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2,5-3 millió. A legfőbb felvevő piacok Ausztria ,
Németor szág, Franciao rszág és az Egyesül t Államok. Külföldi szakemb erek már ekkor nagy elisn1créssel adóztak a magyar gy·ógynö vények jó
n1inőségének és a jól megszer vezett kores}red elmi
hálóz0otnak Magyar szakemb erek pedig rámutat nak az illóolajg yártásba n rejlő lehetőségekre
(I I k K: Köztelek , 1913 szept. 24)
Statiszti kai adatok szerii1t a gyógysze r vegyésze ti
vállalato kban foglalko ztatott munkavá llalók lét-

7. évfolyam 10. szám_

száma 1910-19 13 között !96-1ól 318-ra emelkedett Ez az adat némikép pen iávilágít az ipa1ág
fejlődésére, amely gazdaság i mutatók ban ekkor
még nem juthatot t kifejezés re
A bécsi IIL Nemzetk özi Gyógysz erész Kiállításon (1913) 12 magyar gyógysz ergyártó cég Yett
részt szép sikerrel, ltöztük a Richter és a Chinoin ~
valamin t több kisebb üze1n
( Folyta.tá.~'a l;ö1:elkezi1i.)

A GYÓG YSZER ÜGYI SZERV EZÉS KIALA KULÁS A
DR ZALAI KÁROL Y

A gyógysz erügyi szervezé s feladata, hogy meg- lására a te1n1észettudo1nán
,yok, különöse n a fil1atározz a és n1eg\·a.lósít1c3a a gyóg:y-szeJellátás szer- zika, ké1nia nagymérvű fejlődése
, n1ásodsor han az
vezeténe k legn1egfClcl6bb íelépítés ét, n1űködését és orvostud on1ány reneszán
sza, n1ajd a n1űszaki
fejleszté sét A n1ai érte1en1hen vett gyógysze1 ellá- tudomán yok kialakul
ása és nag,yará nvú fejl6<iése.
tási, gyógysze részi tevékeny ség hosszú óvszázado.:..
A társadali ni és gazdaság i rend n1inde11kori
kan keresztü l egybefo rrt a gyógyító orvos munká- alakulás a ugyancs
ak nag:y befolyás sal volt .és
jával, s csak mintegy 3@0 évvel ezelőtt, a X\1JI
van n1a is a gyógysz erészet fCjlődésé1e. A X-\l"II.
század végén különült el végleges en. és fCjlődött és XVITI századot
a feudalist a társadalm i iend
önálló füglalko zássá . '1..zon
.
han 111ár ezt 111egelőzően ,jellen1czte, 1nelybcn a gyógysze rek: készJtésé t és
is találunk a gyógyítá s tö1 téneténe k lapjain olyan fürgalom hahozata lát
a céhrendsze~ ben n1űködő
adatoka t, rendelkez éseJ{et intézh:ed éscket 111elvek polgá,.1i gyógysze1 tá1
ak és a sze1zetes1 endek gy·ógykifejezet ten g:_yógy szeJészi jellegűek:, tehát a b~teg szerta'.rai végezték
.~
. hűbéri társ~ clal111i 1e11det
embe1 gyógvsze1ekke1 való 111egfelelő eJlátását felváltot ta a
kapitaliz mus, amely " tőke folhalszolgáltá k _j, pál\ájuk at szerető. haladó szellcn1ű 1nozásáv al és fBlhaszná
lásá-val 111á1 a XJX száor vos-g,yógy sze1 észek, ill a későbbi évszázad ok- zadban is lehetővé
tette gyógysze1 üzen1ck léte.
bar}_ gyógysze része}{ soh.at munh::ál kodtak, hoé!Y a :sítését, n1elyok az jdők
fülya1ná n egvre fejlőd{)
lakosság ot g:y ógy szerekke l nen1csak lnegfelol den gi}gyszc rgyá1ak ká
n6ttek. Ezen átalakul ás 11ag}
ellássák, hane1n n1agát a gyögysze 1észi tevékeny - hatással van a gyógysze
1 észet alakulásá 1 a, inert
séget is fejlesszé k ~~ törekvés eket tekinthe tjük ennek l{_ö\- ctkeztéb(-::11 iL
gyóg) szerel6ál lítási tevéa g:yógysze1 ügyi szervezé s előfutárainak _Hosszú ken;ység a gsógysze
1 tárakból egy1e inkább átidőno1{ kellett eltelnie, amíg cg;y város, tartote,;·()dik a gyógysz eJ\egyés zeti ipar terülcté1 c, s
mány, vagy á.lla1n átlátta és n1agáé1 á tette a így a gy-ógysz erellátás cg,yes
feladata it a XIX--gyógysz erekkel való eJlátás ja\·Ítá~ár<1 ü·ányuló X_X„ száz.adJC ndu]ó
jJejétöl h:ezdv·o a g,rógYs7'eIegyéni tö1ekvés ek ióntossá gát és szükséges11ek táJak és a gyóg.rszc
1~tyárak eg)'üttes en végzik _
tartotta hataln1i szóval is i1án1·íta ni a ~yógyszerek
_,~gyógyszerészet és a grógysze 1cllátás helyzeté fo1galon 1bahozat alát ~}<~zen intézked ések a lakosság nek a]akulás ában lényeges
változás t jelent az a
érdekeit szolgáltá k Ig.v szüJettck n1eg a gyóg}'- tá1 sadalmi és gazdaság i 1,;-á]tozás
, a1nolyne k n1indsze1 ellátás szerveze tének és 111űködésének kia-la- annyian s;.-:;crntan
úi éS részesei vag:yunk A. szokulását befOl\:ásoló e1s6 hi\·atalo8 icndeloL tk, tör- cialista társadaln 1i
és gazdaság i 1 cnd alapjainak_
1·ények, jogs~aLályok
lerakása és építése új lehetőségeket adott a gyógy::\íagyaro rszági vonatko zásban az elsó i'rásbcli szerellát ás továbbj f_Cjleszté
sére -~fegvalósult az
okmány, amely g}ógysze1észek1ől és gyógysze 1- egységes iránvítás alatt álló,
n1e1 ka,ntil szellen1től
tá1a.król intézked ik, a B·udai Tö1vénykö11yv, n1elyet lnentes állanTi gyógysze
1ellátás, an1oly egyre ina budai polgárnk közel 200 é1 en át, 1244-14 21-ig kább beépül a.z egészség
ügybe Az álla1ni egésznémet nyelven fülya.ma tosan \.'ezettck .A törvény- ségügy olyan munkate 1 ületekct
(gyógys zerkutat ás,
könyv egyik pontja intézked ik, hogv a gyógy- gyógyszorellenőrzés, gyógysz
erismert etés, egészszerészek csak ol:rasmit adjanak el „an1i régtől ségügyi fClvilágo sítás
stb ) 1ry-itott n1eg a gyógyfogva patikába való" A továbbia kban a tekin- szerész szá1nára , al1ol az
egészségUg:y- fejleszté se
tetben iendclke zik, hogy 1•asárnap és n1ás ü11ne- érdekébe n egyre szélesebb
terülctc11 és eredmépekcn ,_,gyóg:ysze1 t a betegekn ek. testi könnyeb - nyesebb en dolgozik
együtt a gyógysze rész az
bülésükr e" kiadhatj ák nappal és éjjel is
orvossal .Az állami egészség ügy szerv-czetébe11 a
A XVIT századba n az önállósu lt gyógysze részi gyóg:ysz erészet tehát ismét
szo1osab ban kapcsofoglalko zás gyors fejlődésnek indult A nap- lódik az or vostudom
án:y hoz, mellyel valan1ik or
jainkig is tartó há1om évszázad os átalakul ására egy volt, s melytől három
évszázad dal ezelőtt
nagy hatással volt a tudomán yok fejlődése és a különült csak el
ko1~ társadah ni, gazdaság i rendje
A g:yóg:y szeré.szet fejlődését a fentiekbe n csak
A különböző tudomán yok közül clsősor ban röviden vázoltuk . Ha
a gyóg,yszerüg~yi sze1 vezés
jelentős hatást gyakorn lt a gyógysz erészet alakukialakul ásának útját keiessük , akkor az eddigiek -
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ben ismertetett általános tényezőkön kívül azokra
a konkrét tényezőkre is rá kell mutatnl, melyek a
gyógyszerészet fCjlesztésében leginkább szerepet
játszottak Számuk sok. jélentőségük sem egyforma,
így csak a hárnru legfontosabbra fogunk kitérni
Ezek:
1 a gyógv-szerészek egyeten1i oktatása,
2 a gyógyszerkönyvek kiadása,
3 a gyógyszerészetet szabályozó jogszabályok
alkotása és hatáh ba léptetése
1 Hazánkban a gyógyszerészek: egyeterni oktatását a nagy szombati egyeterne11 hét évvel az
onoskai felállítása után, 17 72-ben rendelték el
Y~zt megelőzően hazánkban a gyógyszerészképzés
céhszerű volt, ·vagyis a ielöltek a _gyógyszertárakban sajátították el a szükséges szakmai ismereteket Ezután a tanítómester „fBlszaba-dította" a jelöltet és erről í1ást adott neki Az
·egyeten1i oktatás rncgvalósítása egyrészt n1egadta az alapot a gyógvszerészeti tudományok
kialakulásához n1ásrész;t lehetőséget tercn1tett az
egységes gyóg·v szer észí gvakoT lat kialakításához,
hiszen ezt n1cgelőzőleg a kiképzés g:y óg:v-szer tá1anként 1nás volt .Az egyeten1i gyóg~ysze1ész
képzés fCjlődésével eg)'re nőtt az egyetcn1 szerepe
és felelőssége a korszerű é8 egységes gyógyszer·
ellátás n1(~gvalósításában
2 L' g\;anilven célokat szolgált a gyógysze1 könyv~:k sze~kesztésc és n1egjele11tetése is Az
e~ső, gyóg:,, szer kön)· \ ck, sze1k;sztésél~en ~úln,yo1nó ·
reszt csak az 01 vos- es gyog:yszereszkcpzes legki,,-álúbb p1 ofCsszoTai \'ettek részt Így a gyógyszerkönvveken ke1esztül is az egvetem irá11yítása
jutott érvény1 e a gyógyszertá1i gyakorlatban
Hazánkban a xr_x Rzázad n1ásodik feléig osztrák
gyógyszerkönyvek alapján dolgoztal{ a gyógyszertárak Az 18 71-ben inegjelenő T l\{agyar
G-yógyszerkönv\;, n1ajd a továbbiak nyomán
egyre inkább en1elkedett a gyógvszerészi munka
színvonala Külön kell mege1nlíteni az I 954-bcn
fileg:jelent \- l\1agyar G,vógy sze1kön.yvct, a1ne1y
már ncn1csak a g~vógyszertá1akna.k, hanem az
egész gyógvsze1 ellátásnak szabványa
3 !\ gvógy szerészet fejlődése szen1pontjából
igen jelentósck a gyógyszerészi n1űkö<lést és
eljárást szabályozó jogszabályok alkotása és hatálvba helvezése .A. n1ár említett Budai 1~ö1vé1TY
kö1;y v ö11 i{ív ül nagvobb jelentőségűek a köv~t-
kczők:

Az 164*-hen élet beléptetett . ,Lex sanitaiia
Ferdtnanda.", an1ely a gyógyszerek készítésé\·el,
kiadásá,;al. utánpótlásával kapcsolatban hoz rendelkezéseket
Az 1876. ém X!T töu,ényciU a közegészségüg}
közegészségügyi alaptöran1cly
rendezéséről,
vényünk és elsőnek határozza rneg a gyógyszerészet fogalmát és helyét A törvény megállapítja, hogy a gyógyszerészet a közegészségüggyel
SZOlOS kapcsolatban áll, a gyógysze1tárak közegészségüg·yi intéz1uények, nem sorolhatók az
ipar üzletek közé _A._ ,g:y ógy szerészeti ügy fontosságára ós a gy óg,\ szel tá1 vezetés eg,) fo1 Iuaságának
biztosítása érdekében" elrendeli hogy a gyógyszerészet az áJ1an1 fClügyelete alá helyeztessék".

Az 1948. évi XXX töivény hatályon kívül
helyezi az 18 76 : XIV törvénycikk gyógyszerészi
vonatkozású .Paragrafusait és a fejlődésnek megfelelőe11 újból szabályozza a gyógyszertárak és a
gyógyszerellátás legfontosabb feladatait
A fentiek alapján láthattuk, hogy a gyógyszerészet, gyógyszerellátás fejlődésében döntő szerepet
játszott a tudományok fejlődése, a társadalmi és
gazdasági rend alakulása, az egyete1ui gyógyszerészképzés bevezetése, a gy-ógyszeTlzö11yvck megjelenése és a gyógysze1észctre vonatkozó jogszabályok alkotása és hatályba helyezése A fejlődés folyamán az államnak egyre nagyobb a
befolyása a gyógysze1észet helyzetének alakításában és a gyóg·'{szerellátás eg)séges irányításámiként az
ban, 111íg11em a gyóg:y-szerellátás egész egészségügyi ellátás is - állami feladattá
vált Az állan1i gy óg)' szerészet keretein belül
'iszont kialakultak azok a feltételek, amelyek
nen1csa.k lehetőv-é teszik hanem nen1 is nélkülözhetik a gyóg),szerellátás ter vszerú inegvalósítását
és fejlesztését, a gyóg} szcrügy·i szervezés elvi és
gvakorlati alapjainak kidolgozását
A gyóg)·Szerügyi szer\,ezés ielentősége r1ap~
jainkba11 egyre növekszik Az orvosi, gyóg:yszerészi és kén1iai tudon1ányol{ fejlődése következtébe11 a p1e\'Cnció -és terápia eszközei egyre inkább
ké111iai tcTn1észetűek, egyre nagyobb szárnban
jelennek meg a szintetikus gyógyszerek Számtalan
új gsógyszerünk n1a mái nélkülözhetetlen eszköze a
korszer ü egészségügyi ellátásnak Ennek kö\retkeztébe11 a g)'ógv:szerek előállításához, ellenőrzésé
hez, fur galo1nbahozataláho z, inegfelelő felhasználásához igen jelentős egészségügyi érdel{ek
fűződnek

Hazánkban a lakosság egészsegug,yi eUátását
szolgáló g,vógyszerszükséglet e11 túlmenő jelentős
mennyiségű gyóg:y-sze1 gyártásához rendkívül fontos népgazdasági é1dek fűz6dik, mert gyógysze1exportunk évről-évre en1elkedil{, a n1ag·ya1 gyógyszerek iránt szinte világszerte egyre nagyobb
igén:y rnutatkozik
Az egészségügyi és külke1 eskede1n1i célok_at
szolgáló g;vógyszercknek inegfelelő n1enn~yiségben
és n1inőségben \·aló biztosítása a gyógyszerügyi
szervezés feladata Ezen feladat jelentősége 11apjainkban egyre növekszik és nen1 r1élkülözheti a
tudon1ánv0San n1egalapozott sze1 vezést és ir ányítást
FELHASZKALT JRODALOJ\I
.A g;y ógyszer észct tör téncte l{ézirat
l. II al1na.i J
1962 Egytterni jegyzet. - 2. Dr Ba1adlai J, és Bó1A._ magyarországi gyógyszerészet története
sony ]!)
A l\lagyaro1szá.gi Gyóg-~ szcrész Egyf-:sülot kiadása
A_ n1agyar egészségügy szer·
1930 - 3 D1 Füliíp T
vezet.e és 1nűködése. l\icdicina Könyvkiadó Bp 1959. 4-. l\iagyar Gyógyszerkönyv \T kiadás. Egészségügyi
Kiadó 1954.
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ZUSAJ\Ii\fENFASSUNG
Eingangs we:rden die Aufgaben der Organisation ini
Apothekenv;resen festgcstellt
Diese un1fassen den
Entsprechenden Aufbau, Funktion und \?ileiterentwicklung des Arzneirnittelversorgungsnetzes N ac:h einem
historischen Rückblick auf die Li\._usbildung der Organisation \\·ird festgesetzt, dass in der Ent>vicklung der

7. évfolyam 10. sZárn_

arznein1i~tel:vers<?r.g<in~ der Fortschritt de1 'ViTissenscha.ft, d1e Ja\vcil1ge Gesellsc:hafts - und 'YVirtschafts
ordnung, die pharmazeutische Hochschulausbildun~
die E1scheinung der Arzneibücher und die Schaffun
von einschlagigen Rechtsno1111cn eine entsc:heidend~
Rolle spielten

( F6városi Tanács Gyógyszertári Központja Bp.
F , Zrínyi u 3.)
Érkezett: 1963 I 31

VESZPRÉM MEGYE GYÓGYNÖVÉNYEI
NAGY JENŐ

Dolgozatomban megyénk vadontermő gyógynövényeivel foglalkozom, különös tekintettel termőhelyeik isn1e1 tetésére ..A riövények n1orfülógiai
leírására és 11atóanyagaik isme1t.etésére ne1n térek
ki, mivel ezek az adatok a g:yógyszerészek rendelkezésére állnak a szakkön:yvekben
Mindenekelőtt megemlékezem azokról, akik a
múltban e te1 ület növényvilágát kutatták A föl-·
smolást Kitaibel Pálnak (1757 -1817) a budapesti eg:yeten1 botanikus professzorának a nevével
kezdem, aki sokfelé megfordult a Bakonyban
botanikai útjai során
Időrendi sonendben még a következőket említem meg: Horhi Mihály (1780-1856) Veszprém
megye fizikusa, fölcg a keleti Bakony növényvilágát kutatta, Rómer Flólis (1815- 1889) bencés
tanár a.z archeológia eg.:y-ete1ni tanár a, Si1nonlcai
Lajos (1851-1910) egyetemi magántanár, Pilliiz
Benő (1825- 1910) Vcszpiém megye tiszteletbeli
főorvosa, aki 15 évi kutató inunka után adta
ki Veszpré1n vármegye növényzete cünű 1nűvét
Borbiis Vince (1844- 1910) a Balaton-folvidék
növény>ilágát ismertette. Dr Rédl Rezső Yeszp1émi
tanár a 20-as és 30-as években 14 éven át kutatta
a Bakony növényvilágát Rajtuk kívül még számos
botanikus foglalkozott és foglalkozik a Bakony
és a Balaton-felvidék nöYényvilágá>"al

A megye földiajzi és geológiai, valamint éghajlati
viszonyainak rövid leírása.
Röviden összefoglalom azokat a földrajzi, geológiai és éghajlati tényezőket, melyek hozzájárultak
megyénk gazdag és változatos flórájának kialakulásához
Megyénk növény>ilága gazdag és változatos.
Mutatja ezt az is, hogy Gyógyszeikönyvünkben
és a FoNo. IV-ben szereplő hazai gyógynövények
egy kivételével ( Digitalis lanata) mind fellelhetők
megyénkben (Ez természetesen nem jelenti azt,
hogy az összes előforduló gyógynövény gyűjtésével
érdemes foglalkozni, mert egyesekből jóformán
csak néhány példány található)

Veszprém megye legnagyobb része a Bakony és
a Balatonfelvidék egymással geológiailag szorosan
kapcsolódó területén fekszik A felszínen le>ő
kőzetek közül legrégibb a Balaton északi partján
Vörösbcrénytől Badacson;yőrsig 11úzodó Yö1ös hon1okkő, melv- a föld ókorának utolsó szakaszában
a permben képződött
'
„A. Bakony 10gclte1jedtebb kőzete a 111észkő és
dolomit a középkor első ko1szakába.n a i:1i{u.;z1Jan
rakódott le K1 étakori üledéket a sümegi '{u hegyen, ~z aikai Csinge1v-Clgyhen és Zirc köin:yékén
találunk _ harmadko1 legutclsó ko1szakábnn a
pliocénben lezajló hei,; es Vulkáni tc-·.-ékcn y ségck
e1cd1nény=ei a ·vulkanikus hegyek (l1adacsony,
Szentgyörgyhcgy, Somló, Kabhegy stb )
~ Magyar Középhegységben, abogy közeledünk
északkelet frliíl délnyugat felé egyie jobban énónyesül a JTöldközi tenger és az /ltlanti óceán hatása,
melyet enyhébb tél és hüvöscbb nyár jellemez.
Híven tükrözi ezt a Bakony fló1arlen1einek
megoszlása, 1nel:ybcn ftltünően sok, n1ajdncn1 10~·~
a meditenán c!cm A Bakony és Balaton fehiclék
felszínének fele 1nészk() és dolo1nit, rzért a 7- 800
milliméter é-..-i csapadék ellené1e is víz-szcgény,-nck
mondl1ató, mivC'l a inészkő és a dolon1it fflszíné1c
hulló eső eltűnik azok repcclésciben, és csak a
hegy lábánál bújik elő hővízű fonásokban (pl.
Tapolcafő, Inota). "\z elmúlt évszázadok kíméletlen
erdőírtása még ,jobban fokozta ezt a víz-szegénységet
1
:\

A megyében található gyógynövények felsmolása
és lelőhelyük ismertetése .
A növények megnevezése utáni jelzések (Ph
Hg V) az V. Gyógysze1könyvben hi>atalos,
(FoNo . IV) a IV.. FoNo-ban szereplő gyógynö>ényeket jelzik
1 Achillea millefolium L. (Közönséges cickafark.}
(Ph Hg. V.) Kaszálókon, útszéleken mindenfelé gyakori
2. Acorus cala·mus L {Orvosi kálmos·.) (Ph Hg„ \F„}
Mocsarai:;, ingoványos helyeken, Keszthely, Hévíz~
Fenékpuszta., Sümeg környékén szórványosan talál-
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