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tc1:Jcdii -- idfís.:ak tár.wula!n1i 1:.';, {/(r:r{rl.sriui hcfy::.et1;!Je. 
"'t !.· ii ! Dn fiii::/J t i>r!r': 11 el1n i. f af rf ri'l)::, i r'.s :!' r~;r/ 1 rsáu politikai 
iro1lrtlnn1 /'cllul„-;,;,n!fhl8a nieflctt lr:c(;ftári a1/!(fo/.:ru 

tán1as::/.:otÍca 11ruiatjál.: hc u .!Jrw81.:ai fslrún által 
1ila1útott l·rírnsol.: J.:d.:eyés::..-,·/yiiyyi ríf1apotát. a.: C[j(;8;:

stfyiigy1: .c;;.:olgdlal rtkknr1'. hcl,11:.:ctdt. ~·'Í (!,lfÓ{fyszcrtdrak 

1nílködé8(;rfJ! a. korahcli r'llcnfírzr,~.-;i )ro,1r.:6!.·6nyi:cl"· 
alapján arli!a/; rí(fo~7<) k(,;jlcf. ~··I !.·iJ;.:fe11u!n.y J.·iilön ki~ 

c1nclt, hoyy 11, yyóyys:::cr!úrak hefyi8érJcine/.'. lcialal:ítrí
sdra, ti'..'i.:la.sá(!d ra., i:a hun int u py1)yps.:erc!.· eltartására 

1nár ebben a: ir{/jlJcn i8 .~'o/; r101ulotj'orditottak, n1inteyy 
alátá111aszti:a azt, hogy e.::cn hin1trls 111c;r.(clelr'.í crl.:iJlc8i 
n1rr(!a!rtrfá.c;t, s::.akértcl n1ct, n1 ü ve!t..;;éuct !.:öi:etcf. 

~·\ hajdúvúrosok a ~\.. \ 7 J.l.. szúzad elején jött.ok 
létre. J3ocskai lstvún korponai ( lü05. decernbcr l.) 
és kassai (lOOü. szeptcrnber ~.) adotnúnylevelci 
tercnrlették n1eg a hajdúvárnsnk alapját. ~A. ,,hajdú
··;árosok" a ;;{n~osfojl6désnck sajútos típusát szol
gúlta.ttúk. és eq:yo<lisérriik bólve::rét 111inclYégig 
~-nasrnkon viseltél-:: ~,:\.z 1~don11.í.n1tit~,~él t\:..;aknc1n ··10 
cze?· hajclúvitézt e111elt ki a jobl_;{tgysorhúl. és 11agy 
kiterjedésü, lakatl;tn földterület küzüs gazclújávú 
tol.te . .:-\ kiYáltsúgot nyert hajdúk no111csi jogaikat 
c1:;nk tcle1)ülé.seiken bol ül ér\·ónyesí thették, földjüket 
küzös tulajdonként hírt(1k. „:\la.pításukat politikai. 
katonai szotnpontok tették indokolttú és lchet(ivó 
a ii<lron1 országrész határán [l]. 

lüüü-ban a hat hajdú;;[irost. élükön a leg
népesebb 13üszür1nénnyel, kivették Szabok~s rncgye 
hatósága alól és önálló kerületté alaknltak. 
J-\ ;;árusok szöyetsége (Szoboszló. Núnús, J)orog. 
l>üszür1ué11y, lladlníz. \ 1 á111ospércs} ll<tjdúkcrüle
t.et alkotott. arnclynek. élén lüGO-t61 1nagnk últal 
választott kerillcti fi5ka.pitány és a hadnagyok 
tnnáci:!<b úllt. J(orületi székhelyük lGDU-t{_)l :Böször
rnény Yolt. Ez évhen ngy~ulis„clltat{írnzták, hogy a 
kerületi gvüléseket neiu az egyes Y:Íro;:;okhan fi„~1-

\-últv<.t, 'fi~1ncn1 a leginkill)b._. l~özpnntlHlll fel(\·fi 
13üszürrnényben tartják. _,\ ros::iz utak, a közleke
dési nehézségek nagylnu1 hrizzújárultak t~ határozat. 
n1oghuz<Ltal{lhoz [2J 

.::\ :X:.\1 III. szúzndhan ;t küzuli l)ebrccen i!2'.azga
tú15i szer\·ezetének hatúsúra a ;;{Lro:.;i ünkor1núnvZ.at 
é~ hivahtlszervezot teljes egészébon kiéplilt. u.~}--an
i~ a. YÚrosok népének ünigazgatüsa clvesztutt(' 
nünclen katonai vonását és polgári jellegüvé \"ált 
[3]. 

„-\ vúrosok katonai jellege, uazdnsúg"i és túrsa.
dtd1ni clinnrndottst'tzn 'hoz~újú~ult ahl{oz 1 hog;;.r a 
X\7JLL szúz;1cl \"égÓÍg ne111 fnQ:htlkozt:ak az e~és?.-
~égii;;y íűjlc;.;ztésé\~·et.'·patikúk (ótcsítéséYol. ·-

.:-\ h<1jdúvúrosok küzugészségügye liihetutlcniil 
al<t('.:.iO!lY szí11von;tl1n1 úllt. „~\ -.,·úrosokl)at1 runclkí\·iil 
eln1arac'lntt küriiln1énvck között éltek az e1nherek. 
:.\ liúzaikat földh{í! Ós s<írh/Jl építeit:f~k. r11nelyek 
lúzt.os u-vilknsai \.<,ltak az 0gész8éz11c:k. l~ab(1nús 

hitté i~-· fejlfídött nz e1nho1l';k kö~:ött. n1iszerint 

„rnindc~n új húzbt"il n1eg ke1l halni valakinek" ['.!J. 
.-\ küztisztasúg igen gyarlú lúhakou úllt. I\legszokoit 
dolog volt. houv az utcúkon trúuva- és szo1nét
d(J111l)ok ynltal~-:··· arnel\·ekl'n clüglütf:.v t'tlln.tuk h1tllái 
hc\·ert.ek .. '\z :lllatok ·az uictln '-sz;thadqn kc'>horol
htk. „n1ús u1egvéh{)l Yaló nrasúgok <l \·úrosokon 
kereszt.ül rnen\~·~·, n1egl1otrúnkozn;Ík" -·- 1nondta a 
f{)kapit{Lny 17\1:2-hon. Ekkor határozta el l-fftjclú
náuús, hnzv a ;;úrnst 12 tanácsnok közt 12 részte 
felosztják'· és n. tanúcsnokok feladata lesz a rájuk 
es() rész köztiHztasáuára. folürrvelni. ~.\ .,Ycnusi 
nyavalyúkn is nagyo1~~·clszapor(;·;Jtak. de hil;tba. zúr
ttlk he töhbszür is a li(Jnlélylulzakat. <t prnhlénult 
(_'sak 1835-hcn oldjúk rneg. a1niknris n. kerületi 
orvos felügyeletét elrendelik LGJ. 17f!"1-hcn 111ondta 
ki a. kcrliicti gyíílés, hogy a rendkívül egészség~ 
telon olnjiitiíket a városon kh-iil kell elhelyezni [01. 
„.\ kerületlien nagy kiterjedésü n1ocsnrak és pos
\·únvok vannnk, dc nen1csak a füklcken. réteken, 
hanÜn1 a településeken belül is. _:.\ h(;l\·izek n1ir1tt 
igen gyttkran fellépett a ;;últúláz, 111cly lcgtühhszür 
har1nnd-. negyc(1n<tpos alakban jelentkezett [7]. 
„Az ivóvizet a falnn kíviil 1ov6 kú\·ú;:.; kntakh<'il 
hordtúk. Ilyen körülrnényck között júrvúnyn1entes 
id6hen is sok az elhalálozás, járYányok esetén pedig 
igen nagy szún1ú lnkosság esett ;íJdozatnl [8l 

.A török undo1u a közegészst:gügy fejliidést'.:rt: 
.f!út.lólag hatott. CHyn.11 ross:r. állapotok uralkodtak. 
liog-y ezen ide'.) alatt tizenllégyszer lt~pott fel júr
\·únyszerííleg n pestis. n1elyct tetr'ízött az up::ran
akkor, úllít(llag hazúnkhól kiinclul<'1 hastífusz is [D]. 
:'\z 170D- és 1710-es években fi..,llép(:; pestis oly~ 

rnér\·(í pusztítást n!<.nzott. lln,c:ry ]1a!tnazúj\·úrn:-: 
170:!. éYi párezres 1akossúg;1 1720-ban az úll<tnd{J 
hetolepülés és terrnészctcs szn.porodús ellenére ls 
csak 1080 f() lett. I„egnaf!yohb pusztít<'tst az 17:3\L 
évi pestis okozott. 1Jajclúhaclház lakosainak szú11u1 
snn fDnél tühb 110111 lehetett. s a jár\·úny alatt íi91 
haláleset:. türtc'.·nt . ..:~ város olyan néptelen lett. hogy 
n gazc1átlant1! !ll<ll'itclt földeket; isn1ételt:en fel kel1etL 
(J~;:tani a j<irYti11y. elinúlt.ával :tz élve1naradottak 
J.; üzött. 

i\ többször felléveuL hiinló' iniatt i:::::cu na~y :~ 

gyertnckhn lanclósúg. Tu11crknlózisban ,, ineghtlftak 
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szán1a is igen 1nagas. Az en1berek földbe vájt 
odukban éltek, mely táptalaja volt a tbc-nek, 
Balrnazújvároson a pap pl. a következőket. írta a 
halálozási n1atriculába: „(isige János 1772. évi 
1nárcius 6-án 27 éves korában n, dohos vere1nnek 
nehéz szaga miatt !mit el" [10], 

A gyógyítás a XVIIL század végéig javas
asszon:rok, bábák, kuruzslók, borbélyok és ková
csok kezében volt. _4,. javasasszonyok tudása né-
1nely· rorógyerejíí nö,·énnyel való kezelésen kívül n, 
kuruzslásban, babonáskocláshan 1nerült ki. Ne1n
csak gyógyító. hane1n rontó hata-lrna.t is 1«nlajdoní
tott nekik a nép hite. _4,. borbélyok. chyrt:rgusok 
vagy sebészek ,.tudo1nányát" háro1n évi inas
kodással sajútították cl. .:\z akkori úllapotra 
jelleinz6, hogy Ol'\7 0S hiányában }fajdúnúnáson 
1771-ben ~,Sári l)éter nran1at" bízta 111cg a köz~ 
igazgatás orvosi teend6k ellátásúra. aki frütclczte 
rnagát arra, hogy a lakosság „hntnlott rnarháit. 
nynvajás betegeitn fele árért gy<Jgyítja„ a város és 
eklézsia ina-rhá.it ingyen. Ernbernek rendel szert G 
clénúrért, inarhának 3 dénftrért. „nya:rajús ernber
nek" pedig 2 forintért [ 11], 

A sebész-borbélyok a vúrostól feladataik el
végzéséért fizetést 'is kaptak .. Az en1hcrek gyógyí
tásán és horotválásán kívül feladatuk ,·olt a Yárns 
loYainak egészseg1 ií.llapotára felügyelni és a 
halottkérnlést ellátni. fin. a. szcrzfJdéses sebész
horbély- a városból eltávozott. iuvekeztek nuí.sik 
sebész:horbélyról gondoskodni. E~ is bizonyítja, 
hogy szolgálatukat igen sokra értékelték. l\Iind
ezek ellenére. ha a. sehész-horbély knruzslásával a 
beteg állapotát 1nég jobban eln)ntotta. kiüzték a 
városból, hárou1 napot acl'\·a- a. t{vvozásra [12]. 

li törökök leverése és kilizése után az elpusztított 
ország helyreállítása volt a legfontosn..bb feladat. 
... 'iz ország közigazgntási rendezése során 1723-24-
ben „1nagyar királyi hel}Ttartótanúcs"-ot, a köz
egészségügyi '\~iszonyok jnvíttí.sára állandó egész
ségügyi bizottságot hoztak létre 1732-hen. El
rendelik, hogy a. törvényhatóságok szervezzék rneg 
a inegyei, illct.ve a szabad királyi ,-árosokhan a 
városi fizikus orclináriusi (inai elnevezés szerint f6-
orvosi) állást. „A fizikus ordinárius feladatai kiJzé 
sorolták a o:vórryszertárak id6szakos ellené.lrzését, a 
járvány és'--CgJcib közegészségügyi feladatok vég
zését .. Elrendelték. hogy gyógyszertárat Iegalá.bh a 
megyeszékhelyen állítsanak fel [13], 

A helyütrtótanúcs által hozott intézkedéseket 
])ehrece;1hen '\·égrehajtották, hiszen <.t városnak 
ehhen az időben két tiszt-iorvosn és C!::!:Y uvógvszer
ttí.ra is volt. ~A hajdú településeken ?t' v~~grChajbl8 
nc1n történt n1cg, az egészségügy n. laik11snk kezében 
n1aradt, gyógyszertúrat inég nern létesítettek. 

1770-ben )fária Terézia udvari orvosa. a hiro~ 
dalo111 protorneclikusa Cierharcl ,-an S\ricton javas
latára. kiadta a ,,Gencrnlc Nor111ativu1n in re 
sanit.atis''-t. 111elv uralkodói rendelet többet erccl-
1nényezett az egészségügy fcj16Llésénck. 1nint az 
üsszes edtligi rendelkezés együtt,~évc. 178:3-han az 
egészségiigyi feladatokat. az cgész1;égüg~yi ügy
osztály YetJe út, 111ely az egészségügyi igazgatás 
szervezetét tovább szélesítette [14], 

A helytartótanúcs jelentiis szerepet töltött he a 
gyógyszertárak n1líködésénck szabályozása terüle
tén. Gyógyszertárak létesítését. a.z egészségiigyi 
ügyosztály engedélyezte. ~4.z orsztí.gos f6orvos, 
(protomeclikus) feladata körébe tartozott a gyógy
szertárak. ellenőrzésének és felállításának, vala-
1nint a külföldi gyógyszeranyagok behozntahínak 
engedélyezése és egyéb közegészségügyi feladatok 
1negszervezése. l 77D-hen az új hécsi árszabás 
használatát renc.leli el a helytartótanács .• <\. rnegyei 
fizikus orclin{triusok idt'.lszakos gyógyszertár-vizs
gálatainak a gyógyszertár berendezésére. a gyógy
szerek 1nin6ségére, az ánszabványok hetartásártt és 
a, g,yógyszerész képzettségére kellett kiterjednie. 
.~\ vizs~álntokról az 1780-hnn elrendelt icl6szn:ko.s 
küzcgé~z;:.;égiigy·i je[entéshen be kellett szú111olni 
! li'i], 

Nagvszo1nl)atu11 lü:35-ben ;dapítt;tt e~vete1n 
l 7Gn-'t7il nr\~osi fakultással h{)vUlt. 1771~1~en a 
tisztiorvosok kezéböl kivették a gyúgy;.;zerésszé 
uti11i'i:;ítés jngkürét r1uj. C~yógyszertárat (·:;ak diplu
in~ts a-v('irrysí:eré;.;z vezethetett. aki \·ala1nelv or\·os
karr;{J bÍi·(') e!Ivete1nen szokúsos vizszút tett:, n1el\~re 
bárki a kitüffÜtt tyroeinális gyakor1at után szaba
don hocsátandt'i. ~ errfil szahálvszerli hizonvítvánvt 
kapott [ 1 7]. ..--\ nagyszu111haii egyete111 i 777-hŰn 
I3udúra, 1najd 178"J~bcn Pestre került, s vele 
egyiitt a gfl'ig,vszcrészek vizsgúztatása is [18]. 
}Iindezek az országos jelcnt6ségü v~t.ltozúsok érez
tették hntúsnhtt a Hajclúkcrlilctre is, 

1-I,ttahnns lépéssel jutott- eUíre a hajdúYárosok 
kiizegészségiigyi úlhtpota. a1nikor a kiizponti szer
,·ezet a kerületi f{jfizikusi á..Ilúst 1780-han 111ez
::.zerYezL s annak központjút f-fajdúhadhúzra. n1a}d 
kés6hh IIajdúhöszfir1nényhe teszi. .<\.z els{) ilyen 
qr\·os :Polgúri }fihd..ly volt. 1\z 1774.·. Ó\·i hajd(1-
l1üszörn1én:ri prot:ncoll 1núr cn1lítést te~z r<Jla 
fizetésével kapc;.;olathan [ID]. LTtöcla 17D2-IS01-ig 
:Földi .János lett .. aki nvelvész. költ<'.í és tud<'Js is 
volt. J!'üldi .János kivúl(') rrvóu:-vítr'i erechnényeket 
ért el inint or,~os. ~:\ngyan ~f{u{~-s egyházi és i1cda~ 
gón:iai ír<'i n11uza 111ondta. hogy tíL 17fH) karúcHOllV 
Í:úfún a „forr(:,- hidegláz'' lict~gségéh6l ITölcli J:ánt_;s 
n:v6uvítntta ine.o;r. akit. n1an:ához Debrecenbe liad~ 
h?tz;.(1l ,-itetett [:?<J], }!int érdekességet említhetjük 
inog. hnq;i.7 ez idtíben poc1ig Debrecenben tühb ki,-{d6 
(Jl'\-os is ruiiködütt. köztük a híres \\'eszprérni 
(.'sanácly Jstvún és C~sapó József. 

.:\ kerületi f<Jfiziknsnak feladata -.-olt a. ,-árosok 
köztisztaságúra és általában a közegészségügyre 
feliigycliü. I-Ictcnként egyszer bejárta a vítrosokat 
és rendelt a betegeknek .. A f{jfizikus tulajdonkép
pen tiszti fííor.,,-os-\-olt. akinek f{) iűladatút képeitc a 
lictcgek gy<Jgyítú~a is. 

„·\ kerületi f()fizik11si úllú:; 111eg:szervezésével 
hasonló naµ:y jelcntéíséglí lépés volt ~z olséi gyógy
szert úr frdállítása. (.:\ l~fajdúkeriilct gyt'igyszcr
túrainak ler_rf<1nt:n:;ahh adatait: az !. td!J1r(2.rrt foglalja 
(")S:"iZC.) 

.~\ I·lajdúli:c~riitet clsíí g:yógyszeriúní.t „.:\rany 
Sas'' i1éYc11 I-lajclúhöszürniényhen 1828-han Barts 
J)úniel alapította l21]. ]3arts ])ániel egyiclejfilcg
T)ehrel'enben a, ,,1! .... chér lfattyüi' gyógyszertárnak 
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1. túlild:al 

A llajdúl:criifrl yy<iyys::crlúri hál1í:alú11nl: bcnnantása l1;1'.'sité-1·i (:l', hely, joyl'is:ony, dncvc::(:,,-, 

dhd;w.:t•;, jO[fllffi:rtcs (.:S t11yah?yc::,:.,. s:::úmr1 nh1JJ}ri11 (IS:!.S-JSS8·ig) 

Engedély 
szún1a 

1828. 
1831. 
183:1. 
18-17. 
1855. 
1S7 l. 
lti88. 

1-lnjd ú hiiszürrnény 
1-Iajtl úszo bo;;zh_', 
l-Iitj(ltí 11tinti;,; 

T-Iajdúha{lhtlz 
f{ajdúc\orog 
f-la j(\ ú höszürinény 
Vúniospérc,; 

Aranv Sns 
Gornl\·iseWs 
.:\Iagyar l(oronu 
Ite1núnyhcz 
:-ircgvúJt!'i 
:0.Iagynr t(nrona 
\Tereskereszt 

Kos;.;ut h u. 1 nna. 
Pia.ez tér 2lHJ. 
Bocskai tér ~l 133. 
Fő ut.eza l:.l. 
l(os~u1. h u. S. 
Boeskai tt~r l·!lS. 
Piac:z u. ilO:L 

Darts DúniPl 
Bart;; Diiuiel 
:\I0<ir ,J únos 
Csillag .!úzscf 
Farkn~~ Antal 
);°agv I(ií.rolv 
I-It!;'!'.tei·ik G6za 

327 /1828. 
30.8-Hi/lS:ll. 
17.318/18:!2 . 
U.878/18-17. 
7·!31{1851.. 
!)8;)0/1871. 
s:Hlf.l·!,1 lS."!7. 

( l ll:!li-tól 
:\rauy 1{1·n~szt) 

is birtokosa tnnradl. 111í~I a hajdúhöszür1nényi 
u:vóu:vszcrtúrat provÍzorr<~l kezeltette. l)úr év 
~lúl~'~fl. kh. 1880-bnu eladta a uyógyszertúrat 
Stnlman Károlynak [22J. A lfajd(1k~;·iilet elsii 
g,yógyszertúránnk alapítás<tk(Jl' :Debrecenben nlár 
hat g~'{Jgyszertúr n1íiködütt. lTgyannz a .Bnrts 
Dániel, aki a I{ajdúkerület ols() gyögyszertárát 
alapította, 1831-hen ,.(}nndvisclés" néven I-Iajdú
szoboszlón a Iíajdúkerülct tnásodik gyógyszertárát 

is ahpítja [23]. 
Hajdúnánáson 1\-Ioór János 183:3-hnn alapította a 

„l\Iagyar J(orona" gyógyszertárat. ~i.\. gyógyszert:úr 
a város úttal átengedett helyiségben kerül el
helyezésre, an1elyért a gyógyszerész t!O,- Ft-ot 
fizetett. :\ gyógyszertárnak nagyon kicsi ,-olt a 
forgahna. 1836-han azért panaszkodott a gyógy
szerész, hogy· rniótn: 1',Túná.son "\r<ln, nlig egy· évig volt 

itt orvos, s H~l nép a vénnsszon:yi kuruzsláshoz 
lévén szokva, a, patika,i szereket nen1 fogyasztja,". 
I(érte a tantlcsnt, hogy a helyiség bérleti díjából 
engedjenek. l\Iivel kérését a város elutasította, a 
kerülethez folya111odott. _;\. f6kapitány n1éltúnyos~ 
nak találta kérését és a. nánúsi elöljáróság figyel-
1néhe ajánlotta. Az elüljáröság azonban 1negnyng
tatta a f6krtpitányt, hogy 1niöta a patikúrius itt 
van, egy karaj cárt sen1 fizetett [24] . ..:-\.z orvosi teen· 
dőket. a városban a keriileti föfizikus látta cl. 1820 

körül 1nár volt a városban eg;y \1áracly Sándor 
nevíí borbély. l\fnnkájá...-al ne1n voltak n1egelé
geclvc, ezért 1821-ben elbocsátották. IIelycttc n1og
fclel6 borbéd.yról való gondoskodf1s szükségességét 
n1ondta ki a viíros [25]. 183:3-ban a város a kerület 
orvosának felajánlÓtt löO forintot, la1i:ást és •! öl 
fát abban az esetben, ha Nánásrn költözik (26]. 
l\iivel ez ne1n sikerült, 1835-ben a város n1eg
szüntcttc a kerületi orvos fizetéséhez valö hozzil
.iárnlást és 1836-ban az ogyoternrl11 hoznnk orvost. 
SzaJav János nünt városi orvos kiváló szülész és 
szen1ész is volt. Sikeres húlyog1nfitéteket végzett. 
.A. v<:lros n1éltányolta tnclúsá.t. részére kétág,yas 
szemkórhárnt állított fel. 1847-hen alapította Csil
lag József IIajdúhadluí.zon n. „Rcinényhez" gyógy
szerttlrat. 1nely a kerület negyedik gyögyszerttír<t. 
YOlt, ai ötödiket l'arkas Antal 1855-bcn „Meu
vá.ltón néven Ht1jdúdorogon. 1871-ben 1IajdŰ
höször1uényhe11 Nagy J({1rol:y fl település 1náso(lik 
gyógyszertárút „l\Iagyar J(orona" néven alapítja. 

_A hatodik hajdútelepiilésen \: únH>spércson esak a 

tnegye lllC!lalnkuJúsa tttÚn keriilt 801' rrv{!gyszertúr 
fCh(Üíttí.s6.1~ ),\'"ereskercszt'' néven, I:I~~ct~{·ik Cióz<l 
által 1888-lmn (27]. 

,·\ közegészségüu:yi viszonyok lassú foj!éiclésc 
következtiiben az ú3si.. 1840. 6s 1873. óvckl)cn föl
lép() kolerajárvány igen nagy pusztítással járt. 
Ür\·osok hiánva n1iatt a köziu:azaatás részér61 
történtek int.J,zkedések a járv~i-1y '""1ncgelözésére. 

1-Iajdíinánáson az 1D31. évi kolcrajárv{tny idején el 
t:uclták érni, hog:.r a várost legkés6hb érte el a 
járvány ... A. város útjait lezárták, {.)rizték, a járvá
nyos betegek szárn6ra „cé<lulaházat" jelöltek ki, 
ahol a ,-árosi horhély vizsgálta 1neg a betegeket. 
..::\ halott.akut a város által készített vaskoporsóbnn 
szállították. ~L\. kerület orvosa kétnaponként láto
un.ttn <1' Ytí.rost. és a ininden tizedbe kirendelt két 
~zenátort ruegtanította a kolera gyt'.igyít{1sára ér
\·úgással vagy hiz1nutta1. :\ borbély 1nellé soh
orvost is hoztak Tokajbc:'JL Az 1873. évi kolera nuir 
kevesebb úlclozatot követelt, búr a 111egbctegcdések 
szárna. igen tnagas volt [28]. 

A közegészségügy javítása érdekében rnár egyre 
többet tesznek a v:árosok. -~belvizeket Ü!vekeznek 
levezetni, n küzlckedést, az utak javításá~-:d segítik 
el6. l\Iind nagyobb gondot fordítanak a küztiszta
sárrra.. _'1_ trágvából rakott kerítéseket (rrerácluvákat) 
ke~flik kib.;Jrduni. gyepn1estert ~llknli~;znak. 
~4. lakások. sőt az nclvarok és ólak tisztaságára is 
gonflot forclítanr1k, azokat kin1eszelik. ~;\.z utcákat. 
l1dvnrokat f~'Ísítják. jó ivóvizet szolgáló kutakat 
építenek, szorgaln1azz{tk a gyógyszertárak nyitását 
és el6segítik szakképzett orvosok letelepedését [2D]. 

A koriileti fölrnpitány 1802-hon kiadja a hajdú
városokra, vonatkozó szah{dvrendeletet. 111olvbcn 
többek között rneuhatúrozzn ~l f1.'Jorvuf-<, scbor\.;osok 
és a kerületi bába.._ feladatait is. _;:.\_ flíorvos feladata 

a gyógyszertárak Yonatkozásúban: ,,Nagy figye
lennnel tartozik lenni a f(jor\.-os arryó.gvszertárakra, 
hogy aznkhan clegend6 és jó nli~16srYiíi szerek tar
tassanak, 111i vén:re 11iinden esztend{)bcn r'isszel, 
1nid()n <t szükséges szorok 1nár beszereztcttok, 
a gyögyszertúrakfit. ha jónak találja. a kerületi 
Neborvosf::ial együtt inegvizsgálja." Ezen vizsgálaton 
kívii l 1ntlskor is cllenfíri7.het. errfil azonban év \-·érrón 
a kerületnek köteles beszámolni [30]. , 
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~4.. gyógyszertárvizsgálati jegyzőkönyvek tanú
sága szerint a gyógyszertárak az alapYctően szük
séges helyiségekkel rendelkeztek. Ezek: a követke
z()k voltak: „csarnok)) (officina), „gyógyszertári 
1nííhcly", „gyógyszerészi n1ühely" (laboratóriu111), 
„anyagraktár", „fü padlás" (gyógyszeres padlás, 
herbariutn), ngyógyszerészi pince n [31]. 

~4.. jegyzőkönyvek szerint a g:,yógyszortárak 
officinája „elég tágas, világos, elég száraz", a. 1abo
ra.tóriu1n „,tágas, világos, tűzellenes, kövezett pado
zatú", rr raktár á.ltalúban „szűk, sötét" volt. 
A ,,gyógyszerészi pince'' a hadházi gyógyszertárnál 
„kövezett alapú'', a dorogi gyógyszertárnál „újon
nan rendeztetett hc, a, inagas talajYíz niiatt crlísen 
feltöltvén kissé alac.son>·· lett. de kielégít{) karban 
tart.a.tik". a núnúsi gy()[!vszertárn(d ,.nen1 kellúleg 
gondozott. a nagy ··;1ed~·csség 1niatt az edényei~ 
gyakran pcnV::.;zednek" .. -\ hajclúhadhúzi gyúgy
szert{u:nál a lnhoratürittnl nz anyagraktúrral egy 
helyiségben van. ~"'\ szoboszlói rry('1~.r\rszcrtúr cHeté
be1; ,,a.'-hüznúl lév/í pince a ta.h~.{ n~;1Yességc iniatt 
ne1n lé1,·én használhatiJ'' az udvaron C[!V nuísik 
.. házrHíl va11 ilven czélszcrüen bor~;1dczyc 11 • 
a „fü padlás" „i~clclcs, zárás szckrén:yekkel ellú
tott," [i32]. j\ böször1nényi gyógyszcrtárruí.1 .,a rossz 
tettizct nliatt nincs hercndezvo'' . ..:-\ n1inősésri küvc
tchnényck inellctt a tisztaságot. is elle1~6rizték. 
,„Núnás YÚros polgúr 1ncstore felhi1,·fltik, hogy az 
ottani gyógyszertár rc1ktúri helyiségének Yilágosah
há tétele iránt a tulajdonosokkal og,yüttescn intéz
kedést tegyen, végül a. pince tisztún tartására, 
30 nap alatt új folirntozásra utasítrn,'' (33], 

„:-\ gvóg-vszertár helviséaeit ncrn 1,·olt szahad házi 
célra:~"ha'S;nálni. lfih~akétlt etnlíti a jegyzGkönyv 
a hajdühaclhlizi gyügyszertúrhan a .. gyógyszerészi 
iulíhclvhen házi célra is használható tüzhclv'' 
elhelyezését pH], , 

i\ gyógyszertárvizsglilati jegyzéikünyvek a bcrcn
dozé:sck Yonatkozás{than igen kevés t;i1npontot nyúj
tanak. }\z officinai bútorok .,s{irr.i:a. festésíi fiókos és 
pnlczos úll\únyokn; 1 ,fényrnúzn~ sárga festésü fió
kos ös polczos állványok" Yoltak [3fi]. -~ lahoratö
rin111ok hercndczését polcok, szekrénvok asztalok 
alkották (36], - , 

..'\. gyógyszertúrak ofHci11a.i ül!Ycínycdé11yzutér6l 
a. gyúgyszortúrvizsgálati jegyz6künyvokhcn fon11-
111nradt adatok .szükszavúak, általános utalásokat 
tartnhu1tznak. f·gy .,csiszolt ü\-cg:. lJorccllún és 
kcrnénv fitn . ..'\z edényzet feliratának r11ilvensúa;ét 
külön vrügzítettók. 1\ '11ánási gyógynzort:ár:é nl\l~g
kopott, olvashatatlan, ezek kijavítása. és iuegújíti't
sa elrendeltetett;''~ a hajdúböszörrnényi .. :-\rany 8as 
g:yógy8zertáré , .'J~isztán ol;;-nshntó, sC-.Jtét hetük 
\,ilágos alapokon" a feliratok. _:\z ertísebb hatású 
gyógyszereket és ruérgcket a hajdúbüszörtnényi 
.<\.rany Sas gyógyszertárban ,.a kiszolgáltatási asz
tal oldalún jól záró rckesz"-hen, a. hajclúnúncí.si 
J:Ingyar I\.orona gyógyszortúrba11 1 ,;l esarn(Jk pol
czaihan befalazott záras rokeszbe11' 1 tart:júk. I-Ia
sonló az elhelyezés a. IJnjclúkcrUlet tühl>i gyógy
szertání.ban is [:·~7]. 

::i lahorat<Jri1.11uok ·fulszorc!Cse a tiszti 1úurvosi 
f!)·ó,uyszorlárvizsr::álati jogyzCíköny\·ek szerint 
~-;Llz '-'ú:t felállított". s a legújal;b kívál1ahnak szerint 

l 988. junuár 

berendezett készletek jó karban és tiszta állapot
ban", a ,,lepárló készülék és egyéb készletek tisz
ták". „a szckrénv az idetartozó eszközökkel ellát
va" [38] .. A. gyógyszerek ,~izsgá.Iatához szükséges 
eszközök és reagensek szintén a laboratóriurnban 
nyertek elhelyezést. _;.\ gyógyszertárv-izsgálati 
jegyzőkönyYek ntindegyike rnegjegyzi, hogy 
„a l\Ieissner-féle si.ir1nérő 111indkettő n1egvan", 
a „kérnszerck szekrénye: külön záras szekrény, a 
szükséges kellékekkel ellátva jó karban van." 
.t\ 1nngyar gyógyszerkönyv és az új gyógyszer ár
szahvány 1nintlkettő 1negvan' 1 süt .,gyógyszerészeti 
szakkün~·vck szintén találtatnak" a hajdúnántisi 
„:\Iarcyar f\.nrona" gyógyszertárban. 1\ Iíajdúkerü
tot rrvógvszertárainak raktárai , ,kissé szűk, söté
tek1'' ."a ·r,;,Hkséges alapan.vagok „olcgend6, j{> kellő
vn feliratqzott polczokon Je,·{í fiökokban és szekré-
11,1·ekhe11" talúlhatók [:rn], 

l\.ifogúsoltn a jogyz<.iki>nyY a hadházi „l{e1nény~ 
hoz'' uvügvszertár kicsi gyógyszerkészletét. 
.-\ t:u!aj~-l;nt~JS a következ{5ld::.ei'-ind;kolt<t: ,,Igaz. 
ue111 i::iok, de a helyi forgalo1nnak clegend6. nagyobb 
inenuyinég tartúsn felesleges és ahban anyagi 
köriiln1ényci111 {Lltal is gátolYa 1,·agyok'' [40j. 

~i gyúgy.szerészek érdeke volt. hogy 2-".Vógyt:;zer~ 
túruk jiiYedoln1éblil rnegéljenek. ezért ig_yekeztek. 
hogy az jól foh;zcrelt legyen és a helyi igényeket 
kielégítse. ~A hajdúszoboszlói „Gondviselés" 
gyóg}r3zort:árról írja a, tiszti főorvos: .,i\ kor igénye
inek 1negfelel. berendezése és ellútásrr bárn1ely 
nag;rvtí.ros igényeit kielégítoné 1

' [41]. 
A. gyc.Jgvszortárak sze1néivzetévcl is f()gla.lkoztak 

a je'g~lz{1i\ünyvek. .'·\ haj(lúnánási gyÓgyszertiu· 
t.ulnjdonosa ,,hivaUÍ.sának úl6, lelkiösrneretes, ki az 
orvosok és a közösség bizalrnút bírja. A. tulajdonos 
vélernényc szernélyzetének Hzakn1ü,·oltségi haladú
sn és erkülesi n1agavisolete tekintetében ruegelége
dóssel 1nüküclik, ellene panasz 110111 toltetéí" [42]. 

.,)Ieghozatutt: az 1870. évi XXXllI.t.c:„ a1nely
lyel a fÜlállított }[ajclúkerület háro111 szúzn<los alaki 
léte 111egszíint, és I-Iajdú rnegye Debrecen székhely~ 
l\·el és kh;zélcsítctt tcrlHottel rncg lett alakítva ... '' 
. .__ rnondt:a ki n.. liajclúkeriilet'"" ntolsó közgvülési 
jugyz6küny\·c [ 4:3]. "";\.. I-Iajdúkerület utolsó ft-?örvosa 
dr. \'arga ()eyza kivúl{> orYos. sebész, szülész é;;; 
.szernész ,_ lett '1Iajdú 111eg_ye első tiszti f6orvosa. 
~\ létrejött új rnegye gyc';gyszcrtúrainak elsó vizf:i
gü lat.áról a l~övetkczéiket jelentette az alispánnak: 
„A„ rnost beterjesztett 14 vizsgálati jegyzőkönyv 
t:anúsítkozik a felúl, hogy 1,·alrunennyi fennálló 
gyógyszertár berendczé::ic szabályszerű, ollátúsa 
a helvi forgnlon1nak 1nezfelulö. kezelése lclkiisn1c-
retes," pont~~;:;" [·14l '-
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1900. 210. nhlnl. - 27. ])r. (}artnu· ]stnín: l·lnjdú vúr
n1egye közegészségligyt' n inúlthnn í~sjelenhe11. lh1dnpest, 
1941. I\.iiliinlenynninL 1-:17. oldal. - 28. 1-Injd(t. vür· 
rncgye és l)ehrPc011 .sziil.inrl kirülyi vóros 11dattríra. (Jss:t.í'· 
1.íllílni tu: .A szerkf'::;zt6 1.iízotls<ig J)elircccn. 1907. l 15. 
oldnl. -- 29. lJr. Gartner Í8tni11: llnjdú \'Ürtuegye köz
cgészségiig:ye n 111úlbnn ér.; jelenben. 13udapest:., 19•11. 
f\.üliinlcnyonint 1-37. ol<lal. - 30. Sznlnilvrcndclet a 
hnjdúvúr~isok ntint. !iclyturt.ósügok részére k6zignzgulósi 
és tör\·érl\·kezési tekintetben. Os::;zcüllítva: .'\ t.i)rvénvck, 
türvényeS gy11korlnt és fclsOIJL rendeletek nlapjtin JJcb
rcczen, 18ti3. 7~L oldal. - 31. I-Injrlú-I3ihnr 1ncgycí _Le
·véltár (i.oviíbbinkban I-lBrnL.) 005/b. :i:J:l/1881. -
32. I-IBrnL. 2-!94/1881. - lIBn1L. 905/h. :153/1881. -
:13. HBmL. 2·!9·!fl88L - 34. JIBmL. lV. B. 005/b. 14. 
;JSG/1880. -:- a5._ I-ll~rnL. JV. B. 905/b. _:~53/18_81. -
:-10 .. HDinL. IV. lL 905/b. a53/1881. - I-IlJrnL. llnjdú
Bihul' u1cg-yei gyóg~·szerttirnk irntninuk gylíjt:c1nén_vf~ 
I9a9-1950. Xl-111. 1-7-cs. - :~7. 1-IBn1I„. l\r. B. 
HOö/b. 3;J:l/1S~l. - :JS. lfI3tuL. I\~. 13. 900/!J. 35:1/lSSI. 
- :~9. l!BinL. [\". B. 905/b. :i5a/1S81. - '1-0. lll~1nL . 
.IV. 13. 90;J/I!. l·!. ;JiiG-lS80. - ,11. lIBrnL. J\'. _n. 
90iJ/b. 3;13/1881. - ·12. ll B1nI •. IV. B. 905/h. :~:J:Ul88 l. -
·!3. Rác:.: Isti·rín: :\ hnjdúsúg történet.e'. Hazafius Nép
front 1957. ű7. o\dul. - •1;!. }113tnL . .IV. B. 90fííb. 74 
10841/1889. :nza;rnsa. 

.j.! 

JJ;-r H. ~ u :l 111111 Te p 11 ;'l·P l{. 3 a :1a1i: Pu.1-
iuunuc 3//paaooxpa11l'llll.'1 u rjiap.uatJllll .Xalir)y otí.1acll111 oo 
1876 i!. 

AuTop oűpaGoTa:in 11cTop1111 tj1ap.,1an1111 xaii;ty-ropo;toB. 
ÜCÍCTOHTCJlbCT!Ja, 3aÚOThl j[ llCOÚXOJUD\OCTb OCHOH<lll!lH 
;][!TCK l! HX (JlYl!!\lU!Ollllpona!ll!fl a0Top1,1 oúcy)l\;{~ll()T n 
p<l.\\KílX OlÍUtCCTUClll!Ol'O !t :1h'.0110.'>11ll!CC!(O!'O l!O:JOi1''.Cll!!H 

11a1111oii 3noxn - e IG05 no l87G IT. J{po:Hc Hcno:ib:JoB<I· 
lllUl pa3.'ll!l!llOii llCTUfHll!CC\{0ii, rcorpcHfJJJl!CCh'.Oii ll é)J\ll· 
!!0.'11l'ICCJ(0-!!0:!!IT!lt[CC!>:oií .'l!lTCpaTyp1>1 al1Tüph! Oll!!]l<H!Cb 
11.:1 apxuUllb!C ,laJJHLlC !!pCilC'l'<lflJJfl!OT COCTOfll!llC :3;ipanu
oxp<1BCl!llfl, no:1o)J(C1111c ,,1e:o11tu11c1,:oii c;1y;.1,:6i,1 B ropo;tax 
oc11on<u1111>1x llurrnano.>1 Eo11i,:a11. O ;tc51TCJJbllOCT!! a11TcK 
;taHIT OÜI!t)'IO l\<lj1Tlll!Y l!<I OCl!(IHC 11püT0!(0)!0H lCOHTpO!lH. 
Coo1ínte1111e rrr:te:!bHO 110;1qepi;nHaeT, l!Tlf y·,r,'.P n To HJ1t'.\1H 
ÓO.;'lbllltJC Hlll!.\lal!llC y.:tC."Jíl:!ll co:i;tal!l!JO !10.'l\C!l\Cll!lii, 

lJl!CTOTI.! ~l!ITCI( ll xpa!!C!ll!lO -'lCh:apcT!JClll!J,!;\ 11penap<lTOB, 
TC.\\ c:L\lbL\l it0!\<l3h!íl~Ul, IJTO ~rra nprnj1ecc11n TpeüycT CO\IT~ 
llCTCTBYJOll(Cl'U :1TJI'lCCl•:uro llo;t:-:o;ta, llfHHt1ecCJ!Ol!<t:l!d!J,IX 
:11 ! tlll! ! ii. 

)1. l'int.tir-Tüsk(' nnd I"\. Znl<~i: '.Fi1~:dc1·1,. 
!opmu1t nJ hl'1tlth curc and phar11u1cy (). tJ,e f/ujdn
dt'.slrid beJ1;r:.~ 1876 

:\ Stlr\"l·\· i:-; s::ivt'll (ltl t!H~ !1i::1t.nry of p!uLniiacy of th(' 
"1-lnjd\l"·t(n\·n~. Tlic-\· di':·H.:ribf' ihe ('.in:tnn:-:LH11vr·s, 
trouliles nnd JH.'Vi•,.:,.:ií..\: of cc;taldi:-:!nncllt n11d 111H:rat.in1; 
11f Illtn1·111at'.il':::, taking i11to (:t1t1siderati(in t!it: ,.:o(.'.ial H!HI 
r·c·onoini('.al situation nf ihc period lOOiJ t<l IS/ti. Un th\: 
l1nsis 11f {liffcrc_:nt hi,.:i(ll'il'.ttl, gc11grn1d1ica! an\! 1'(:1Jno111ic· 
pnliticn! litcntLUl't: as \\'(~!! 11,.: nn;hi\"ttl d1ita. a pn:,.:entn
tion i::; gi\·cn on thn puh!ie hen!t.h :-:ii:uatiou uf tit;, in\\"llS, 

fnundcd ln· tlit' duke J,.:L\·lin Bncskni, t.IH· f11und!:!' uf 
thc ''l-Injd1\".tnn·ri,.;. ns \\'dl as nn llie hcnlili can: sy,.:lv1n 
of thnL ti111c. ()n tlic !Jnsis of conie111pl1rnry ;1ffit·i1d n~· 
IH'rt:.; nf ,.:u11cryi,.;ion \\"C van gf't. !l cnrnpre!i(•Hsi\"f: pictlln' 
on tlu.' nJH.:l'ai-inn of n plinnHacy. 'Ilic papvr (•tnphn:::iz('.:-:. 
tluti t.!H: dn\"t'lo111neni- rtnd liygien'.'.' nf tlu· l'<H•!!lS nf 
1ihurn1acy ns \\"Pll a,.: the st.nring nf druf!~l \nt:-: nf grent 
significnn<:e alreudy ut. that pcrind, su11p11rtin;:.: t!H' ;.:t.atc· 
1neI1L thai. t.!ii:; prnf1.:;.;sion rcquire~:; adcqutli,„ 111(1r:d i,„_ 
hn\·io1t!', t'XJH:rlise nnd l'ilu<cation, 

Frau .lh·. Pin L lt r und Ur. !-\. Z n lai: L'11!
wir:l.·fung dt.:s (!c.~·un1ll1cil;nrcsc11," 11111{ dcr !'!( 1 /niln::ie 1frs 
l/aiduc!.:cnlie=lrks hi8 JS7ó' 

!in :\Iittc·!pnnkL dt.'!' lllittcilun~ si.t:liL <li1: c;t·~;v!ii(:htt· 
1 !l·l.' .Phar1n11zit: der l·l'niduekeuBUfdtt~. l)it· \'1·rliiUtc1i,;z;\·, 
~orgen und KnL\\"{·!ldigkeit dt>r Griindung u11d dt'i' Funl.:
tio11 dt·t· :\pPUH·kvn wc•rden iin f{ahnwn d1'!' f!1';.:v!l
;.;c!1nft.liel1e11 llfld \\'irtsd1nftliehCll l'.<tgi: (],•r <il!!JlH!Í!!l'rl 

,.;ildt -_·oii 11.iO.J lii::.; 10/fi r•rstrcckcnÚc11 l't'·ri"d(· !<t:· 
~pr•1chun. :\nhniul •lel' \"(;l':-1eliit:1lerH:Jt !1i:-:t{)risl:ht·!1. ;.:;(·o
gra pli ÍBc !i cn, \\·irt ;.;eh a fls1 JO l i t ise ! H:ll tl n d : u·v h i \" 11 risv lic n 
JJ11te_n \\·erde11 die dttninlige Siluation dcr Hy:;icniv und 
dcs l-iesund!ieits\re . .;;cns in dcu \"O!l !:-:t.\·1\n B(wskni s::e
gründí·Le11 8 Uidt C!l d1ll'!.,\'1::fitüll L {'li(~ Tilt i'.lk+·il dt:!':\ pot ]!1,'
kcn \Yinl ILHfgrunrl dv!' z(·iig,;;11i'1,.:,;i-.;1d1l·n J\,q1trol!pro
i.riko!le ausfilhr!i<.;!i besebriPlH~!l. [';,.: winl ci:.::t·n,.; lwt(tllÍ. 
daLl Hir die :\11sl1ildt1t1l! dcr l-Ui.11n1c: Lz\';. dt·!-: SnulH.~rkt·ii. 
il(!t' .'\pnthekcn RO\Vi('- fiir die T„ngcrnnt; der l\Tedika
!lH:nte sclinn danials \"icl Nnt'L':t' :.u.·ll'H'.!\•n \\'ttr1!f', da.~ 
glcic!izcitiL; n11vh soviel bedeut;:t. ,'fal.\ di(·,:~·r Lleruf t:ll!· 

z;t1n·vltc·nd;;s H\Ot'ali:'iehes Vt:d1nlíé:r1. Fnclik<'!lllÍui::;,:f· und 
I\.11!t.ur C'rfordc·ri. 

-J; [<'•>~·111110 1:11 l·:sjJ1.:1·anf1J: 

IJ-riiu• I. 01 r t~ n l: !' i n l l: r Lui D·r" [\. Z ll ! u. i: 
L•1 e;·ul110 rlc .'1aui/111'(1 /;11j inn1u1ci1, ,(„ {1r ll.r)1lul:-dislri!:lu 
üis l!t J11ru JS!(i · -

La gf'nútornj pri!a\i1Jri~; ln lti,.;tur-ion dc· fnn111!(;i(1 de ln 
hnjdnk-urboj. Ln cirl~(1t1:->tH!ll'.njn, zni·g11jn knj tll'l·,-·:éPt·on 
de fo1uligo knj fHnkciP dv ln 1tpoteknj ili lokigi:.; \•11 ln 
soeian knj uko11nn1i11n situneion df~ ln dnniin - de la jaro 
l(iíl;j [;is la jaro 11"'7() t'tt•ndíC;nntil - J1t•riodo. f\'nnn la 
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utiligo dc la dh·ersu bislnriu, gPogn:1fia kaj ekonorni
polil·ikn hibliografiu ili (sin npogante anknü nl lit nrki
vaj iiHlikoj) prezentas ln sunilurun st.ai.on knj tiiu11a11 
situul'.ion de la kuraeist.u Sl'rv11 de la urhoj fonditnj dt• 
l stclÍlt Bocsk(/i. J.1ri ht fnnkeiudo dP ln apoi.t>knj ili donns 
resurnun liildon s11r!ntZl! de sinil'tnpnj knnirn!uj proto-

1 ns.:... januii;· 

kolnj. Lu publikuJo apal'Íf' s11bstrck11s, kl' oni ttHtlic Z(ll'
gis jniu (~tt tiu cpoko pri !u clforniigo knj pun.•eo de ln 
npoi.ckuj ejoj, kro1nc 11ri la ktHlSf'r\·adn de !a 111f'dikn-
1nentoj, kvnzuü sulttennnte tiull Jlt'iHc·i11nn, ke tin t·i 
profesio pnst.ulus knnvellHil (•tikno sinienon, fnkkonon 
kuj er1u.lieíon. 

(lladú-Bihar Jfer;yei. '11anác8 Gyóyys;;ertári f{özJJOntja, 
Debrecen, JJJ. 38 ~ 4002 és 1)cnunelu:ei8 Orvostvdonuínyi Egyeteni Ciyógy.szertúra, 

13 uda.pe.-;t, 11 űu.11es l!J ndrc u.. 9. - 1092) 

Érkezett: lü86. I. G. 

,\ GYÓGY~ZElll~~z ,\ "lHJO·ll' 1;n:1·::\ 
.:Jlorj, ./. f','d.: :-:iel1weiz. Apot!i. Zlg J:!,;J. (GJ. l.t~J-lG.t. 
( 1987). 

~\_ gyúg~:szeruk tiiru.'.-iu:t.;nek \'!Íitoztisa H1údosil.ottn 
a gyógyszere.sz fL·ladatút. ,\ jü\·ti l·\·c·zrl•drl' u~kin1.\·c· a1. 
új t.udonHinyns c•rL•dr11ú11yvke1 jolibnn figyclf·1nl11· kuli 
vunni. Tiirtt:i1H:ti vis::;zauillanti.is uttin a SZL·rz(í eljut. szü
zudunk :>O-as Ú\·cihez: ekk(1r kcz1\tv a1. ipar Üt\·e11ni 
a g~·(!gyszl~rgyúrtUst.. :.\la Svüjtd1n11 a l!Htgi,,;zt r·rílis t'('C('{l· 

túra l %-ot scn1 julent HHit·. L'gynnnkkor HZ ipar (1nint 
niiuden g,yút•tö) agrcsszi\· liirde1es-lindjlin1111t fniytat, 
,Jó példüjn ennek az üngyógy,,;zerezés. ~\z é\·ezr(·d \·égL~n· 
rnür 1_1 100 é\·cs úilag01Pt:kort prognnszt izültük, aniiknr 
ebbe az ideális kepho h0rolil1ant ll thalidoinid-t':->et 
l9HO-bnn. ~\z 1.ílo1n szert.efoszlot.!., az PH1hel"ek szkt>ptiku
suk lettek a gyógys;.:erckkel sze111l.ien. }fn, kiizc·l :lO l·\·
vel késübl! tnegúlhtpítl111tó: n gyögyszerkutauisnak 
e trugédin 11tún nagyobb uredinéuyc•ket sik{'rült r·lúr11ie. 
1nint teljes knn.ibhi U.irtünct-.Jbc·n. :\ ina gyógy:-;7,1·r1\szt;
uck fr;!adata, hogy 1.1. sok új is111eretcl: az or\·r1s1111k és a 
nagykiiziirtsl~gnek kfrz\·t~tÍL·H~, l.!1\·til•bndjn. 1': felis1t1er{~s 
vezetett, Seüjebnn H kepzési reforudioz, tnely so!;: \"Ítn 
uiün 19::-JO-l;all lüpt:t.t é!utl;c. Célja; 11 g.yógyszur(::;z HiiH" 
dont, tudjon a gyógyszcn:krúl, c:-;ak így felell1('L n1cg 
n vele szcrnben tütnnsztott tát·surlu\111i r:l\·i:lrúsnknnk, ez 
nznlgülja !l i;yógyszerbizt.on:-;Ligrlt. :\ gyógyszt•rl•szi::t 
(t11ikónt. Hz ilrvnsl·ttdn11n_iny) n i.en11úszeU.udo111únyokon 
nyugszik, dc t~zckct. a gyt'igys:t.tTÚ,,;:.-:vLi.cl 1"1;:;;.;·1.cfilggeslJel! 
kell oktai-lii. _Pl. egy or\·os sz1i1nü1·n 11z 1:·h.~ti1tni isnic•rctck
Löl ne1u adódik L<.:rHlÚsr.eiszer(iun, hogy u szv111«t fclszi· 
\·(1dúsi szer\·k,Jnt vugyc figyclend;e, dt~ ez a gyúgyszc1·ci::-zi 
élclt11nl;iu1 f(1olos isineret. J~ pe!da a kepzés tuvühbi. 
nisz!eg(;::; f0liilviz:-;gúlatünak sziiks0µ:01·u utal. ){a L'I!> 
11outos knlesztcrin-tl'ig!ieé'l'i<I 111r:g/1;tt.ürozüs H gyógyszer· 
üirbau 12 f1·11nkl•rt vüu:czhet(i. az or\·(1;;111.il :JO-t'\O frank
ba kt}l'ÜI. :\ bui cg a \·il'rakuzúsi idt1 ine!lt.·tt 11ünzt i~ 1nvg· 
takaríU111t-, tH_'J!l i!; szólva a bizl<)sÍiÚ IJH'i!tHkarítúsüró!. 
Hi111 yizsgülati eredniúny ind(lkn!jn, nkkul· tJl(•njen a bt~
tcg orvo;:;!ioz. Ez ú!l a \·Crnyo1núst110rósre is. :\ g:yógy
szerósz «Zzt'! iu:Jtl a;,:llLkqzik l1v a dinµ-nózisl1n, csak :-;zür· 
üs HZ Ot'\"(1slioz ini11\·it. ~000-1.ien PZ is~!l .l!\'Ú.l!\·::-zcT1.'.sz fcl-
ndai.n lesz (-U.i). · --· ~ · 

,\ GYÓC+YSZE:lt 1::~ 1-:l'llÖl'A 
C. Jr'.: J.Ioniteur U!uir·1n. Lali. Nr• J/4G, :ir;. (lD~/). 

:\z e11rópni küzi')s pint: gyügyszcrügyC' ln::;;-;nn fejl\jdik, 
pedig ez lenne az c:;élyr: an111tk. lingy fe!\·eg~·L·k n \"f•r

:-·wnyt az Egycsii!L ~\lla11iokknl l•s .hqninnal. A kutatlí,,; 
ina niúr eg-~Ti) inkább lúr1kür11ini ulnpt1krn lu.'lyezrJdik 
es a IJ\OJeku(firis !1iológi1t \"H\arniflÍ fl getdC\'!J!lO!Úgia 
inúdszer('iL alka\Jnn:r.zn. Ebbúl n :.:zctllIHint J,(J! llt~zve az 
európai k11tnt.üs cls6sorL1nn a neurr1!1inlógin fele orient1i
lódot.L í(iiliini_ii>Pn :\llgliu, ~\-c:dorsz1ig, Delgi111u t'·~; 
Frunciaurszág nszt\1Zik nl,'r'<Ht pepti(\\·(·gyiileLt:k fclfeth~
zt)sün, uiint a111ilycnek pl. nz cnkefnlinnk, nz id(•r!i inge-
1·LilcL útviv·Cii. l~zek üZ új isrnerctek azonban az US:\_-bu11 
\"ÜltHtk lcggynrsubban ipari t-errnékktS u gycigyszcripi1r-

IJH!l . .0..l'lll folytatható i!1\·úlil1 az n 111(•gt1sz!Üs, hogy nz 
a!upk11tauisok nz cgyctt:HH.:!<és n kut.ntúintézt:tck feludut
kiirúbc tartoznak. 111í~ az nlka!t1HlZOtt kutatüs az ipitr 
laboraiúritunaié. :\. g.\~Ógyszerek tl'l'én a kutatüs ó:- fc·j
leszt.és cgysegt:s lóncoL kó11cz. :\z J~;urúpai (Jycígyszer
köny\"et.. 17 nrszüg fogndta el: a huL alupító nl'szüg:i11 
kh·iH az .Egyt:sült J(irúl.vsüg, ::i\·üjc·. i:jyédor:-;zúg. J)ún1n, 
lzlnnd, ?..;or\·egin, ('ir1rus, :\usztrin, Irnrsz1ig. (iörügor
sziíg l•s Finnnrsztig. :\ valósüglian ltnlósugnrn sokku! na· 
g.\·obli: kitPrjcd szci1nt1~ n!yn11 afrikai orsztigrn. 1t1uely 
koriibhau nngol \'ttg:-' fl'nncia gyarnHtL volt... 

.-\ I\:iizi);; Pine kitcrje~zti:se a gyógyszerekre· roúr n GO
ns 0\·ckbl~!l lll'(1grn111 v11\1, de csHk tl 70-es L~\·i:k \·egére 
fejti:idött.. ki az cnibergyógyüszut ll'l'Útl. I\..inlakítúsa 
hüirl\·zik rneg az i1nrntu1olóuini.1.1 nulio11kth·, ll hnHH:npa
l a g),óg~·sz(~fekiH.'·! l:S n \·Jí·kl·:-;zitrnények terl:n. Ennek 
ji'n·úlicni kilútüsnh·id is foglnlkozik n kiiz\e1nen:\:' (·líl). 

f{empfu· 

EL.JAidSOK ,\ CSÜtM:zAM c,;üKKEl':Ttsürn 
l. lll~SZ: ÜTLETEK ,\ HIGIJ~KL\JL,\G 

KIFUG,ÍST,\LA~; }fl'.KLÚWZ 
,')'cheBi', J:.: l.ltselie .·\p{1th.-Ztg /:!,fi, (·!G), ::!·!IS-2·lS:!, 
(19~7). 

„:\ g,vóg~·szc·rtürnuk oly 1núrt.ükli1.,'ll k(:!\ fr·lszcrelvr: 
!ennie. hogy n !uq1~z11!ük, ken(icsi"1k, drugkcV('t'Úkuk, ol
datok, sz11szpunziúk, c111ulziók, (~xt.raktuniok. tinkturük. 
:;zt:1ueseppPk, ~ze1ukvnt1usiik, sr.e111f(lrdlík. kúp11k 1.::s hU
\"t.:lykúp<•k ckiínisszcn·íen el1"íú!iít.11ntók lvgyc11t·k. Stt.~ril 
g.vóg.y::u.er~k 1!:-; de::iztilliílt \'ÍZ k!;szít0se bizinsítot.t kel! 
leg\·en." If!v :-;zól n u:\·{1g\·s·1.ert1it·nkl'úl l'<:ndc·!kez(1 jog
sZTlbüJy. kií~1011(_h·11, i'lt:ig:-= ·q;,\·edi 1·eceptl·kntq a kt:szteÍ·
rn0k \·izsgélnt1ítól e! l\dt(·L ((:kintl~!li ... \z nr\·nsi rende
letre ke:;zll!L szt:nicsuppc·k1H~k .:>tcrileknvl\ kl~tl il·unilik 
ós iniodcn L;\"Ú,:.::\·sz1·n~sz11ek biztusnnk kell lennie nl.iban. 
!tngy nz 1.ilt1:i1a"'i~l·szítctt sze1ucsep11 steril (n gyóg_vszer· 
kün\·\-i kiiveu:!1nti11\·t:knck !tH•.!!felt'h°) szinten). J~hhez 
11011; e\0µ a felszerc~ici;.;, hanc111 i11ikn1hir1iógiailaf! iiszta 
anyai;ukltt., vizi:t. <::ozküzi.iket. l'.•s !!lHllkalte.ly('t kell H_'
re1nte11i; 111cgfc·leki nn11tka1nódszert kii lolguzni ús n szc-
1n0lyi higi('~nút, nwgvttlósitnni . .'.:'orra \'l~\·e !l csíntszütn 
csiJkkcntéi>0nek Jehct.t1s{)J!C'it., n i>zcr·zCJ isn1crteti a h(n·cl 
(\·ízgözzrJI, szürnz !iiívc·lf \·nlú si.t'ri[c,zés rl~szletl'it.'J'lib
lüznln::i üsszeü!lít1i;.;l1n11 kiizli az f'g,vt'i)J, 11 Ll:\I-\ ~-hn11 
{;:íri. n1r'1dsze1·l·kl't. nz f'iilt'.·noxillOI-'. az io11izti!t :-ill.l!Hl'HS, 
H ,,;zfirúsPu alapuló e!jtínisnkiü. !stJl(·rtr_;ti n ké11ifai t;,_ 
liinlögiai nlleru"irzú in<!iküi.orokat. l;túlJbiak olyan npntn
gún .silórükat. t.n1·tal111azn1Lk, n1nf·!yek1H·k nn.u.\·nld1 a Ji(i
\'e! szt~nd1eni e\lenú!lr.ísu\;;, rnini a pntng~u kúrnk(lzú\;:{~. 
Ezeket túi.Jlüzat.l1an ü:;sz(•frii;lnh·a i~n1ertt:,ti. ?\a11i alknl-
1oaz1.ist'it n k0ruini iudik1.itorok alknlnu1::-ahlink: ez()k n 
slcrilczl:;.; pnnu1H~i.1.•l't'iL: nz id(it. 1,;s <L hiii· .ii:lzik. :\ kcn_·s
kedf:lcrnln~n színilldikúLor kiirtylik üs i\·ck kiq1ltnt.ók. 
lGzek n!kalllH1Sllk annnk jc\z(~!'lin~, !iog·y 111egtürtünt-v 
a 00 11urcig tarió UiO C f(lk{ls, illetve a :IO perces 180 
() fokíJs hiikuzeh~s. ,'\ tiiblút.<tlok az i~llt:nr'irz0srf.' CS(Í 
a11yug,.;ziikségvL is fu\tünLctik (iiO). 

E\e1nplo· 


