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Gyógyszerészettiirténeti közlemények
l\ n:aagJ'ar gyógyszeli·észel\: érde!{védtelrII1i szervezetei
H. rész 1
DR. RÁDÓCZY GYULA

A szerző kétfO!ytatásban tnutatja bea 1nag~varo1:'izdgi
gyógyszerészek érdekFédebni szervezeteinek kialakulását és 1n17ködését1 a LYJ1lll. századvégi kezdetektől a

JV!agyar Orvostudon1ányi Tdrsasdgok és Egyes(i/etek
Szövetségének 1966. évi nzegafakuldsdig.
.4z első részben azokról a törekvésekről o/"vashatunk, anlelyek létrehozták a helyi grétnilunok.at, nzajd
azokból 01:szágos egyesiiletet szerveztek. Ezután a nzanapság isnzét aktualitást élvező gyógyszerészi kanzara

alapftáscira irányuló erednzén}/telen törekvéseket ldtlzatjuk.
J\ rnásodik részben pedig az országos egyesületek
niellett kialakult egyéb gyógyszerész érdekvédehni
szervezetekről (az alkalnzazotuzk szervezeteiről, a vidé-

ki gyógyszerészek tömörüléseircíl) olvashatunk, egészen azok nzegsziintetéséig és az Orvosegészségügyi
Szakszervezetbe való beolvasztásuk.ig.
Az alkaln-1azottak szervezetei

Amíg a XIX. század 80-as éveinek végéig az alkalmazotti sors csak szükségszerű átmenet volt, hiszen
előbb-utóbb a fiatal segéd is gyógyszertári jogosítványhoz juthatott, addig a XX. század fordulójára ez már
egyre nehezebbé vált. Szembe kellett nézni azzal a ténynyel, hogy az önállósodás helyett az örökös alkalmazotti állapot szükségszerűvé vált. Ez a körülmény is
hozzájárult az alkalmazotti érdekképviseletek kialakulásához. Az önállósodás elérhető korszakában a segédek helyzete ugyan nen1 volt rózsás, ezt azonban mint
átmeneti állapotot tudomásul vették. Az 1888. évi
gyógyszerészképzési reform következtében a XIX. század utolsó évtizedében a gyógyszerhiány fokozódott,
dc a munkakörüln1ények nen1 javultak. Egy korabeli
panasz szerint, amely 1893-ban jelent meg a Gyógya n1unkától túlcsigázott segéd
szerészi l(özlönyben:
nem képes nagyobb gyógyszertúrban reggeli 5 órától
este 10 óráig, a gyógyszertár zárásáig, sőt n1ég azután is
1-2 órán keresztül laboratiot végezni, a111ely szokás
különben igen sok főnöknél divatban van." A~ tulajdonosok elismerték, hogy a n1unkaidő hosszú, de azzal
védekeztek, hogy az kényelmesen telik el: a segédek
kedélyesen cigarettáznak vagy pipüzgatnak. Egy külföldönjárt gyógyszerésznek a szaklapban n1egjelent levele elítélte azt a régi magyar gyógyszerészi szokást,
hogy a segédnek a tára mellet akkor is állnia kellett, ha
nem is volt vény a111it elkészítsen, csak azért, hogy a közönség úgy lássa sok a dolog és ezzel a bizalo111 nőjön.
Luk.cics István (akkoriban n1ég a Gyógyszerészi Hetilap n1unkatársa, később önálló laptulajdonos) az
1, •••

1

Lr0sz: Gyógyszerészet 3.J, (3). 12:'i-l30 ( t990)

1891. év vegen felszólította az alkalmazottakat egy
Gyógyszerészsegédi f(ör megalakítás~íra, arni a következő évben n1eg is alakult Gyógyszerészi l(ör néven.
Bár az alapszabályában nem az érdekképviselet, hanem inkább kulturális szempontok kerültek előtérbe,
de azért nem maradt ki a segédi kar „testületi szellemének a fejlődése" sem. Az é'í-dekvédelem azonban háttérbe szorult, n1ert a végleges megalakulás után nem alkaln1azott, hane1n Bayer Antal személyében egy köztiszteletben álló pesti gyógyszertártulajdonos lett az elnök és csak az alelnöki szék jutott Buzinkay László
gyógyszerészsegédnek.
Bár e kör tevékenysége rövidesen elhalt, n1égis ldindulópontjává vált az alkaln1azotti törekvések n1egfogalmazásának, ugyanis 1893 októberében egy 15 tagú
akcióbizottságot választottak, amelynek már Buzinkay
László lett az elnöke. A róla elnevezett bizottság mer11orand1unban foglalta össze az alkahnazottak kívánságait. Elsősorban...,a napi 12 órás munkaidő csökkentését kívánták elérni. E n1cllctt fizctésernelést, emberibb
lakást, heti másfél szabadnapot és évi 14 nap fizetett
szabadságot kértek. Az ügyeleti szolgálat tehermentesítésére azt javasolták, hogy éjjel csak „sürgős'· jelzésű
orvosi vényt legyen kötelező elkészíteni és expediálni.
f(érték továbbá annak a sérehncs testületi határozatnak a visszavonását, amely szerint a gyógyszertári jogosítvány iránt sikertelenül folyamodó gyógyszerészsegéd a továbbiak során a fővárosban nen1 juthat álláshoz.
A Budapesti Gyógyszerész Testület - n1iután Bécsben az esti 9 órai zárást már lg93. noven1ber 15-t61 beveztték - az ez iránylÍ kérést teljesítette és 1894. január
1-jét6l nálunk is bevezette azt és törölték a patikajogért
folyamodók budapesti bojkottját is. Minden más követelést azonban elutasítottak.
Havelka Ignác kezden1ényezésére 5 évvel később isn1ét felmerült az alkalrnazottak érdekvédeln1i szervezetbe való tön1örülésének szükségessége. Felhívására
1898 noven1berében egy ~A.ndrássy úti vendéglő különtermében gyűltek össze az érdekeltek, akiknek S::.őcs
K(i!vly n1ár az alapszabály-tervezetet is elkészítette és
felolvasta. rvíivel a n1ozgalor11 feléledését az váltotta ki,
hogy küszöbön állónalZ tűnt a gyógyszerészi ka1narák
felállítása és az nyilvánvalóvá vált, hogy e kan1arákban
az alkalrnazottaknak alig lesznek jogaik és érdekvédelrnük, így érthet6, hogy a legfontosabb célkitűzésük lett
„a segédek köréből választott 1ncgfelclő képviselet
n1inden gyógyszerészi testületben." P1., közgyűlésen
n1egválasztott tisztikarban Szőcs Károly elnök, J-laFelka Ignác pedig pénztáros lett. f\ tö1nörülés azonban
még érderni rnűködésének n1egkezclése el6tt válságba
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került, mert B11zi11kay Lászlópatikajogot nyert a Baranya n1egyei Véménd községben, Szőcs f(árofy pedig
kultuszminisztériun1i szám tiszti állást kapott. lgy a vezéreitől

n1egfosztott mozgalon1 n1egtorpant.
A századforduló után azonban a segédek követelései
mind gyakrabban éledtek fel, sót 1901-ben a különösen méltánytalan, protekcionista patikajog adományozása már a sztrájk gondolatát is felvetette. Az alkalmazottak 1902-1903 fordulóján memorandumot intéztek
a Budapesti Gyógyszerész Testülethez, amelyben öszszegezték a n1ár ismert sérelmeiket. A tulajdonosok
azonban nlindezeket visszautasították, csupán a lakások n1inőségében ígértek változást. Ekkor Joanovics
Sándor soroksári gyógyszertártulajdonos vezette az alkalmazottak harcát, aki n1aga is beisn1erte, hogy az elért csekély eredményt is a minisztériun1 közbenjárásának köszönhették. A tulajdonosok ugyanis egyszerűen
felháborítónak tartották, hogy a velük egyenl6 képesség(i alkaln1azottak is érdekvédeln1i tön1örülésre törekszenek.
f\z alkaln1azotti 1nozgalo111 akkor tudott csak nleggyökeresedf!i, anlikor n1ár önálló szaksajtóval is rendelkeztek. ( lgy volt ez annak idején az országos egyesület létrejöttével is.) A Gyögyszerészsegédek Lapja
t906. augusztus 12-vel indult n1eg, alcímében hirdetve
prograrnjút: ,,a n1agyarorszügi gyógyszerészsegédek
érdekeinek független lapja:' Szerkeszt6i C'.'likós .4..ddn1
és Orosz Ldszló. .tviég ugyanabban az évben, 1906. december 8-án n1egalakult a 111agya1v1szdgi Gyógyszerés::.segédek Ors::.dgos Szövetsége. Az alakuló ülésen, a
Budapesti Gyógyszerész Testület Aggteleki (ma Kiss
Józseí) utcai házának nagytern1éhen, nüntegy 200-an
vettek reszt. Elnökké Esztergár Béldtválasztották. l(övcteléscik között a legfontosabb. az évekkel aránvos fizetésemelés volt. Tudnunk kell l1gyanis, hogy a fizetéseknél nem annyira az összegszerűség okozott problérnát, inert az egykorú hirdetéseket olvasva láthatjuk:
általában a kért nlinimum fizetésnél többet ajánlottak.
Sokkal inkább a szolgálati évekkel arányos fizetésen1elés hiánya okozott gondot. Ugyanis esetleges állásváltoztatáskor az alkalinazott kénytelen volt niindig újra
beérni a kezd6fizetéssel. Ennek az cllentn1ondásnak
áthidalüsára az egyetlen intézn1ényes n1egoldás a korpötlékos fizetópénztár lett volna, ahová a tulajdonos
1nindiu befizette volna a n1cgfelelő összegeket <.unit rá
kirón;:~k és az alkaln1azott innCn kapta vol~a a szolgálati
éveinek rneufelelően en1clked6 fizetését is. Ez azonban
Ivlag.yarors:Zágon soha nen1 jött létre. ( r\usztriában
igen).
/\ követelések között szerepelt a joga<lon1ányozás
ügye is. arni bizonyítja. hogy - teljesen érthetően rninden alkaltnazott, tulajdonos szeretett volna lenni.
Ezeket a követeléseket 1906. december 31-én nyújtották át a tulajdonosi korporáció elnökségének, ahol bár
jóindulattal fogadták azt, de a követeléseknek csupán
0gy részét teljesítették. 1'1evczetcsen a szabadidőt 1907.
július 1-jét61 biztosították, a reggeli nyitást fél nyolcra
n1óclosították, azonban az esti 9 órás zárúson ncn1 voltak hajlandóak változtatni) an1i végül is az 19'14. évi emlékezetes sztrájkhoz vezetett.
Időközben I:.:s::,tergúr 13é/a is f6városi patikajogot
nyert, azonban ekkorra rnúr a 1nozgalo1n annyira rncger6södött, hogy töretlenül tudta tovább folytatni érdek·védehni harcát. /\z új elnök 1908-tríl 19J l-ig A'fcitray G'usztúvlctt és 1908. jünius 21-től a szövetség lap-
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jának is rnegváltozott a cúne: Gyógyszerészek Lapja
lett. A szövetségnek 6 vidéki városban alakult helyi
csoportja, ~lsóként Szegeden. A Tagság összlétszán1a
l 909-ben már 500 fót jelentett.
A tulajdonosok bojkottja miatt a szövetség elnöke
[1,Jdtray Gusztdi', a fővárosban nen1 kaphatott állást,
ezért bérbe vett _egy vidéki gyógyszertárat a Bács megyei \lasküton. lgy az addigi alelnök, 11;/illner Gyö1gy
lett 191 l és 1913 között az elnök. Vezetésével új program készült, an1ely a régi követeléseket fejlesztette tovább. Az eredn1ényeket azonban a közben kialakult
belső harc hátráltatta, ugyanis Szántó Sándor a szövetség titkára, a szövetséget szakszervezetté, ezzel együtt
sz~ciálden1okratává al:arta átalakítani. Az 1913~ évi
vezetőségválasztó közgyűlésen niég i\4illner György és
a konzervatívok győztek, de a vezetőségbe beválasztottak jelentős számú radikális irányzatú tagot is. Egy éles
vita után pedig a lapszerkcsztéi Csikós Adám, lapjával
együtt kilépett a szövctségb<íl. Rövidesen követte őt az
elnök és n1ég 200 tau.
A benrun~racltak ií1aurer .4 rnzandot választották elnökké ~s egyre radikálisabb irányvonalat kezdtek követni. Uj lapot i~ indítottak 1913 áprilisától, amelynek a
Ciyögyszerész Ujság címet adták. F6szerkeszt6je pedig
S:dlllá Sándor lett.
/:>... kilépettek 1913-han c;yakor!ó Gyógyszerészek
()1:s,zdgos S.::övetségenéven új szervezetet alapítottak és
folytatták továbbra is az 1906-ban létesített Gyógyszcrészsegédek. Lapja cín1ű szaklap n1egjelenését. Elnökké továbbra is 111illner Gyö1gyöt választották és az el~övetkezend6 időszakot a belsó harcok je1len1ezték.
lgy bár n1indkét szövetség a n1aga 1nödján igyekezett
szolgálni az alkalnu1zottak t5rdckeit. dc ez tern1észetesen Oen1 lehctctt hatékony. 1\z 1914. évi sztrájk ugyan
( an1i az este 9 órás patikazárás n1iatt robbant ki) átmenetileg közös túborba törnörítettc a gyógyszerészsegédcket, de ez csak a sztrüjk idejéig tartott.
r\ sztrájkot 1914. június 6-án este határozta cl niindkét alkaln1azotti szövetség, n városligeti ICén1énysepró
vendéulőben. ahol 127 szavazattal 2 ellenében döntöttek a s'Ztrájk~c5L an1it rnúsnap reggel n1ár n1eg is kezdtek. f\ 7 napig tartó sztrájkot a sztrájkvezetóség a l(ossuth Lajos utcai Magyar Világ kávéházból irányította,
an1i azonban ered111énytclcn n1aradt. Egyetlen ercdn1énJ.re az az íuéret volt, houv a tulajdonosok n1cgvalósítják a korpötíékos fizetüp0;1ztárt. !\ vihígháborJ kitörése azonban n1éu ezt is kercsztülhüzta.
A_ sztrájk egyébként csupán a fóvárosra terjedt ki, a
szakn1únak sokat ártott és a közvélernén:yt a tulajdonosok ellen hangolta. Közvetett hatüsának bizonyára szerepe volt abban, hogy a radikális szövets6g 1918. augusztus 7-én, közel l500 tagjával belépett a Szakszervezeti ~fanácsha.
Ezt niegelőz6en azonban n1ég 1918. mújus 22-én
Kiss J(d1r1ly a Gyakorló Gyógyszerészek Országos
;)zövctségének elnöke és Grós::. László titkár. kérvénynycl fordult a rniniszterhez, arnelybcn kérte a alkahnazottak sz{unára a nyugchJintézcti tagság kötelezővé tételét oly módon, hogy a tulajdonosok legyenek kötelesek ennek anyagi terheit vállalni. Az alkalnu1zotti fizetés ugyan~s a lcgtfJbb e~etbcn ~s cs~pán a;Ta volt cl~g,

hogy a gyogyszcr0sz:segcd szcrcny t1sztessegben n1egelheSSen CSaCícljával egyŰtt, de öregsége idejli·ől sern ~ia
gúnak, scrn családjának gonc!nskodni rnür nen1 tudott
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A vidéki lÖnzörfUések
A XIX. század 1násodik felének politikai enyh ülései
tt;tték 111ind több korporáció rnegalakítását vidéken is. Igy azok a gyógvszerészek akik szívükön viselték szak;;1ájuk so"Tát é~·érdeklődtek a tudomány haladása iránt 1 valan1int az útlagosnál aktívabbak is voltak, az ehhez szükséges egyesületi kereteket már saját
szűkebb pátriájukban is megtalálhatták. Ezért egymás
után alakultak meg az egyes vidéki gyógyszerész korporációk. Így 1861-ben alapították, helyesebben reorganizálták a miskoci (később Borsod megyei) OrvosGyógyszerész Társaságot, amely még a szabadságharc
előtt, 1847-ben alakult. Ugyancsak 1861-ben alakult
meg a Debreceni Gyógyszerész Testület is. Itt ugyan az
alapítók n1ár kon:í.bban kértek engedélyt a n1egalakulásra, de csak ekk:orra kapták azt rneg. A Bihar n1egyei
gyógyszerészek csatlakoz{Jsával 5 év rnúlva e szervezet
nlind létszán1ban, n1ind nevében egvaránt bóvült. Az
1860-as években többfelé alakulta!Zhasonló szervezetek, an1elyek összetétele meglehetősen heterogén volt:
a többséget kitevő orvos-gyógyszerész tagsága n1ellett,
helyenként a más tern1észcttudományos képzettségű,
érdeklődésű értelrniséget is felölelte. E tön1örülések
célja n1ég ncn1 érdekvé<lelern volt, hanem a szakmai
n1űvelőclés lehetőségeinek kiterjesztése n1cllett, az önrnűvelés alapjainak megtere111tése. Ezek a társulások a
kiegyezés előtt és után egyaránt tudományos végvárak
voltak és a hazafias érzelmeket is táplálták. Számuk a
millennium idején 26 volt.
Az országos egyesület fővárosi vezetése nüatt a vidékiek elégedetlensége 1907-ben niár oda vezetett, hogy
egy olyan értekezletet hívtak össze Debrecenben 1 ameIven a fővárosi vezetéssel Sí'.Ctnbeni elégedetlenség n1ár
I~yfltan hangot kapott. Aktualitását az)elcntette,11ogy
már küszöbön állónak tűnt az új gyógyszerészi törvényjavaslat benyújtása a képviselőházban. Az sen1 véletlen, hogy a gytíjtópont éppen Debrecenben volt,
ugyanis itt viszonylag gazdascígilag erős, szakn1ailag
rnég országos viszonylatban is elisn1ert gyógyszertártuJajdonosok n1űködtek. l(özöttük az országos állapotokhoz képest hagyon1ányosanjó és összetartó szellen1
uralkodott és ez a kollégialitás - a kor rnércéjével nlérve - az alkalmazottak irányában is megrnutatkozott.
/\z értekezlet arányait érzékelteti, hogy ezen a debreceni találkozón 120 gyógyszerész jött össze) 111íg ugyanabban az évben az országos egyesület közgyűlésén csupán 69 szavazati joggal~end°é.Il:;_ez6 tag v~11t jelen.
Ezen a debreceni gyógyszerész-értekezleten a szakrna n1inden baja a felszínre tört: a kormány hatalmi intézkedései tő! való rettegés, az elavult jogszabályok, az
orvosi supren1áció an1ely n1iatt a Belügyrnínisztériun1ban (ahová akkor a gyógyszerészet is tartozott) gyógyszerész nen1 tölthetett be érdcn1í állást, a tisztességtelen
verseny a szatócsok, drogériák és az orvosi kéziiyógyszcrtárak részéről. I(ifogásoltúk, hogy rnindezzel szen1ben a pályát aranybúnyának tartja a közvélernény, h_olott ez egyre hanyatlik, süllyed n1inden tekintetben. Ervelésük szerint a bizaln1i n1ttnkakörbcn az anyagilag
tönkretett. n:rnénvétől rnegfosztott. elkedvetlenidet't
gyógyszerész nen1-lehet hasZnára a közegészségügynek
akkor, a1nikor a gyógyszer nlin6ségére vonatkozóan
szcrnélyc volt az egyetlen garancia. E I)ebrcccnból kiindult rnozgalon1 Szegeden is rendezett gylilésL itt
azonban a dernonstrációnúl többre ncn1 jutott.
lehetővé

J~Z

országos egyesületnek az
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el6zőek

során látott

belső ellentétei, a~1elynek: külsü rnegnyilvánulásai még
szcn1betűnőbbek

voltak (pl. az országos egyesület n1ég
irodahelyiséggel sen1 rendelkezett, hanen1 a fővárosi
testületnél talált otthonra; vagy az országos egyesület
ügyeit a fővárosi testület fizetett apparátusa vitte, érthető n1ódon a főállásuk érdekeinek n1egfeleló módon),
ez végül is odáig fokozta n vidéki gyógyszerészek elégedetlenségét, hogy !918. szeptember 22-én a budapesti
Royal Szálló Fehér termében szervezetet alakítottak
Jlfdéki G_vógyszerészek. Országos Szövetsége néven.
Elnöke Fuss Nándo1; ügyvezető elnöke Bársony Elen1é1: pénztárosa pedig Andriska rifktor lett. Hangsúlyozták azonban, hogy az új szervezet 1negalapítása nen1
az országos egyesület elleni akció, hanem annak a ténynek a felisn1erése, hogy a vidéki gyógyszerészek érdekeit is kell képviselni egy szervezelnek, n1ivel az 11en1 esik
cgvhe a fővárosi gvógvszerészek érdekeivel.
-.-I~rdckes, hogy~-a ~Í/(1rságh Zoltán szerkesztésében
inegjelent Gy·ógyszerészi Hetilap. a111ely n1indig a vidéki !!VÓLl:vszer~szek onD.ínumának vallotta niagát. most
éleSCn 'S"zen1befordult...a vidéki gyógyszcrészclZ sz~rvez
kcdéseivel. Ennek ellenére az tíj szervezetnek rövid 3
hét leforgása alatt 900 tagja lett.. tehát egyszeriben többen lettek 111int az országos egyesület tagsága, ahová a
rnagyar gyógyszerésztár~adal;Ínnak csuPár1 egy kis töredéke tartozott. Ezzel a ténnyel a magyar gyógyszerésztársadalon1 kilépett az clszígeteltségéb61. Figye!ernre n1éltó például az n tény, h;gy Szof;kó Dez'Sö, a
íviagyarországi Gyógyszerész Egyesület I-Iajdú-Szaholcs rncgyei járásának helyettes igazgatója, lemondva
tisztségéről, kilépett az országos egyesületból és belépett a Vidéki Gyögyszerészek Országos Szövetségébe.
/\rníg az országos egyesület tekintélve üllandóan
rornlott~ a \licléki ÓyögYszcrészek Országos Szövetsége rnár a 111egalakulása után rögtön elismerést vívott ki
;nagúnak az~al, hou:v az egész rií.agyar gyógyszerésztársad7llon1 nevében e;ecln1é'D.ycs tárgyal!tsol?at kezdernénvczett a Belügvn1inisztériur11 illetékeseivel. r\ szövetség tehút n1cgaJ;1kulásával új vérkeringést vitt a n1agyar
gyógyszerésztársadalorn életébe, sót akcióra tudta sarkallni a 111ür teljes passzivitüsba süllyedt l\!Iagyarorszügi
CTycígyszerész Egyesületet is [ 16].
,.:l proleuirdiktaflirduJI a l l i·ildglzdború l··égéig
:'~\ prolt:1ún.liktattíra betiltotta a szak.lupok rnegjelcnését, csupún a radikális alk~ln1azottak 1913-ban alapított lapja, a Clyógyszerész Ujságjclcnhctett rneg. az is
üj néven: Gycígyszcrtüri Munkások Lapja círnrnel. A
"ranácsköztársaság kikiáltása után egy nuppal a konzervatív alkaln1azottak korporációja a Gyakorló
Gyógyszerészek. Országos Szövetsége kin1ondta a feloszlását, a többi egyesületet pedig hataln1i szóval szüntették n1eg. iVic!.!alakítottúk viszont a Jliagvarcn:s·zár;i
Ci yágys:::c7"és:::ek~S':::aks:::er1 ·e:::erenck f)ireku5i1·u1ndt, F~
kete L,ajosés /\Tag)' Oszkár vezetésével. f\ sajtó és propagandaügyckkcl Téri Tibort, a titkári teend6kkel pedig 1\ieu1!'ald .:4laddrtbízták 111cg.
/\ -ranücsköztársaság bukúsa után a í!VÓl!vszerészek
Crdckvédehni szcrvezelei csak nchczcn~Ícol·ganizákíd1.ak.. i\. trianoni hékedikt:::íturn kövctkezn10n.Ycként létrt.:jött orszúgcsonkítás rniatt a \'idéki (Jy·ógyszcrészek
()rszÜgos Szövetsége elvesztette tal.!jainak nagy részét,
e?".ért Oen1 tudott talpraállni. Ncn1"'1naradt n~<.Ís hátra
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mint egyesülni 1921 májusában az újraszerveződött
Magyarországi Gyógyszerész Egyesülettel és az ennek
kebelében működő, de teljes autonómiát élvező Budapesti Gyógyszerész Testülettel. A fuzionált új egyesület
JV!agyarorszcígi Gyógyszerész Egyesület néven műkö
dött tovább. Elnöke D1: Gaál Endre államtitkár és
nemzetgyűlési képviselő, társelnöke pedig a debreceni
iv!ihalovits Jenólett. Gaál Endréróltudnunkkell, hogy
a század elején még az alkalmazottak szervezkedésének egyik vezéralakja volt, amiért a fóvárosi tulajdonosok bojkottálták is. 1920-ban azonban megvásárolta az
L ker. Attila krt. 51. szám alatti patikát, amit 1923-ban
népjóléti miniszteri engedéllyel a Teréz krt. 12 szám alá
áthelyezett. A háború mán politikailag erősen aktivizálódott, kisgazdapárti programmal.
Az új egyesület 14 vidéki és a fővárosi kerületre oszlott. Ez utóbbi az alapszabály 19. §.-a értelmében teljes
autonomiát élvezet ti hogy ezzel a Budapesti Gyógyszerész Testület akkor már évszázados folvan1atosságát

111egórizzék.
...
A Tanácsköztársaság bukása után a Gyakorló
Gyógyszerészek Országos Szövetsége is újraszervező
dött és nevét 1919-ben 01'·zcígos Gyógyszerész Szövetségre változtatta. Elnöke továbbra is Millner Gyö1gy
lett és az új nevű szövetség nemcsak folytatta harcát a
tulajdonosokat tö1nörító országos egyesület ellen, állandóan sztrájkokkal fenyegetőzve, de saját belső ellentétei is kiéleződtek, ami 1922. június 1()-én szakadáshoz vezetett. Ekkor alakult n1eg a régi szövetségből
kilépő, mérsékeltebb irányzatot követő alkalmazottakból a Gyakorló Gyógyszerészek Országos Nemzeti
Szövetsége.A régi szövetség fenyegetőzéseit, a sztrájk
kilátásba helyezését és a tulajdonosokat alaptalanul rágaln1azó feljelentéseit Budapest fópolgárn1estere is
megunta és 1922-ben betiltotta az Országos Gyógyszerész Szövetséget.
Sajnos azonban rnég a 111érsékellebb irányzatot követő Gyakorló Gyógyszerészek Országos Nemzeti
Szövetsége is állandóan kellemetlenkedett az országos
egyesületnek) amit Gaál Endre elnök n1egelégelvén,
ultimátumot küldött az alkaln1azottak szövetségének,
amely szerint az országos egyesület addig nem áll szóba
az alkaln1azottak szövetségével. an1íg annak akkori vezetősége le nem mond. I-Ilí viszÜnt le--n1ond a vezetőség
és újat._ választanak, úgy hajlandó n1egoldani a gyógy;:
szerészek n1unkanélküliségének kérdését. vala111int a
korpótlékos fizetőpénztár létesítését és az ·alkahnazottak rnás jogos kérését is.
Ez az ultimátum a szövetség n1egfontoltabb tagjait
rncgdöbbcntcttc és végül 1.924. nove111bcr 30-ára öszszehívott rendkívüli közgyűlésen lemondatták a vezetőséget. Ekkor isrnét iliillner Gyö1gyvette út a szövetség vezetését n1int elnök, aki ekkor 1nár a Gyógyszerészalkaln1azottak Nen1zetközi Szövetségének (lnternationale Union Angestellter Apotheker) is alelnöke
volt. A titkárok iV!akol'itzkv Zoltán és dr. Dömötör Lajos voltak. Ugyanekkor ne\'ct is változtatott a szövetség
és az új név Oklereles Gyógyszerészek 01:~·zágos Egyesülete lett. Ezen a néven 1944-ig működtek, a II. világháború után pedig ez az egyesület is n1egszűnt.
A gyögyszerárszabás kérdésében D1: Gaál Endre
szcn1bekcrült az országos egyesület néhány tagjával,
köztünk Baver Antallal és Deér Endrével is. akik nen1
tűrvén GaáÍ E"ndrehataltni koncentrációját. ~1 égül is kenyértörésre vitték a háborúskodást és 1923-ban kilép-
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tek 28-an az országos egyesület kötelekéból. Ezek a kilépettek, akiket „disszidensek" -nek neveztek, még ebben az évben megalakították a Gyógyszerészek Bardti
Körét. Az évek során a disszidensek (még a kilépésük
előtt is) egyre élezték a viszonyt az országos egyesület
vezetőségével, de mindenekelőtt d1: Gacíl Endre elnök
személyével szemben. Igyekeztek sokszor inkorrekt
módon is -támadásokat intézni ellenük a szak-és napi
sajtóban. A disszidensek 1927. szeptember 8-tól szaklapot indítottak Magyar Gyógyszerész címmel, ami elsősorban szintén az elóbb említett célokat szolgálta.
Alig néhány hónap után azonban a lapot az országos
egyesület bojkottálta, így az lassan elsorvadt. Végül is a
disszidensek és a eb: Gadl Endre vezette országos egyesület között dúló többéves háborúskodásnak eb: Mozsonyi Sándor vetett véget, amikor az érdekelteket
rneghívta lakására, ahol azok békejobbot nyújtottak
egyn1ásnak.
A disszidensek által alapított Gyógyszerészek Baráti
Köre 1924. szeptember 20-án átalakult Magyar
Gyógyszerésztudonuinyi Tdr.sasdggd, rnagába olvasztva az 1921 óta működő Gyógyszerész Oktatók Barcíti
Körét is. Az újonnan megalakult társaság vezetősége a
következő volt: elnök Mágócsy Dietz Scínd01; helyettese Deér Endre, titkár Lipták Pál, jegyző Hon•cíth Jenő,
pénztáros Peres Ernő.
Az országos egyesületben pedig 1926-ban Gacíl
E'ndre helyett f(ordnyi Lajost választották elnökké,
akit azonban Vass Józsefnépjóléti miniszter- aki Gaál Endre pártfogója volt, - nem is fogadott. E helyett
azonban felajánlotta a gyógyszerészeknek, hogy Gaál
Endre újraválasztása esetén az eddig létrehozni nem sikerült gyógyszerészi kamarát is életre hívja, ami viszont
Gaál Endre újraválasztása után sen1 valósult n1eg. Helyette az országos egyesület is, végre 1927-ben egy igen
korszerű, jól felszerelt székházhoz jutott
Meg kell még c;mlíteni az 1938-ban létesült Tö1pegyógyszerészek Erdeki 1édelrni i11ozgalnuit is, amely
ugyan a IVIagyarországi Gyógyszerész Egyesület keretein belül n1űködött eb: Szdsz Tilzarnérvezetéséveli azonban mégis bizonyos foktí önállóságot élvezett. IVlint a
nevéből is kitűnik. célkitűzése a falusi kisforgaln1tí
gyógyszertürak tulajdonosainak érdekvédelme vÜlt.
A két háborü között tehát a következő korporációk
szolgálták a magyar gyógyszerészet ügyét: a tulajdono:;okat országosan a fVIagyarországi Gyógyszerész Egyesület és ennek teljes autonón1iát élvező fővárosi kerülelc a Budapesti Gyógyszerész Testület, valarnint a 1~ör
pegyógyszerészek Erdekvédeln1i IVIozgaln1a tön1örítettc tagjai sorába. A_z alkaln1azottakat pedig az Okleveles Gyógyszerészek Országos Egyesülete fogta öszsze. /\ Gyógyszcrésztuclon1ányi Társaság pedig- n1int
ez a nevéből is kitűnik - nem érdckvédehni, hane111 tudon1ányos egyesülés volt. A n1agyar gyógyszerészek
szerveződése egészen a II. ·világháború befejezéséig
ezek között a keretek között folyt.[17].

.4 ! !. i>ildgluíború után
1\ II. vilügháború be.fejeztével, 1945 vagy rnég inkább 194S után, a kialakult új rendhez kellett igazodniok a rnagyar gyógyszerészek korporációinak is. Az
egyesületek és türsaságok túlnyotnó többségét n1egszüntették, vagy beolvasztották egy-egy nagyobb szö-
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vetségbe. A Magyarországi Gyógyszerész Egyesület
1950-ig, a gyógyszertárak államosításáig működött.
Az orvosi és gyógyszerészeti társaságok és egyesületek
átszervezésével létrehozták a szakszervezeti irányítással működő, úgynevezett szakcsoportokat. Az OrvosEgészségügyi Szakszervezet Gyógyszerész Szakcsoportja 1951. május 17-én alakult meg és átvette mind a
megszüntetett érdekvédelmi szeryezetek, mind pedig a
tudományos társaság szerepét. Erdekes megjegyezni,
hogy míg az újonnan létesített Gyógyszerész Szakcsoport vezetői között megtalálhatjuk a megszüntetett
Gyógyszerésztudom ányi Társaság volt vezetőségének
több tagját, addig a korábbi érdekvédelmi szervezetek
vezetőit nem.
Alig másfél évtized alatt azonban rá kellett döbbenni
az illetékeseknek arra, hogy a gyógyszerészet ügyét
szolgáló feladatok sokaságának ellátására a szakcsoelegendőek és nen1 al.
porl"'keretei és lehetőségei . .nem
kaln1asak. A szakcsoportnak nem volt működési szabályzatai sem költségvetése~ sőt a szervezete is olyan laza volt, hogy tagnyilvántartás és tagdfjfizetési kötelezettség nélkül, az ország területén n1úköd6 összes
gyógyszerészt tagjának tekintette.
Az Egés7_'légügyi Minisztérium, a IVIagyar Tudományos Akadémia és az Orvos-Egészségügyi Dolgozók
Szakszervezete 1966-ban együttesen hozzájárult az
önálló orvostupományi társaságok és egyesületek megalakításához. Igy jött létre a IVIagyar Orvostudományi
Társaságok és Egyesületek Szövet§ége, amely az egyes
szervezeti egységeket fogja össze. Igy az 1966. n1árcius
10-én megalakult Magyar Gyógyszerészeti Tá1:rnsdgot
is, amelyet még ugyanabban az évben a madridi közgyűlésen a nen1zetközi szervezet (Fedcration Intcrnational Pharmaceutique) is felvett rendes tagjai sorába. A
FIP-nek egyébként a IVIagyarországi Gyógyszerész
Egyesület is tagja volt, annak megalakulásától fogva és
ez a tagsúg csupán a két világháború idejére szakadt
n1eg. A Tviagyar Gyógyszerészeti Társaság azonban
nem érdekvédelmi szervezet, hanen1 tudon1ányos társaság, an1cly esetenként érdekvéclelen1n1cl is foglalkozott. [18 J
1989. július 15-én azonban végre n1egalakult a iV!agyar Gyógyszerészi Kaniara is, an1ely nuír rner6bcn a
n1agyar gyógyszerészek érdekvédehnét van hivatva ellátni. húr hatékonysúgát jclcnt6sen korlátozza a nen1

sokkal előbb megjelent egyesüieti törvény. Ezt csak a
kamarai törvény mielőbbi megalkotásával és bevezetésével lehetne megoldani.
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