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A LENGYEL GYÓGYSZERÉSZET-TÖRTÉNETI MÚZEUMRÓL 

1960. szeptemberében a Lengyel Gyógyszeré
szeti Tárnaság V Tudományos Nagygyűlésével 
kapcsolatban a magyar gyógyszerészet néhány 
dolgozójának lehetősége volt a krakkói Lengyel 
Gyógyszerészet-történeti Múzeumot megtekinteni 
A múzeum őrével dr Stanislaw p r 0 n -na! és 
más lengyel kartársakkal elbeszélgetve a múzeum 
alapításának történetéről és céljáról, képet kaptunk 
a haladó hagyományok tiszteletének an ól a tevé
keny formájáról, mellyel a lengyel nép nemcsak 
építészeti és képzőművészeti műen1lékeit, hanen1 
tudo1ná11yos és szakn1ai 111últjá11ak dokun1entu
n1ait is őrzi 

A inúzeun1 őre, P r o i1 dr nen1 g,yógyszerész, 
sőt ne1n is orvos, hanem jogász, aki azon_ban csa
ládi kapcsolatai révén már fiatal korában érint
kezésbe került a gyógyszerészet történelmének 
dokumentumaival, és kezdetben műkedvelőként, 
később hhatásszerűen, állami megbízásból gyűj
tögette, ápolgatta az ilyen dokumentumokat és 
e1nlékeket A n1úzeum szervezését P r o 11 dr 
1946-ban kezdte meg, és az előkészítő munkák 
- melyek során az összegyűjtött nagyszámú 
gyógyszerészeti e1n1él{ inúzeumszerli elhelyezést 

1 ábra Enipite offiaina-be1endezés a XIX század 
Clejéről 

2 ábra 'l_1ereni-1·észlet kiUönböző ko1ú r1yógysze·1 tá1 i 
edényekkel. H átté·1 ben a lengyel gyógyszerészet kie1nelkedő 
alakfainak képei között egy 11iagya1 or.~zárp' eredet11 yyógy-· 

szerész1: oklevél 

? áb1-a. Gyógy.szcrtrj.ri labo1ató1iun1.1: berendezési tá1gyak 
a )[]:1-.X:VII századból 

nyerhetett - 1959-ig tartottak Ebben az évben 
nyitották meg, bár egyelőre ideiglenes elhelyezés
ben) a ICrakkó-i Bástya utcába11, ezt az Európába11 
egyedülálló kultúrtörténeti gyüjteményt. Végleges 
képét a múzeum akkor kapja meg, ha Krakkó 
városa a te_rveknek inegfelelően átengedi azt a. 
műemlék-l1ázat, n1elyet erre a célra kiszemeltek_ 

A 111úzeum felüg}releti 11atósága ez idő szerint 
az Egészségügyi J\finisztérium, ügy,riteli szem
pontból pedig a Varnói Központi Oryostudományi 
Könyvtár kötelékébe tartozik Ugy tervezik, 
hogy a Krakkói Orvosi Kollégium (egyetem) 
Gyógyszerészeti Karán később gyógyszerészet
történeti ta11széket szervez11ek, és a n1úzeun1, 
n1ajd am1ak részeké11t n1űködik. 

Az intézmény jelenleg 10 kiállítási teremből, 
konzervátori helyiségből, valamint raktárakból 
áll A kiállítási termekben mindössze 3000 tárgy 
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1-. ábra Részlet a )[VII. századbeli, gyúgysze1tá'fi. pince 
( aquarúnn) berendezéséből-, jobboldalt háttérben a,, Teriaka 
készítésérP 11aló legfohb fehér rn.agyar bor" feliratú. oválú;; 

hordó 

). /tlna Drog-1)(ígú készülék n }(FII százrulból 

szá1ná1a van megfelelő 11el,y, míg a raktárakban 
további mintegy 12 OOO db-ot őríznek 

A kiállított tárgyak a következő 13 csoportban 
láthatók a múzeumban : 

6. úlna Do111bor·mlh1ekkel díszitett ln onz gyógyszeltli.í i 
rn.ozsarak a XT71. é~ XV.Il >tzázadhól 

1 Teljes gyógyszertári officina a XVI. század 
végéről 

2 Gyógyszertári laboratórium a XVI-XVIl. 
század fordulójáról ; porító eszközök desztilláló 
készülékek stb 

3. Gyógyszertári pince a XVII századból ; 
szépen meg111unkált boros hordók az akkorj ma
gyar kapcsolatokat idéző foliratokkal : „ Vinu//l 
opti1nu-rn Hunga1ic.1l1n albun1 vro theliaca", szép 
kenőcsös edények, fém <~s ese1ép-ko1sók. faragott 
bútorzat 

t X\Tfl. századbeli officina.~ n1eJyben az aro1nás 
füvek és készítn1ények szerepe sze111betlín6 (".Offi
cina a,r ornatica' '). 

5 Gyógyszertár a XVIII század végériíl 
ö. Teljes officina berendezések a XIX század 

elejéről (empire) és közepéről (biedmneyei). 
7. Gyógyszertá1i herbari1t1n, gyógynövényeR 

padlás és szárító berendezés 
8. A gyógyszertári edények gyártása a XVI

XlX században. Képek és műtárgyak lengyel· 
országi és külföldi iparosok műhelyeibi51, szép 
edénygyűjteménnyel 

9 A közelmúlt évszázadok gyógyszeranyagai 
és gyógysze1készítn1ényei : gyóg,yszeris1ne1 eti és 
gyógyszertani történelmi emlékek 

10 A gyógyszertáiak és gyógyszerészek szerepe 
a természettudományok fejlődésében A j atro
kén1ia, g,yógyszerkémia, JlÖ"'Fénykémia gyógysze1 -
tári kezden1é11:yeinek bizo11yítékai ; a növénytan 
a tarn1akognózia kifejlődése a gyógyszertárak 
ter1nészetes fejlé5désének kö1iiln1ényei között 
Számos tárgy és egykorú ábrázolás mellett minteg_y 
150 eredeti nyomtatvány és kézíJat éhzi ezeket 
az emlékeket. 

J 1 Az en1berszeretet, humanitás, bi.11:01ryítékai 
a lengyel gyógyszertárakban az elmúlt századok
ban kb. 250 egykorú eredeti okírat és nyo1ntatván y 
alapján 

12 .. i\ gyógyszertárak földrajz-tö1 té11ehni ,,·onat
k9zásai a XIll-XIX században 

13 Különfelék 
A múzeumban különös kegyelettel őrzik a ma

gyar vo11atkozású emléktárgyakat: i1éhány 111agyar 
eg,yetemen tanult lengyel gyógyszerész oklev·elét, a~ 
1848-49 éti szabadságharc során Lengyelországba 
menekült magyar gyógyszerész diplomáját, egy
szerű rézmetszetes képeket szabadságharcunkról, 
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szabadsághőseinkről Külön kis vitrinben, fekete 
bársony talpazaton, selyem nemzetiszínű szalaggal 
átkötve láttunk a XVIII. századbeli officina 
kiállítási termében egy kb. ugyanolyan k01ú 
ayógyszertári edényt a következő felíiattal : 
dr. H a 1 m a i János magyar egyetemi tanár 
ajándéka · 

Lengyel kartársaink azzal is igyekeztek kife
jezni hozzánk való barátságukat, hogy felidézték 
történelmi multunknak azokat a napjait, melyek-

SZAKCSOPORTUNK HÍREI 

BUDAPEST 

MEGALAKULT A SZAKCSOPORT 
BUDAPESTI SZERVEZETE 

},_ Bővá1osi Tanáu::; Gyógysze1tá1i J(özpontja június 
21 -én tartotta Tudo1nányos- és f?zakmapolitikai Elő
adásso1·ozatának nyá1i, szünet előtti utolsó előadó
ülését Az előadóülés ünnepélyességét az is e1nelto, 
hogy egyben inegalakították a Gyógyszerész Szakcsoport 
budapesti gyógyszertá1i szervezetét Az előadóüléw:'n 
dr Tlé1te8 Inue igazgató fügyógysze1ész t-Jlnökölt. A 1n8g
jelent gyógyszerészek üdvözlése után az 19GO-G1 okta
tási év előadásso1ozatának bezárása alkahnából iövi(len 
visszapillantoti a végzett tnunká1a 

Az alábbiakban néhány iészleLöt közlünk beszédéből : 
Bizonyá1a még visszae1nlékeznt-Jk a kartár.sak, hogy 

1959-bt>n gyógysze1észeink kezd_e1nényezésé1e indítot
ták f-Jl a Tudo1nányos- és Szakrnapolitikai Előadássoro
z:atoJ-, a1nely16l a 1násodik é-v tapasztalatai alapján is 
hát1an állíthatjuk, hogy nern volt hiábavaló, nen~ voJi 
c1ed1nénytelen l\icgtartott előadásaink hézagpótló jel
lcgüek és alkahna.sak voltak arra, hogy azokat a kérdé-
seket, 111elyek elsőso1 ban Központunk gyógyszerészt-Jit 
é1deklik, it,t előadjuk és egy{'1S eHetekben n1egvitassuk 
l~lőadásaink e1·ed1nénycsségét bizonyítja a gyógys:.i:e1é
i'.lz0ink iészéről incg1nutatkozó nagy é1deklődés J\z elő
adásso1ozat ke1·etébcn októbe1től a inai napig bezá1·óan 
ó:-:;s;r.esen 9 alkalo1n1na.l jöttünk ös:-:;ze és az 0lőadásokon 
inegközelítőleg 1500 gyógysze1ész jek:nt u1eg Az é1dek
l6dési- az is_ n1utatja, hogy gyógysze1·észoink köi'.iiJ töb
ben nchezinénycz.ik, hogy egyes előadások1a nen1 kap
t,ak n1eghívást., a1nlt csak a te1·en1 korlátolt sir.ánnl 
befogadó képességével tudunk indokolni Külön ki 
kívánjuk en1elni, hogy előadáso;orozatunk iránt nag~' 
61 deklódés n1utatkozott Központunk állo1nányába no1n 
1 a1 tozó g) óg~ szerószek 1 észéről is, akiket n1int VE ndé
geket szívesen láttunk és akik ne1n egysze1 hozzászólá-
sukkal eJnelték előadóüléseink nívóját. 

Az előad1Li=;so1 ozat ke1·etében Osszesen l 0 el6adás és 
2 gyógyszt:ri:-;n1e1tetés hangzott t-.1, továbbá. G tndo-
1uányos is;nc1ctto1je:,;ztő filn1 is ,.<Ctitésre kc1ült 

Ne1n n1ulal'.li'.thato1n el ez a.lkalonnnaJ se1n, hogy 
khszönet.e1net fejezze1n ki az előadóknak lelkes él'.l e1ed
n1énye8 1nnnkájuké1 t, 1nellyel ezúton iH biztol'.lítottá.k, 
hogy ICözpontunkná.l a gyógysze1észek tudo1nán:yos, 
kulturális élete, a gyógysze1észet kult{nája n:1a.gasabb 
fokú legyen l(öszö11eto1net fejeze111 ki egyben annak az 
öttagú czervező bi:lottságnak, a1nely az előadások 
sze1 vezésével fáradozott és elvégezte az elkészített 
előadások lekto1á.lását 

Az előadássorozat értékelése után az elnök ráté1 t az 
előadóülés 1násodik p1ogra1npontjá1a: a Gyógysze1ész 
Szakcsoport budapesti gr ógysze1 tári sze1 vezet ének 
1negala.kításá1a .. ls1ne1tctte hogy az áp1ilis hónapban 
111egta1 tott n1érlegbeszá1nolón inár tájékoztatta a gyógy·· 
szerészeket, n1iszerint szükségesnek látjuk ezen sze1 ·· 

ben népeink egymás mellett álltak szabadságuk 
védelmében az idegen feudális elnyomókkal szem
ben, és vala1nennyie11- ismertek néhány magyar 
szót a lengyel-magyar barátság éltetésére A mú
zeu1n őre, Pro n dr. például a következő szöveg
gel dedikálta azt a feljegyzést, melyen kérésemre 
a múzeumra vonatk:ozó, és ismertetésem geri11cét 
alkotó adatokat feljegyezte : „Magyari isz Lengyel 
van igazi jo barat Eljen ! Eljen !" 

D1 Láng Béla 

vezet 1negalakítá.sát ~4-z azóta eltelt idő alatt ezen 
elhatározásunk n1ég jobban niegerősödött és a Szak·· 
csoport Országos \Tezetőségével folytatott tál'gyalások 
alapján a Szakcsoport budapesti gyógysze1 tári sir,e1 · 
vezetének megalakítása n1a lehetővé vált 

~4- Gyógyszo1ész Szakcsopo1 t budapesti gyógyszt::1 -
tá1i sze1 vezete zömében Gyógysze1tá1i Központunk 
gyógysz0részeiből áll. Feladata a gyógyszerészet tudo-
1nánvos és szakmai, kultu1 ális szinvonalának en1elése 
~Jnn~k é1dekében elsődleges célkitüzése: tudo1nányo8, 
isme1·ette1 jesztő, továbbképző jellegű előadásR01 ozat 
iendezése és fcnnta1tása. Az előadások 1negta1tásával 
ne1nc:sak az a cél, hogy fejlődési lehetőséget biztosítsunk 
a hallgatóságnak, han8n1 az is, hogy rnegfelolő gyako1 · 
lattal l'cndelkező gá1dát neveljünk gyógysze1·észeinkböl, 
gondolva itt elsőso1 ban a fiatal diplo1ná.sol{:ra A 1náso
dik fontos célkitűzés: a hely;leg Budapesten 1neg1en
dezésre kel ülő tudornányos nagygyűlések, sziinpoz'o
nok, konfe1·enciák iendezésében való aktív részvétel 

A 1nunka üányításá1a és elvégzésé1'0 \'e:r,eiősége·1 
v ci.lasztottak a jelenlévők. ~4- vezetőségbe való jelölést 
a l{özpontnál edd g is n1űködő 'l'udo1nányos- é::; Szak-
1napolitikai Előad.ásso1ozat Sr.e1 ve7>Ő Bizottf;ága. készí
tetik1 el A jelölést az előadóülés iésztvevői elfogadtá.k 
és rnegválaszi-oi-ták a Gyógyszerész Szakcsopo1t buda
pesti gyógysze1tári sze1vezetének Vezetőségét A. vf',zt-~
tőség a következő 8ze1nélyekből áll : 

AntbrnB Gyöi gy gyógyszo1 tá1 vezető, dY Andr-i8hxi 
Tóz8ef gyóg)-SZ<:Jl'tá.1vezető, }Jeé Zrsoltné gyógysze1ész 
:-:;zake1őadó, 13ognr'u Eniil osztályvez_ető gyógyszt-JI·ész 
Bogná·1 Tibo1n~ g::yógysze1'tá1vezet6, EcBy Vi'l;iia gyó~;-.·· 
s:.i:<:·rész, d1 Elő Gyö1 gy ::;zakfclüg~ elő gyogyszeresz, 
dr F(H ka~· Andor egyt'1-e1ni docent:i. di Ji'orray Tiborné 
szakfelügyelő gyógyHze1ész, Gerszl'i Kútolyné gyóg;v
szHr tárvezE-1tő, rb Gonda. l8tván gyógyszert-á1 vezet{), 
rh HalrnrPi ,János egycte1ni tanáI, ]{ovacsóczy ló'tvú.n 
gyógyszerész; szakelőadó, J{nn F'e1enc gyógysze1·tá.1-
vezető. J1aka'i Sándor gyógyszc1és;r, szakelőadó, d1 
Pnndula Ji,gon i:,gyetemi docens, Rajnr1. László gyógy
t-:1>t,e1 Lái vezető, T'á1 ady Sándo1 g)· ógysze1 tár vezető, di . 
TTéiters Inue igazgató fógyógyl:lz;e1ész, Vitkóczy .Jenőnr 
gyógyszertárvezető, Vondra Hajnal gyógysze1·é:--;;r,, d1 
Zalai Kri1 oly osztályvezető gyógysze1ész 

A vezetőség so1ában egyeten1j vonalon dolgozó, old a
tússal foglalkozó gyógyszerészek Js vannak. A Vf-JZ8tő
ségbe ·való bevála8ztásukat az tett~; indokolttá, hogy 
szo1 of:\abb kapcsolatot kell kiépíten és fennta1tani H 

gyógyszertá1 hálózat gyógysze1észei és a budapesti 
01vostudo1nányi Egyeten~ Gyógysze1·észi l(arának ta.n
sze1nélyze_tc között A7> elnök végül bejelentett-e, hogy 
a. n1cgválasztott vezetőség tagjai so1 ából a kö,,;el jövő
ben n1egtartandó első vezetőségi ülésen elnököt és tit -
kárt fognak választani. 

Ezután dt Végh Antal t-1gyete1ni tanár, a Gyógysze · 
1ész Szakcsoport elnöke e1nelkedett szólásra: 

- űd1.-özlön1 a Gyógyszerész Szakcsoport 1negalakult. 
budapesti gyógysze1tá1·i sz01 vozelét, 1Ht!l~ egybtu a.z 
01szág legnagyobb szakcsoport sze1 vezete. J\ieg kell 
e111líteni, hogy ez a szervezet önn1agában szi.~letett nieg, 
különleges kö1üln1ények között jött lét1e. Önöknél két 


