyi 
osztályban képviseltessék, W ág n e r Dániel ki
nevezésével elég tétetett 

2-ik Pont alatti kérelem nem teljesíthető (Or
szágos Egyesület.) 

3-ik Pont alatt ér;ntett gyógyszertári vizsgálat 
folyó évi június 10-én 268/10 sz a .. innen kibocsá
tott rendelet által Jnár szabályozva lévén, e 
részben további intézkedés jelenleg felesleges 

1-ik Pontban kívánt gyógyszerkönyv (Dispen
satoriuni) és árszabván:y készítése iránt már eddig 
is kellő intézkedések tétettek 

5-ik Pont1a 11éz\re f évi jú„nius 21-én 859/86. 
sz a rendelet bocsátatott ki (Ujonnan felállítandó 
gyógyszer tárak) 

6-ik Pont alatt érintett s eddig divatozó 100-tóli 
elengedése!{ iránt 111aga idején intézkednj fügok " 

A 2 pont teljesítésének megtagadása az akkmi 
időkben éithető volt, 111e1t a lcormány a felizga
tott kedélyek lecsillapodását l!árta, és ezért minden 
nagyobb mozgalom megindítását ellene.ztc 

Az .7848. június 10-én kelt 268/10 számú ien
delet a gyógyszerészi pályára lépéskor előtanul

n1án:yu] 6 iskolai évet k_ívárL ezután a gsako1noki 
idő 3 év a gyakornoki vizsga díjtalan. Megszabja 
forn1aságait is A gyógyszertár vizsgálata szintén 
díjtalan, bizottság előtt történik és ebben egy 
köztiszteletben álló g_yógyszerész is részt vegye11 

A júniits 21-én kelt 869/86 száinú 'endelet 
inegbízza az egészségügyi osztál:yt 111agyar gyógy
szerkönyv és árre11dszer kidolgozásával. Új gyógy
szertár fölállításával kapcsolatban pedig a követ
kezőket rendeli : 

1 Jelentést kell tenni a gyógyszertár felállítá
sakor a n1inisztériu1nnak a felállítást indokló 
körüln1énvekről 

2. Ahol 111ár gyógyszertár van, ott a.z 11j gyógy
szertár helyét is ki kell jelölni 

3. Új gyógyszertár felállításakor a tönény
hatóság gyógyszerészeinek és segédeinek a folya
modó egyéniségéréíl alkotott véleményét is fel 
kell terjeszteni a. főorvos ja·vaslatával együtt a 
rninisztériumna.k döntés végett 

A Budapesti Gyógyszerész Testület Eöh ös 
József kultuszminiszterhez is intézett felterjesz
tést a kiképzé8 korszerű iefmnuilá.sa tárgyában. 

Címe a következő : „A Budapesti Gyógyszerészek 
Testületének folyamodása báró E öt v ö s József 
ininiszterhez a gy;ógyszerészi ol{tatás és orvos
gyógyszerészi kar létesítése üg·yéLe11 " 

„A. felterjesztést rövide11 ismer teten1 Időszerű

séget ad nel{i az, hog:y a g3rógyszerészek l 00 év 
eléítti kérése 111ég i11a seni inindenben valósult 
1neg. Re1nél:jük, rövidese11 111egvalósul) inert kor-
111án:yu11l{ súl:ypo11ti kérdésnek ta1tja. és J11ielőbbi 
n1eg,,·alósítá.sán dolgozik: 

„ Hazánkban eg·y tudornány ág sü1cs oly kevéssé 
tekintet bevéve, a haladás kívánalmainak oly kevés
sé rnegfelelő, n1int a gyóg;yszerészet tanítása. Ez az 
elhanyagolás oly nagyrnéretű, hog:y e téren Európa 
rninde11 országa túlszár11yalt be1111ünket. J\iíg 
például Frank-honban külön egyetem van 10 ta
nárral és ott a. gyógyszerészetet segédtudo1nányai
\al együtt több éven át kiterjedtebb értelemben 
tanítják, addig nálunk alig adják meg a természet
és vegytanból a legszülrnégesebbet.." Ezért kor
szerű kö-vetel111ényel{nek i11egfelelő tantervet ter
jesztettek elő : 

!. A gyógyszerészek tanulmányai a bölcsészeti 
tanfo]ya1111a tétessenek át : a lee11dő gyógyszerész 
felvétetvén az orvosi ta11fülyamra köteles legyen 
a ter111észettan ból n1e11nJ-dségta11ból, általános 
vegvtanból és deáknyelvből próbatételt tenni 

2- A gyógyszerész rnagasabb tudomán:yos ki
képzésére, rnűtani g,yakorlottságára és az e1nbe1i
ség jaliára az elmulaszthatatlanul szükséges követ
kező szaktudományokat kérik : rL) Az elméleti 
és gyal{orlati gyógyszerészetet a gyógyszcráJu
tant, b) a gyógyszerészi, e) a kémlő, d) a törvény
széki vegytm1t (Mindezek pedig gyakorlatilag 
taníttaRsanak !) e) ,_!\. gyóg_yszerészetj te1n1észet
tudon1án·yt. Asványtant, fűvészetet és ál1attant 
E ta11uhná11yok a gyógyszerészet alapját képezjk: 
ezért rendes tanárok a legnag~yobb tökéletességben 
tanítsák :b-::zeke11 kívül a törvényszékiés rendőri 
gyógyszerészetet, a gyógyszerészi kö11yvvezetést, a 
gyógyszerészi kercskedéstant rendes és iendl{íviili 
ta.ná1ok„ adjá]{ eló 

3 .. A. szigorú próbatéte]t Jendes taná10.k által, a 
kari igazgató e11en(í1zésc rnellett_ a gyógyszerész 
testület 'álasztmánya előtt tegyék le a jelöltek 

4. „:\ g:yógysze1észi tanpálJ1a két év Jegyen, a 
g)' a.ko1noki idő há1 on1 év 

5. „A. inegtanult tndo111ányok az 01szágnak és a 
g_yóg_yszerészek_nelc csal{ úg:y hozhatnak hasznot, 
ha gyakorlatba;étehiket alkalmazzák, ezért a 
gyógyszertár önálló igazgatására jogosító okleve
let csak két évi szolgálat ntán adják ki, így ez 
tapasztalati gyakorlathoz legyen köhe. 

.Jiiután a gyóg:y szcrészi tanu]n1á11:yok tanítására 
a jöv6ben a gyógy·szerészek is alkal111azl1atók, 
szabad hazában: pedig iuinden Ilolgá1 1e11d- és 
á1láskü1önbség nélkül eg37enlő ho11polgár ~ tov·áh bá 
a gyóg:y szerészet az egészségtudományi ka.rhoz 
van csatol,-a, ezért célirányos lenne a testületnek 
orvos-g,yógyszerészeti tudo1ná11ykarrá átyáltoznia 
Ez a g31·ógy szerészek szán1ára ösztönzésül szolgálna 
és a két lE~tület között nagyobb ioko11ságot, 
összeolv-adást eszközölne .._!\_ gyóg~yszerész az okle
vél elnyerése után ne a g;yógyszerészet mesteré,é, 
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ha11en1 tanárává avattassék Pesten, 1948 n1ájus 
20-án 

A kiképzés rendezése sajnos 11en1 törté11t ineg 
A B a e h-kmszak gyűlölködéseinek céltáblája 

nem eg:yszer a gyógyszerészi szak111a ·volt Elnyo
n1ott n1ll1dent, az oktatást, a közegészségügyet 
és így a szakma fejlődését is 

Az 1848-as fonadalmi események egyik szülötte 
volt az első niagya1' 1iyflvíi gyógyszerészi szaklaJJ, 
a Gyógyszerészi Hírlap, melyet Láng Adolf 
Ferenc nyitrai gyógyszerész indított meg 1848 
augusztus 15-én I-lavonta kétszer 15-é11 és 30-án 
1/2-1 ív terjedelemben jelent meg Egyes foná
sok 9-11 megjelent számát említik En 1937-ben 
a Ncn1zeti J\iúzcun1ban 7 szá1nát tanuln1á11yoztan1 
át, 1948-ban csak 3 számát sikerült megtalálni 
ugyanott. Tartal111a élénk: Íényt vet a dicső emlékíi 
48-as időkre, ezért eg_yik szárnát ki\·011atosan 
ismei tetem ( 1 kép) 

'/'at-ta!.;;m }f;;'.J.dahJJ /lhni.1r-<~ri' n:nd11/t'!ek. 
LN1'hk u' :~etke-1t.úihtt 1 !//A. 
$i,q;r~tltJH ;Ú!ent.J1 

lliTa~alos mln~sterl rentieietek~ 

t 

Hi valitlt'l~ kiPevt:tésck, 

A' lll!-\'fl:t.tH iigyek' miid.">t(riumlih<JZ,t h<ná a' kűA<x'-"''' 
ÜJ;') is ;;onn~ht{iil t :;~ íHeió mit1Llt r c-IU1r1jc1''1\té'i-J;rc: t1 Ji•lJ

se;,:c a' 1uldor ~ .ldnfl)i lrnJy·wriri kővctkc~ö klncvezé~tket tar,: 

,A~ c;;Cs'l'5gi -tL'i:t:tril) ban, 

Ositlity ig11:tgató tznácsnvk; $tn.l1ly Jgn,á(z:' 
:Mínls-:te-ri úui&c.saok: 811.uer fgntlcz r-g} szcr,s1•ii111} n:r"." 

"'xcig fi~rvnsá. 
Eg:~szsei!}í ta11áesnvk1>k: f;1-·kilí'fo Fri~yr1" H~n:is tg

tHítta:, 1'orrnit1 Krir-0Jy_1 Z!á:tni_tl_ Vllm-0li 1 is V;ie;n-tr Hciulet •. 
TU-0ka,Qk11k: Sperfl.ih A11dnltt ás Ut:rz.:•y i01re. 

A" kere.11-bed_,;$i m1n1Ster- iilt111~ 

Ft:Jgahaaz;ókk-á! Illés li:í1o1zt6-, Ftflmm-Pttt. 
F~g&"imatrlk"' ~rg6de: ts-0rfj Uiimt:. 

Rlldupeaíecn _ ~jtijn5 7-Cn 1843 
-JiöúIMivfies:.· ipar és kcrciii.:Űdi!s-i alici:Úrt 

,tí'Ia1lr.el G~bcr 

l 

1 ábra .A Gyógysze1ész1'. flírlap l. szúrnának cúnlapja 

1. szániában hivatalos 111iniszteri rendeleteket 
találunk Az első az egészségügyi osztály igazga
tójának, n1iniszteri tanácsnoknak, egészségi tanács
nokoknak és titoknokoknak, továbbá fogalmazók
nak és azok segédjének kine'i;-ezéSét közli Lénveges 
itt Wágner Dániel gyógyszerész egé~zségi 
tanácsnokk_á történt kinevezése. - „A„ n1ásodik 
rendelet a Brailában és Galaczban kiütött kolera
já1 vá11y átte1je-dét:iének 111egelűzét:lét oéluzza Ha 
a járván:y hazánk felé ·veszi útját, ne érje 
készületlenül az mvosokat és a lakosokat. Az 

onosok tegyenek jelentést a kórháza,k helyze
téről, a betegszállítás lehetőségeiről, azokról, akik 
az orv-osok segítségére le_het11ek Gyógyszertár nél
küli helyiségekbe a főmvos gyógyszert vihet 
nag_-yobb n1e11113riségbe11 szán1adás felelőssége mel
lett) és a járásbeli orvosok között ossza szét. Ön
k:é11tes ápolókról szintén jelentés tétessék, a tisztá
talan lakóhelyeket csökkentsék és a lakosságot 
n·yugtassák: nleg - _A_ har1nadik 1e11delct előírja, 
hogy a közegészségügy jobb lábra való állítása ér
dekében sziikséges a, gyóg~ysze1észj tanítványokra 
kellő figyelmet far dítani, ezért a j ö' őben gyógysze
Jésztanít'i- ány az lehet, aki a 6 iskola.évet bevégezte 
és kellő előkészítő tudományokkal bír A gyógy
szerész tanulási j<lcje 3 év. Ha elegendő képes
séget érez, két év múha próbatételt követelhet. 
Ezt Budapesten a vá1osi ft5orvos, a.z egyeten1i 
\--egytanár, a tanítvány főnöke, egy gyógyszerész 
és egy scgédhől alakult választmány előtt díj
mentcesen kell 'égrehajtani - A negyedikben a 
közcgészsé-güg:y biztosítására, a gyógyszertárak 
ióka.rba11 tartására elrendeli, hog)T a gyógysze1-
tá1ak \;izsgálata évenként bizonytalan időben, 
díj1nentcscn, a tö1vényhatóságok főo1v0Ea által, 
részrehajlatlan, köztü;zteletber1 álló g:yógyszerész 
jelenlétében töiténjék - Az ötödikben közli, 
hogy az egészségügyi osztály megbízatott egy új, 
a tudorná1ry jelen állapotához éR ha,zánk jelen 
'i-,iszonyaihoz alkal1Ílazott g:yógyszerkönyvnek és 
egy üj árrendbzcrnek a. kidolgozásá·val 

Közli tm ábbá a gyógyszertárak felállítására 
s azok bírhatási jogának inegnyerése iránt a. 
jö\-Órc-~ i1ézve kiadott 111iniszte1i rendeletet En11ek 
lényege hogy új gy óg} szertár felállításának kéré
sekor a törYén:yha.tóság körébe tartozó gyógy
szerésiek.et ki kell 11allgatni és vélen1ényüket, to
\. ábbá a gyóg,Y sz:ertára.k szán1á1ól, elhelyezhetősé
gükróL a 1ako8ság éR a gyakorló 01vosolc szá1náról, 
és egyéb, a gyógysze1tárak fölállítására befolyást 
gyakmló körülményekről jelentést kell tenni a 
n1inisztériumnak Ha gyógyszertár már -volt a. 
helyiségben. akkm az új gyógyszertár helyét is 
meg kell jelölni. Ha a felállítás szükségszerű, akkor 
a n1ü1isztériun1 hirdet pál}ázatot egy~ hó11api 
Jiatárid{) kit{ízésé\. el /\ törvé11yhatóság a. fOl,ya
n1od-vány oka.t, n1egyizsgálja és a folya1nodók l{:é
pessége, érden1cssége s2e1ü1ti so11endben dö11tés 
végett fClterjeszti 

Ne n dt ' i eh Károlyt (Ne n dt v i eh Ta-
111ás pécsi gyógysze1·ész fiát) vegytani tanárr~ 
ne·vezte ki ~-=öt,,- ö s tTózsef 

Teljes szövegében közli a budapesti gyógyszeré· 
szek testületének ](la u z á 1 n1iniszte1hez inté
zett folyamodYány át a gyakmlati gyógyszerészet 
ügyében és a jelen korna.k n1egfelelő törvény alko
tása tárg_yában Utáúa következik a rniniszte1 
>álasza .. (A felterjesztést és a választ már előbb 
ismertettem) 

Levelek a szerkesztőhöz rovatban Voga gyógy
szerész üdv-özlő cikkét hozza 

Az É1tesítő lOYatban közli a nén1et és osztrák 
g.) óg~ t::>ze1ét:lzek lip~sei uagygyűlél'.lé11ek i<lőpor1t
ját; a ha,dügyn1iniszter rendeletét, rnely szerint ;;t; 

gyógyszerészeket a n1ozgó nen12etőrségi szolgálat-
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tói fölmenti, mert személyük a mindinkább hal
mozódni látszó betegségek esetében szükséges 
Közli, hogy az orvosi taná,cs a hoi1 és a kor szük
ségeihez mért gyógyszerkönyv (Dispensatoiiuin) és 
árszabály (Taxa) készítésére összeült Tagjai: 
S e h rn i d t orvoskari dékán, T e s s é n :y i orvos
tudor, S a d 1 e r, T o g ni o, S a n g a 1 e t ti, 
N e n d t v i c h és 1V á g n e r tanárok, W ü r z-
1 e r, B o ó r, G r ü n b e r g és H o f f m a n n 
g:yógyszerészek Az ülésen a szerkesztő is j ele11 
volt, A legújabb reform következtében a 
hazai sork:atonaság orvosszeri szükségletét Bécs 
helyett magyarországi központból fedezik 
Gyógyszerészsegédi állásokat, bérelhető és áruba 
bocsátott gyógyszertárakat közöl 

Az Utasittó-ban Wágner Dániel tudatja, 
hogy raktárából mindenféle yegyi- és gyógy
szereket szállít, továbbá J á r m a y Gusztáv 
pesti gyóg:yszerész áruba bocsát inindenne111ű 
vegyészi és gyógyszerészi készítményeket, Végül 
R e t ti g Károly pesti kereskedő nemes ércből 
készült gyógyszerészi edényeit, serpenyőket, kana
lakat, spatulákat, tányérkákat hirdet 

A magyar hadsereg egészségi ügyvitelének vezér
fonalában a gyógyszerészi üggyel kapcsolatosan 
olvashatjuk : „A középponton egy gyógyszertár 
állíttatik fel, melynek nagyobbszerű raktárának 
segedelmével minden hadtest részére egy n1ozgó 
gyógyszertárt fog felszereltetni, Egy ilyen mozgó 
tábori gyógyszertár a már életbe léptetett mozgó 
kórházak raktárával szintén táborba szállíttatott 
s ezzel együtt a füvezérkari törzsorvos re11delke
zése alá bízatott .... 

A gyógyszerípar fejlődése tekintetében a szabad
ságharc feltétlen fejlődést jelentett K o s sut h 
már előbb megállapíttatja Pesten, a Károly lak
tanyában az első magyar gyógyszergyárat, mely 
Pest visszafoglalása után isn1ét rövid ideig n1űkö
dött. F 1 ó r a gyógyszerpazarlást is próbálja 
megfékezni, kiadja a sereg részére engedélyezhető 
gyógyszerek jegyzékét 

A következőkben az 1848-49. évi szabadság
harcban részt vett gyógyszerésze/erői adok beszámolót., 

1. Apostol János Da m j a ni ch 3. veressapkás 
zászlóaljának volt hadnagya, 1826-ban született 
Nagybányán, a szabadságharc kitörésekor gyógy
szerészi tanulmányait végezte Pesten. Nagyvára
don sorozták be a híres veressapkás zászlóaljba 
és D a m j a n i c h seregében végigküzdötte a 
szabadságharcot. Részt vett a híres szolnoki csa
tában, Budavára bevételében, ott volt Komárom
nál, Alibunárnál, a sze11ttamási, jarko\rácí, nagy
sarlói és több n1ás ütközetben. \Titézsége elismeré
séül a csatamezőn léptették elő hadnaggyá 

A szabadságharc után 40 évig segédeskedett 
A p o s t o 1 János egy nagybányai gyógyszertár
ba11„ „Büszkén viselte a 11onvéd n1enházból haza
hozva régi honvédhadnagyi egyenruháját minden 
ünnepélyes alkalmakk01," 1898 aug 30-án hunyt 
el 

2, Beitsinszky Károly nemzetőr káplár Kassán 
született 1820-ban. 1848 őszén a tob01zott önkén
tes nemzetőr csapathoz csatlakozott. Több napi 
erőltetett menetben vonultak át a Királyhágón 

A több napi erős gyaloglás és mostoha időjárás 
megártott a gyenge szervezetű B e r t sin s z k :y
nek, meghűlt és már az úton elkezdett vért köpni 
E meghűlés figyelmeztette őt az óvatosságra és 
így a szabadságharcban tovább aktívan nem 
vett részt 

3, Bígnio gyógyszerész a hadügyi egészségügyi 
osztály tagja volt, 

4, Bednárcsilc József táb01i főgyógyszerész Yolt 
a szabadságharcban, 

7 .. Pényhalmy Antal B e m hadtestben saját 
költségén tábori gyógyszertárat állított fel, mely 
Nagyszebenben saj11os az ellenség l{ezébe került 
Mint közlegény sornztatta be magát, a szabadság
harc legfényesebb csatáit végigküzdötte B e m 
vezetése alatt, aki so~ra becsülte és igen ké11.yes 
feladatokat bízott rá. Jgy arnnykészletet szállított 
a debrece11i ko1111án~ynak, a1nelytől ezért e1is1ne1ő 
nyilatkozatot kapott Később századosi rangban 
B e m hadsegéde lett Hónapokig szenvedett 
tífuszban Be 111 és P e t 6 fi közvetlen is111eret
ségével dicsekedhetett 

5 Fábry JJáni_el hadnagyként küzdött 1848-ban 
6, Páczányi Armin előbb csapatszolgálatot tel

jesített, majd táb01i gyógyszerész yo]t Nyitra 
megyében Novályon született 1827-ben, 

8 Follinus Jários gyógyszerész-százados ne\.e 
is szerepel a szabadságba.re történetében 

9 Gerzsó János sü1negi gyógyszertár tulajdo11osa 
szabadBágharcban a B o e s k a y-l1uszárokszázad
parancsnokaké11t küzdött. Fiatal korában ugyanü;; 
az osztrák hadseregben szolgált mint dzsidás tiszt 
Különös játéka a sorsnak, hogy G e r zs ó János 
az egykori asztrál{ dzsidás tiszt később, r11int 
magyar honvédhuszár - P i 11 i e 11 Ferenc simon
tornyai gyógyszerész elbeszélése szerint - egy
maga 11 dzsidást szedett le lo' ár ól G e r z s ó 
János 81 éyes korában halt meg Sümegen 

10 Handtcl Károly káplár. A tolnai nemzet
őrség szervezéséért a világosi fegyverletétel után 
súlvos börtönbüntetést szenvedett Kecskeméti 
gyÓgyszerész (1814-88.) 

11. Jaczkó Ede fiíhadnagy, gyógyszerész szintén 
részt vett a szabadságharcban. 

12 Jeney Laios tábori gyógyszerész, honvÉd
tűzér, majd főtűzér az "elejétől végigküzdötte a 
szabadságharcot Az elején homédtűzérnek lépett 
be az 5. sz., gyalogüteghez, A tűzérpróbát többször 
kiállotta, mégpedig derekasan, A köztűzérből 
hamarosan főtűzér lett 1849 tayaszán részt yett 
az A s b ó t h ezredes vezénylete alatt Rákoson 
vívott ütközetben, majd a Komárom falai alatt 
dúló ke1nény cr::atákban. Kon1á1om egyik ostromát 
G ö r g e y Artur vezénylete alatt küzdötte Yégig, 

13 Kísszely Imre gyógyszerész, hadnagy Né-
111 e t h István összeállításában szerepel 

14, Koller Rudolf a szabadságharc idején a 
beu~gi ö11kéntes században csapott fel 11onv-édi1ek, 
a móri csatában állta ki a tűzkeresztséget Végig
küzdötte az egész hadjárntot és a komáromi ' ár 
átadása után 111ü1t ho11v-édszázados 1nent I1aza 
Szinérváraljára, hogy to1ábbfolytassa gyógysze
részi 111űködését 
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15. Kovács Albert az egyetemi fonadalmi bi
zottság tagja volt, Komáromban vártűzér fő
hadnagy, a dunántúli csapatok törzsgyógyszerésze 
őrnag·yi ra11gban. 

16. lüauszJózseft:iborigyógyszerész (Németh 
István összeállításából ) 

17 LeiferJánosszázadosgyógyszerészN é m e th 
István összeállításában). 

18. Pillich Fernnc 15 éves korában pozsonyi 
diákként Bécsbe n1ent, itt ta11úja ·volt a 48-a.s 
tüntetéseknek Részt vett a pákozdi csatában, 
majd az erdélyi hadjáratban számos harcot vívott 
Ezidőbe11 hadnagy, 111aid pa1a11cső1 tiszt Összesen 
33 csatában vett részt A szabadságharc legtevé
lrnnyebb harcosainak egyike volt. 

19 Reichenberg Károly tábori gyógyszerész (Né
m e t h István összeállításában) 

20 Dr. Say lliór (1830~1885) a szabadság
ha1cba11 honvédtiszt ·volt, kén1ikus, a budai 
föreáliskola tanára, majd igazgatója, akadémiai 
levelező tag, tar:kerületi igazgató. 

2 L Schilhanek Gyöi gy százados-gyógyszerész 
(Né m e t h István összeállításában) 

26 Than Károly 14 éves korában jelentkezett a 
szabadságharcba, honvédtűzértiszt volt, később 
Nagyszebenben, a honvédség lőszergyárában al
kalmazták A kapituláció után mint koránál fogva 
fegyveres szolgálatra alkalmatlan fiatal szabadság
harcost elbocsátották Ő lett később a pesti 
Tudo1nán:yegyetem hírneves kémia p1of6sszora 

27. Tóth Fernnc tábori gyógyszerész (Németh 
István összeállításából) 

28. Várady Lajos 17 éves kmában állt be hon
védnek és zeneszó mellett két nap alatt 180 
legényt verbuvált. D a m j a ni eh 3. zászlóaljá
nak 4. századában szolgált Több csatában vett 
részt (Isaszeg, 'rác, Nagysarló, Ko1náro1n, Buda
vár) ; a tápióbicsl{ei csatába11 tanúsított vitézsé
géért hadiéket kapott. Később hadnagy lett 
Összesen 17 csatában harcolt, kétszer sebesült 
111eg. 

29 'l.'e1 styánszky Károly tábmi gyógyszerész 
(Németh István összeállításából). 

30 .. Veress Mihályt a felforgató tömeg 1849 
január 10-én Nag:yenyeden anyósával, sógorával, 

lii~i~;~fi~rc~; ~~i~~~~ .. ~ ~t ~-ti~ ttt 
~11% ~1111 'mafm 11.lkt ~tt fe rftlllat tlll~n4n„ m!'íi1~~111tfÚl'{tl~ 11ttftt'\lí'1íi1m 
~hfll.tlílb .. tW.···'-"'ll ·~ =-~lltll ~@~*1 *0'V$f4tmffilt t11't11Jt 
n~ f!;t 1it~; lltfm tW ~mt lm ~ M ~fim t!mtl~im fi.tit 
llt!'llflb~l!iflil bd WfFí til!~ •1ttt•ll flll04L . _ .. _. · .. _ • .i T? 
. . .· .• ,r~r1ix,•• ~ m Ull$1Ut1_···~' 1$1 ·Jet<r• @II .. f@ttlt!IÍ~::1.e~til~t1 
~ff biírrt·~JHllill~ h~, !J11•el>ff ·11tt ~~t ~111 ltf~fllll\lffl f<.1 l Ull. lít~ )1\ll 
lmM~!Hi mt f11tJ~ Ml:~· '~wtrt q~ xw« tn:irtflt bf1:·· t1W.1rlrrq1N ifi f4$} J: 
Jt114~ílllt P~rfa&Hi!í ·'11 111ti1~, tiut fitift ~<fl'f!lltf Nili. ?d ~4'AnHn%tt-1H it&fffí.'i 
nlt<\toÍ1tllltÍ l'trl11111u11Am lllit Srán;c~111 ·µi \lff}Ítfll!. 11ut ~Hllt·fll iirntt;i~.h'l>4t1tt)+'.{i 
®tfiUf11:>:1~tr-u ni rrtHt-ftn ~ tr~Jt4ttt -tt -}1& trftti.~it ~~-,}e ;1~<t-.11t'-.trntttrt ·Á~U}1'f',:t 0;·;,;_c-:t,_""' __ ; 

2 ábra Angyal A.ntal elítéléséről szóló hirdetniény 

22 Szerényi Tfince újpesti gyógyszerész, községi 
képviselő, a szabadságharcba11 ho11•réd-hadnag_y
ként harcolt. Közelebbi adatailn nü1cse11el{ róla 
Meghalt 1887 szeptember 24-én 65 éves korában 

23. Szigeti ]{álnián Da 111 j a ni e h-nál szol
gált, gyógyszerészhadnagy, aki a szenttan1ási 
hmcokban kapott sebeibe belehalt. 

24. Szitkey Bennó gyógyszerész százados (Né-
111 e t h István összeállításába,n.) 

25. Taniássy J(ároly ne1nzető1 száza.dos I(ésőbb 
koronás arany é1de111kcresztet kapott a fügl:yok 
rneg,··édéséé1t .. Jolsva-Tapolcán szülPtett 1806-ban 
szegé11y tót családból Gin1náziun1i tanuln1á11yai 
ebrégzése után lépett a g~yóg.)' 8zerészi pál,yára 

két fiával együtt patikájában éjjel agyonverte 
31. Vietó1isz Józ.sef tábori gyógyszerész. (Né

m e t h István összeállításából.) 
32 Vollarits Elek tábori gyógyszerész (Né

m e t h Ishán összeállításából..) 
33. Wágner Dániel lőszeres tiszt volt és Nagy

szebenben a puskapor gyártásába.n kiválóan tevé
kenykedett Együttdolgozott Rombauer-relés 
I 1 i n :y i Já11ossal, aki a l( o s sut 11 által ineg
szervezett nagyvára.di hadiipar vezetője és lelke 
volt \'Tág r1 e r ké1niai tudásával a robbanó
szerek gyártásában jeleskedett amelyet nála 
nag·yobb szakértelen1111el inég a tüzérség arra hiva
tott tisztjei sem múltak felül. 
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34. Weiszkopf Ignác őrnagy gyógyszerész (Né
m e t h István összeállításában ) 

35. Zeller István 1818-ban született Ersekújvá
rott Március 15-én ott volt a Landerer nyomdá
ban a 12 pont m~gjele11ésekor, részt vett Tán
e s i e s kiszabadításában Budán és jelen volt 
akkor, amikor Petőfi a „Talpra magyar"-t 
szavalta a Múzeum lépcsőjén Ezután a Felvidékre 
került és csak a branyiszkói győzelem után tudott 
jelentkezni a honvéd csapatoknál. 1849. fobruár 
12-én esküdt fel és már 26-27-én részt vett a 
kápolnai ütközetben A váci csatában tanúsított 
vitézségéért hadnagy lett, később főhadnagy. 

Harcolt Buda ostromába.n és részt vett a csornai 
véres csatában is. Sebesülten Budán érte a fegyver
letétel, október 3-án hazaengedték 

Ide k:ívánkozik - án1bái talá11 szigorúan nem 
tartozik ide-Angyal Antal neve is Őt az osztrák 
hatalom a szabadságharc alatt tanúsított maga
tartásáért halálra ítélte, majd ezt az ítéletet 8 évi 
kényszermunkára változtatták (2 ábrn). 

A szabadsághar e gyógyszerészi vonatkozásaihoz 
tartozik di .. Horváth József Antal, fizikus cikke, a 
gyógyszertárak államosításáról, mely „Néhány 
szó a g:yógyszerészet üg~yébe11" cfinen jelent 111eg 
az Orvosi Tár 1848. évi 17. számában a 257-268. 
oldalon (3. ábra). (Erről a cikkről dr A n t a 1 
.József tartott előadást az Országos Orvostörténeti 
Könyvtárban 1960. május 12-én) 

A cikknek érdekességet az ad, hogy a gyógy
szertárak államosítása 100 év múlva, 1950-ben 
következett be és az idén ünnepeltük a gyógyszer
tárak állami kezelésbe vételének 10. évfordulóját 

Cikkében alaposan megindokolja " gyógyszer
tára!{ államosításána=1c hel,yességét n1iI,J,d az 01 vas, 
mind a gyógyszerész, mind pedig az· állam, ille
tőleg a betegek szempontjából A teiv lényegét 
a következőkben foglalja össze: 

4 áb1·a 

/Í 

!/.dik klJff,f 1SJS. 

--.,,...-·-----~·„· 
T4U'ftto:u: ;\~khyH< a 1:yfJ)!~~Hr<HH 1L.;dH'tl. llr H(li\".)fl; 

J>,\t1~tlnva1 l {~büú ilübd~ ktt lijNm~n :i:.faJ,\!J l 1n~~J..a1 j:>·· 

.a~fa1iin !' .\ !litJr.1,-,,f11i 

jf,tJ,\n milgátd lt tilq::)'i1>! Mi1lanfk. 

•:$UfJÓl!ld JU PtVO~! i'<Jforml'<A 41.aLi.hi\ll 

)\em t\iim iJ.;.\-NjlJk·, Jlllthin lln'1m ~lmt<Jdi J1:1i:i<ti\fü11t'üga!Ji,. 

q,Jt á!:ttl mHll""i.galní kellem' tüt.. mit t~ nwnn\ít tudunk: fo 1t!>)"abl• 
1:»:<t 11 lttmM11k Tmforminyll:tík t;)'nl.:orl'úi \-Jfalfü mut<kn u.-,~(l 
h! l>dí kawlnunk, rnrr.:;:~rmak ht\frh:kün\{<·l nin ntcvt ::t>fo~ \Hg} 

i-• i'lrr<)l :_ nill,}p!•n :ükal11;,Üt;i;.;o11k 11n \ 1l íllil lmitmk t il:. haz;( v-~ ~m~
l.Hbht pYáft lq;a::fbzttri1hh•n. 1-:ddiµ; uJ;an l>dk11wtlN1 ál!.1pn!l :11l 

Y<>ltunk; 11 µ;y t{m Wblwl h hidumk .„.- l1g_~ !vg:lláliJ, lw.lhatiwik, 

mí_1Jt l ;ne1myi1 ·Nt1f.e ii\!ddni lrn:fokmmkban iilfott: -'- ri ny„„ 

nd;1fobg- !ntNt rt~mlúnhe, ~1>1~:L'-fAoh;..: '.i. J<.1,]1_,1win:rn. lwuw;.; 

Í''!í \í-i;rn at J.lv, n;d!} 1t"n1lli11brt -, !11,h1uán}·w•~ K}akorl'l!i 1d 

!:rl:11111k q;) toi;~ mi.:zqd ;1_,,,:uvl.>:c, l>ilmo-o! ,j .:7,\l•\idüf>th 1nqt; 

í!l !d.dt ia ;dLalt1m 1 hr1~s iU nnu-i t1i.lirmil11}w1k fr1nlrlt.;té~éhiil 

milrt h:ü-l,hZirt J..nml·i.int, '- :ul ktlit<li·g: 111q;i,- u.IHpH<i.1J; Mil .. ln 

tf,fl!JÍ d11rntvd1!tik, 11:.J. fü,Í!l!HJA ;;;. u1ll111J·l;:; idw\í >n lll !.1>lr--

J>jSS\•gii11h1v-l 1f.t 11J·i-ll:\_„;i nwlklt wh;. a J '"·1 !.<'r titk1h;:.1! i,; h rhl:'·· 

ídt>ijók w:1gtmka1 ;\;q.:-2 ':; dí-t/1) '.t !Lb,fat mdl}nd; 1r1eg\1hfa ... 

shrn. nmlűo~ct íl sui.bi1<.hil:; !.01 ~ulk1m.' !úlhi!a; 1fo ;t h'Jd6%\.;!" 

C{'UJ t'sd:N}' , Jllí. ll)cl ;1 jií1·1;'rnJ„11fk tilliDmnk, .Mt il a jdH1 h•r l!i.

r,l ki tiwn ui\11yt, mdl)-t'll ;~ Jn1·„nt;J-,, j,.- l;al<tdrna kdh ~ 1\pfül 11r--

frt eil ugy kdJ Viliit.ní , h'.1;() 1dr <t jJJH:ndú kúr t.'lútl kud;rruot ni' 

•:iljunk Na~-y !Bhlit é~ ~1:f'p a fi•lltdai; „ •.• +i h;1 Int 111\lst kd!n· 

L·g meg HVJU oldjuk1 .;i Jó Hlkt<lCfm tlmul.:t~HHhi\I 111.:~h i'01fül&„, 
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~ ábra 
lh J-lon!(ith József cikke a gyógyszertáralc 

ólla11108'ífásának te1-11éről 

l't'!f.1lt> bit !nhtiful ÍiUtti11/, 

rt~!;io (1: til!rt:fa/11ti ·harttlfitlfl-"·· 

lu1 <tlolnuhuli áf!al i~Jfl ~--„ 

(tt#ti.H;1k~ :tt 

\t~>rt *1 --~ u1nn 

Idézet Horváth József „J.léhány szó a gyógfj'3zerésztt ügyében e cikkéből 
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Szabadságharcunk gyóg,yszerészi vonatkozásait 
a következőkben foglalom össze : 

A Budapesti Gyógyszerésztestület kéri : 1. Hiva
talos képviselet létesítését az Egészségügyi Ta
nácsná:'! 2. Országos Gyógyszerész Egyesület léte
sítését. 3. Gyógyszertárak díjtalan ellenőrzését 
kinevezett gyógyszerészek által 4. l\fagy'!'r gyógy
szerkönyv és árszabályzat kiadását. 5. Uj gyógy
szertárak folállításának szabályozását. 6 Nyilvános 
alapok számláiból a % elengedését. 

K l a u z á 1 n1iniszte1 rendeletben válaszol : 1 
A gyakornokképzésről. 2. Gyógyszertárvizsgálat 
díjtalan elvégzéséről, gyógyszerész jelenlétében 
3. Megbízásról a gyógyszerkönyv és árszabály 
kidolgozására. 4 Gyógyszertárak felállításának 
szabályozásáról. 

A Testület a kultuszminisztertől kéri a kiképzés 
megreformálását, tervezetet nyújt be 

Megjelenik az első magyar gyógyszerészi szak
lap. 

Hivatalos tervezet készült a gyakornokok ki
képzéséről, a gyógyszertárak ellenőrzéséről, a 
gyógyszerkönyvről, az árszabályról, új gyógy
szertárak felállításáról, gyógyszerészi testületek
ről, az egyetemi kiképzésről 

Rendelet jelent meg a gyógyszertárak felállí
tásáról ( 859-86), fiók gyógyszertárak megszünte
téséről (837-92), gyógyszertárak szükségtelen 
szaporításáról (1387-137) ; a gyógyszerészek bi
zonyos vonatkozásban állami tisztviselők, a gyógy
szertár közegészségügyi intézet (2210-236) ; kér
vényezés jogának tisztázása (5840-666) és ugyan
itt a városok gyógyszertárvizsgálati jogának elis-
1nerése 

SOR KERiJLHET 
NORVÉGIA LEGRÉGIBB GYÓGYSZERTÁHÁNAK 

BEZÁRÁSÁRA 
Oslo egyik legjelentősebb üzleti utcájában - a J{arl 

Johans gate 13. szám alatt - működilt 1896. óta a 
„Hatt;vú'' gyógysze1 tál, norvégül ,,S·l)a,neapotelc", mely 
a meghitt városkép tartozéka. A gyógyszertárat 1628-
ban alapította a greifswaldi születésű Brabant Baltazá1 
„chimicus insignis et pbarmacopaeus" _}da n1á1 nen1 
tudni, hol volt eTedetileg a lfattyú gyógyszertár, de 
feljegyezték, hogy tulajdonosának közvetlenül mellette 
füvészkertje is volt. Úgy látszik, hogy a gyógyszt;rtár 
nem hozhatott túl nag:y jövedelmet, mert 1032-ben 
tulajdonosa tngedélyt kér és kap borkimérésre is _4._z 
egymás után következő gyógyszerészek nevei nen1 
maradtak mind fe;nn, de megmaradt okn1ányokból 
tudjuk, hogy mi mindent kellett pl az egyik utódnak, 
Moth Philipsen Fülöpnek 1663·-ban tartania. A rendes 
gyógyszertári cikkek mellett minden fajtájú füveket1 

-kivéve komlót és dohány--t. Sokféle virágot és gyümöl
csöt - déligyümölcs kivételével-, továbbá nlagvakat, 
g:yümölcsleveket, ízeket és cukrot, olajakat, borokat, 
salétromot, keményítőt, festékeket és festőlakkot 
Utóda, aki néhány évvel l~ésőbb vette á~ a patikát, az
zal kapta meg az engedélyt, hogy lőport is köteles áru-
sítani · 

A későbbiek közül említésre érdemes .. ll!foller Péter, ki 
a gyógyszertárnak 1829-ig volt tulajdonosa. Ő állított 
elő norvégiában először csukamájolajat. 1871-ben 
Eckel Vil?nos szerzi meg a gvógvszertáiat a házzal 
együtt 45 OOO tallér vétélárori.: akkortájt elég tekin
télyes összegért ?lfai tulajdonosa Sim-ers Einar Gustav, 
aki 1917„ óta működik a Hattyú patikában Kérdés 

Az eddigi adatok alapján 
tudunk, akik részt vettek a 
Ezekről rövid adatok varrnak 

35 gyógyszerészről 
szabadságharcban. 

Cikk jelent meg a gyógyszertárak államosítá
sáról az Orvosi Tár 1848 évi 17 .. számában dr .. 
Horváth József fizikus tollából 

IRODALOM 
] Ba1udlay János és Bársony Elemér A magyar

országi gyógysz.e1·észet története, Budapest, 1930. -
2. Halniai János id. Dr. Zólyomi \Vágner D~nielemlé
kezete 11agyar Gyógyszerésztud. Társ E1t 1936 
235„ o - 3 Halrnai Jáno.s · Láng Adolf Ferenc emlé·· 
kezete. lviagJ·-ar Gyógyszerésztud. Társ„ Ert. 1937. 3. -
4-. H alinai J áno8 : A gyógyszerészet és gyógyszerészek 
hazánkban a XIX század első felében, Budapest, 1955„ 
kandidátusi értekezés. - 5. Horváth József Antal· 
Néhány szó a gyógyszerészet ügyében. Orvosi Tár, 
1848 17. sz. 257. o. - 6. Zétény Győző A magyar 
szabadságharc honvédorvosai, Budapest-, 1948 

ZUSAMMEKFASSUKG 
\l"erfasser bespricht die pharmazeutischen Beziehun

gen dcs ungariscben Freiheitskrieges 1848-49„ Er teilt 
die Antr.9..ge des Apotbekervereins das A.pothekenwesen, 
die Ausbildung von Apothekern, das ungarische Arz
neibuch und die Arzneitaxe betreffend, SO'\Yie die E-ei
tens des 11finisteriums erhaltenen Antv.·orte bzw .. aus
gegebenen \iefordnungen mit.. Er gibt die Namen der 
Apotheker die im Freiheitskrieg teilgenammen haben, 
ibren J.ebenslauf und Tátigkeit; .So>""ie andere Daten 
des F i·e-iheitskr ieges, die mit de1 Pharmazie Bezie
hungen haben bekannt. 

(Budapesti Orvostudományi Egyetem Gyógynövény
és Drogismei eti Intézete, Budapest, VIII, Üllői út 

. 26..) 
Érkezett : 1960. XI 8 

azonban, meddlg maradhat meg mostani helyén, mivel 
a hál"; gazdát cse1·élt és az új háztulajdonos a helyiségek 
hé1letét felmondotta. A J(arl Johan gaten a gyógyszer
tár számára megfelelő helyet találni csaknem lehetetlen. 
~!'>,_ hatóságok közbelépése is sikertelen egyelőre, így 
lehetséges, hogy sor kerül No1végia legrégibb gyógy
szertárának bezárására 
Ü.~t. Ap Zty 13 \l3 (l!l5fl) 

R. E 
A GYOGYSZERELLÁTÁS 

HÉSZLEGES ÁLLAMOSITÁSA EGYIPTO.MBAK 
l-.Iúli év július hó 1 i-ével miniszteri iendelett,el 

állami ke_zelésbe vették a gyógyáru-nagyker'eskedel
met, valamint a külföldi gyógyszergyártó cégek kép
viseleteit, an1elyek orvosi és gyógyászati szereknek az 
.országba >·aló behozatalával foglalkoznak. A gyógysze1·
tárak ne1n esnek a rendell..:ezés hatálya alá. Gyógyszer
félék behozatalára egyedüli jogosított az állami „High 
Author1:ty for Pha1nu1centica,l Products'' elnevezésű vál
lalat. Egy másik állami szervezet látja el a gyógyszerek 
belföldi elosztását a gyógyszertárak, kórházak stb. 
között. Hivatalos helyen arra számítanak, hogy ezen 
intézkedéssel rövid idő alatt sikerül a gyógyszerárakat 
25°/o-kal olcsóbbá tenni ~4.- gyógyszerek bevitele 
egyelőre zavartalanul megy tovább, csupán annyi 
különbséggel, hogy a külföldi szállítók nem ma
gáncégekkel, hanem közvetlenül az egyiptomi állam
mal állnak kapcsolatban. Említésre érdemes adat, hogy 
Egyiptom az 1959. évben 5,8 millió egyiptomi font, 
azaz mintegy 400 millió forint értékű gyógyszerkészít
ményt vásárolt killföldről 
Ö~·t. Ap Ztg 14. 500. (1960) 
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