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BÖSZÖRMÉNYI JÁNOS ZBORAY BERTALAN 

j \ í int ezeknek az éveknek aktív szereplői — sőt mondhatni — szenvedő szemtanúi, időszerű
nek és hasznosnak tartjuk visszaemlékezni ezekre az évekre és képet adni a romokból feltámadó 
gyógyszerészet újjászületéséről. 

Budapesten ezekben az első hónapokban a gyógyszertárak voltak az első intézmények, ahol ab
lak és fűtés nélkül, téliesen felöltözve, igyekeztek megmaradt készleteikből, a rászorulóknak se
gítségére lenni. 

Amint a szovjet hadsereg felszabadította Pestet (1945. január 16.) napok múlva megalakult a 36 
tagú Nemzeti Bizottság a Budapesti Vízművek pincehelyiségeiben (IV. ker., Egyetem u. 12.). Az 
első polgármester dr. Csorba János budapesti ügyvéd lett, aki létrehozta a Fővárosi Egészségügyi 
Bizottságot. Később már a Városházán működő bizottságban helyet kapott Hargittay Tibor gyógy
szerész is, mint a még nem működő gyógyszerészegyesületek kormánybiztosa. 

Miután több gyógyszertár tulajdonos, illetve kezelő nélkül maradt, mert azok vagy elme
nekültek, vagy az előző évek elhurcoltatásai következtében pusztultak el, a bizottság legfon
tosabb feladata az volt, hogy működőképessé tegye a többé-kevésbé sérült gyógyszertárakat, 
ezért hatóságikezelő-gyógyszerészeket neveztek k i , akik a főváros pénzügyi osztályával számol
tak el. 

Amint a közlekedés lehetővé tette, a gyógyszertárak szakmai ellenőrzésével megbízott Orszá
gos Közegészségügyi Intézet gyógyszerész-felügyelője 1945 második felében megszemlélte az 
akkori Budapest XIV. kerületének gyógyszertárait. A tapasztaltakat összefoglaló közlemény 1 

szerint a 190 gyógyszertár közül 61 (32,1%) maradt sértetlen, illetve csak elenyésző károso
dást szenvedett. A súlyosan sérültek közül 129 (67,9%) is már működött, csupán 5 (2,6%) patika 
volt használhatatlan. A sérült gyógyszertárak kerületenkénti eloszlását a mellékelt táblázat tün
teti fel: 

Zboray Bertalan: Budapest gyógyszertárainak állapota az ostrom után. Népegészségügy, 1946. I . 11. sz. 



A sérült budapesti gyógyszertárak 

A g y ó g y s z e r t á r a k k ö z ü l 

Kerület A gyógy
szertá

rak 
sértet
lenek 

sérültek működők nem működők 
A gyógy

szertá
rak 

sértet
lenek 

száma % száma % száma % 

I . 4 — 4 100 4 100 — — 

I I . 11 — 11 100 11 100 — — 
I I I . 11 5 6 54,5 10 90,9 1 9,1 

IV. 9 2 7 77,8 8 88,9 1 11,1 

V. 21 6 15 71,4 21 100 — — 
V I . 23 10 13 56,5 23 100 — -

v n . 27 14 13 48,1 27 100 — -
V I I I . 24 9 15 62,5 24 100 — -

IX. 14 8 6 42,9 14 100 — -
X. 10 3 7 70,0 10 100 — -

X I . 10 - 10 100,0 8 80 2 20,0 

X I I . 8 1 7 87,5 7 87,5 1 12,5 

X I I I . 7 1 6 85,7 7 100 — — 
XIV. 11 2 9 81,8 11 100 - -

Összesen: 190 61 129 67,9 185 97,4 5 2,6 

A GYÓGYSZERÉSZETRE VONATKOZÓ ELSŐ RENDELETEK 

1945-öt követő években a gyógyszertári jogosítványok — az akkori politikai helyzetnek megfele
lően, még a korábbi tulajdonosok, haszonélvezők vagy bérlők vagyonát képezték. Ezek névsorát 
az 1947. évben megjelent „Gyógyszerészek Naptára" (szerkesztői: Faragó Sándor, Márkus De
zső, Somogyi Sándor) örökítette meg. A naptár legfontosabb része az érdekelteket legjobban érin
tő rendeletek gyűjteménye volt. 

Ezek közül a legfontosabbak voltak: 
Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1146/1945. M.E. sz. rendelete a szabad pályán működő értel

miségi foglalkozásúak és hatósági jogosítvánnyal rendelkezők igazolási eljárás alá vonásáról. A 
rendeletet a 3610/1946. M.E. sz. rend. egészíti k i , s ez az igazolási eljárást a haszonélvezőkre is 
kiterjeszti. 

Az 1945. febr. 6-án kelt 200/1945. M . E . sz. rend. hatályon kívül helyezte az úgynevezett zsidó
törvényeket, így lehetővé vált a jogfosztott volt tulajdonosok jogaikba való visszahelyezése. 

Az áremelkedések, majd az egyre fokozódó infláció miatt szükségessé vált a gyógyszerek és 
a munkadíjak árának emelése. Az idevonatkozó számos rendelkezésből csak annyit említünk meg, 
hogy a gyógyszerkészítés 1943-ban megállapított díjtételének negyvenszeresét lehetett felszámíta
ni. (110 140/1945. M.E.) 

Végül az iparügyi miniszter 48 400/1946. I . M . sz. rendelete arról intézkedik, hogy a munkáltató 
csak olyan munkavállalót alkalmazhat, akit részére a szakszervezeti munkaközvetítő közvetített. 



A naptár végül közli a magyarországi gyógyszertárak névsorát. A budapestiek között a követke-
zőkben működött hatóság i kezelő: 

A gyógyszertár neve helye hatósági kezelője 
„Pálffy" I I . , Zsigmond kir. u. 16. Ács Nagy Lajos 
„Szent Kereszt" I I I . , Vörösvári u. 60. Fehér László 
„Szent Lukács" m . , Bécsi út 89. Keresztes Tiborné 
„Szervita" IV. Szervita tér 5. Bányai Károly 
„Oroszlán" IV. Prohászka u. 2. dr. Berkovits Károly 
„Ferdinánd" v. , Váczi út 34. dr. Kálmán László 
„Pallas Athéné" v., Pannónia u. 20. Lovas Miklós 
„Glóbus" v., Váczi út 54. Kársa László 
„Dózsa György" V I . , Teréz krt. 33. dr. Firon Béláné 
„Opera" V I . , Andrássy út 26. Biedermann Sándor 
„Szent Terézia" V I L , Király u. 53. Rochlitz Emil 
„Kereszt" V I L , Rákótzi út 88. Kovács Ödön 
„Viktória" V I L , Erzsébet krt. 23. Schiller Ernő 
„Apolló" V I L , Dohány u. 88. Somogyi Sándor 
„István király" V I L , István út 17. Benedek István 
„Fortuna" V I L , Dob u. 80. Rajna László 
„Szent József V I I I . , Mária Terézia t. 10. Kovács Andor 
„Apostol" v m . , József krt. 64. Fendrich Arnold 
„Szent Rókus" v m . , Rákóczi út 61. özv. Koppány Vilmosné 
,, Nagy boldogasszony " v i n . , József krt. 80. Sándor Imre 
„Szent Anna" IX . , Soroksári út 35. Pandula Egon 
„Gizella" IX . , Üllői út 121. Menyhért Vilmos 
„Jó Szív" IX . , Ferenc ki t . 1. Ligeti Viktor 
„Szent Mihály" X. , Pongrác út 17. Mocsáry Sándor 
„Szeretet" X L , Bartók B. út 128. dr. Fazekas Jánosné 
„Szent Ágnes" X I I . , Németvölgyi út 56. Kárpáti Sándor 
„Pannónia" XIV. Kerepesi út 24. Nyéki Béla 

A felsorolásban szereplő 27 budapesti gyógyszertár képezte alapját annak a gyógyszertárak ke
zelésére alapított állami vállalatnak, amelybe már a vidéki, a korábbi tulajdonosuktól visszavont 
jogú patikák is beletartoztak. 

A NEMZETI VÁLLALAT 

Az 1948-as esztendő politikai változása és az MKP domináns szerephez jutása a magyar gyógy
szerészet számára azt a fordulatot hozta, hogy a nagyüzemek, gyárak államosítása során a Chino-
in, a Richter Gedeon, a dr. Wander, dr. Egger gyógyszervegyészeti gyárak, továbbá a Phylaxia 
és a többi kisüzem (például „Szervita") is állami kezelésbe kerültek. 

A gyógyszertárak államosítására ekkor még nem került sor, de a kormány 1948. december 10-én 
kelt határozatával elrendelte az ,,Állami kezelésbe vett gyógyszertárak Nemzeti Vállalata "megala
pítását. 2 A vállalat feladatkörébe tartozott azoknak a közforgalmú gyógyszertáraknak kezelése, 

2 92/1948 M.T.H. A Gyógyszerész, 1948. 1. sz, 7. 



amelyeknek jogosítványa már megszűnt, vagy a jövőben meg fog szűnni, valamint a felállítandó 
új gyógyszertárak berendezése és kezelése. 

A Vállalat felett a felügyeletet a népjóléti miniszter (Olt Károly) gyakorolta. A Vállalat székhe
lye Budapest, Klotild u. 3. Vezérigazgatóul Nánási Sándor gyógyszerész nyert kinevezést. A Vál
lalatnak megindulásakor 157 gyógyszertára volt, s a már említett budapestieken kívül, jelentékeny 
része vidéken működött. 

A megindulás pénzügyi nehézségek között ment végbe, mert — a fennmaradt elszámolások sze
rint — a költségvetés összege alig volt elég a gyógyszertárak hiányainak fedezésére. Az 1949. év 
folyamán újabb és újabb gyógyszertárak kerültek a Vállalat kötelékébe. Számukat „A Gyógysze
rész", a korabeli szaklap az alábbiakban közölte: 

1949. 2. számban: 
Budapes: „Gizella" 
Vidék: Monor, Elek, Mezőtúr, Jászkisér. 

1949. 4. számban: 
Budapest: Apostol, Alkotás, Béke, Garay, Glóbus, Nádasdy, Nagyboldogasszony, Podma-
niczy, Szt. Margit, Szt. Lukács, Szt. Mihály. 
Vidék: Szentes, Karcag, Tiszkürt, Mosón, Bucsusztlászló, Kalocsa, Maklár, Mezőcsát. 

1949. 6—7. számban: 
Vidék: Ikervár, Újfehértó, Vajszló, Pestsztimre. 

1949. 10. számban: 
Vidék: Gyöngyös, Hegyeshalom, Jászapáti, Karád, Kispest, Nagykovácsi, Pápa, Tass, Új-
szász, Vésztő. 

1949. 19. számban: 
Vidék: Kutas, Diósgyőr, Hámor, Rajka. 

1949. 22-23. számban: 
Budapest: Isten Szeme, Angyal, Fekete Medve, Szép Ilona, Szt. Lajos, Aranykalász, Szt. 
István Park. 
Vidék: Aszód, Gyöngyös, Jászberény, Kaba, Marcali, Szeged. 

1950. 12—13. szám szerint Nemzeti V. kötelékébe kerülnek: az Országos Társadalombiztosító In
tézet (OTI) házi-, majd a tatabányai és dorogi Bányatárspénztár házigyógyszertárai is. 

A VÁLLALAT SZERVEZETE 

A megalakult Vállalat 260 központi dolgozója a következő osztályokba nyert beosztást: 
Gyógyszer-gazdálkodási osztály: Vezető: dr. Paál A. 
Ellenőrzési osztály: Vezető: dr. Hámori N . gyógyszerész 
Személyzeti osztály: Here Gy. és Bányai N . 
Pénzügyi Osztály és Könyvelés 
Gazdasági csoport: Erdős Istvánná 

Nehézségek merültek fel a gyógyszertárak ellenőrzésével kapcsolatban. E fontos szakterület el
látására ugyanis politikailag megbízható — de a szakma szempontjából —, laikus képzettségű ká
dereket alkalmaztak, éspedig: 

Petkó Imre orvosi műszerész, Vida Béla drogista, Csathó József ref. lelkész, Berkes Éva, So
mogyi Imre lakatos, Mere Antal pék, Herpay S-né védőnő, Kecskeméti Pál cipész, Drahos Lajos, 
Barics Györgyné, Molnár József rendőr. 



1950. dec. 15-től Böszörményi János gyógyszerész, az osztály vezetője kapott kinevezést azzal 
a megbízatással, hogy az említett ellenőröket szakismeretekre oktassa. 

TÖRVÉNYCIKK A GYÓGYSZERÉSZETRŐL 

Az Olt Karoly népjóléti miniszter által az Országgyűlés által jóváhagyott 1948. XXX. törvény
cikk kilenc fejezetből áll. Megállapítja, hogy az ország továbbra is az eddigi jogadományozási 
rendszer mellett marad. Megszünteti a régi ún. reáljogokat, amelyeket még 1855 előtt alapítottak 
és a többnyire házzal, telekkel együtt eladható patikák tulajdonosainak nem kellett gyógyszeré
szoklevéllel bírnia, csak a felelős vezető volt gyógyszerész. így ezentúl a gyógyszertárak tulajdo
nosai csak gyógyszerészek lehetnek. 

Új patikajogok csak ötezer lakoson felüli helységekbe adhatók olyan gyógyszerészeknek, akik 
községek esetében ötévi, városokban tízévi, a fővárosban legalább tizenöt évi gyakorlattal rendel
keznek. Hatósági kezelő csak a gyógyszertár szabálytalan vezetése esetében rendelhető k i . Miután 
a gyógyszertárak továbbra is az egészségügyi kormányzat felügyelete alatt álló intézmények ma
radnak, a gyógyszerek árát a népjóléti iruniszter állapítja meg. 

Arra, hogy a kormányzat ekkor még nem tartotta szükségesnek a gyógyszertárak állami kezelésbe 
való vételét, abból következtethetünk, hogy Olt Károly népjóléti miniszter 203 960/1948. V-3 N . M . 
sz. rendelete,3 melyben pályázat kiírását rendelte el, csak az elhagyott, elpusztult vagy a lakosság 
megnövekedése folytán szükséges új gyógyszertárak jogosítványának elnyerésére gondolt. 

A pályázathoz az igénylőnek a következő okmányokat kellett benyújtania: 
1. Magyar állampolgárságot igazoló okmány 
2. Születési anyakönyvi kivonat 
3. Gyógyszertár vezetésére feljogosító oklevél 
4. Működési bizonyítványok 
5. Új keletű erkölcsi bizonyítvány 
6. Az igazolásra vonatkozó összes határozatok 
7. Új keletű bizonyítvány az egészségi állapotról 
8. Rövid életrajz (magasabb képzettség, katonai szolg.) 
9. Nyilatkozat esetleges gyógyszertári joglemondásról 

10. A házastárs hasonló tartalmú nyilatkozata. 
A miniszteri rendelet megjelenése után a korabeli szaklap név szerint felsorolta a 186 helység 

(a főváros mellett több vidéki város és jórészt község) nevét is, ahová új gyógyszertári jogosítvá
nyért lehetett folyamodni. 

Ismeretes, hogy a felszabadulás előtt a gyógyszertár-tulajdonosoknak két érdekvédelmi szerve 
volt. Ezeknek tisztviselői — amint lehetett — megindították az egyesületi életet a többé-kevésbé 
használható állapotban lévő helyiségeikben. A két egyesülés vezetői ekkor a következők voltak: 

Budapesti Gyógyszerész Testület (VI I I . , Aggteleki u. 8.) 
Elnök: Löcherer Tamás 
Alelnökök: Kalán Gyula és dr. Molnár Alfréd 
Igazgató: Babusik Ferenc 
Országos Gyógyszerész Egyesület. (VI . , Szófia u. 16.) 
Miniszteribiztos-elnök: Budanovics Tibor majd Harangi Sándor 
Társelnökök: Löcherer Tamás és Szele Béla 
alelnök: dr. Bisicky András, Kalán Gyula és Lux Arnold 



A Centenáris Gyógyszerész Hét második napjára (1948. október 10.) összehívott rendkívüli köz
gyűlésen a két vezetőség az egyesülést, illetve a budapesti testület beolvadását javasolta a jelenlé
vőknek. Az elfogadott határozat után a tulajdonosok azt remélték, hogy az amúgy is közös szemé
lyekből álló addigi elnökség továbbra is megfelelően fogja képviselni érdekeiket, míg az 
alkalmazottak remélték, hogy egy országos egyesülettel könnyebb lesz megoldani a felmerülő 
szociális problémákat. 4 

A közgyűlés csupán két határozatot hozott még az egyesülésen kívül, az egyik: a vidéki ún. 
,,törpe" gyógyszertárak tulajdonosait is felhatalmazta — nyári szabadság alkalmából — a patika 
bezárására. A másik határozat a két egyesület könyvtárának egyesítésére vonatkozott. 

A gyógyszerészet történetében mindig fordulópontot jelentett egy új Gyógyszerkönyv megjele
nése, mert a tudományok haladása folytán előállított gyógyszerek így nyertek hivatalosan is szere
pet a gyógyszerkincsben. Az Egészségügyi Kormányzat — az ügy fontosságára való tekintettel — 
már 1948. aug. 25-én kelt 205 429/48-5 N . M . sz. rendeletével újjászervezte a szerkesztőbizottsá
got. A „Gyógyszerész" szaklap 1948. decemberi számában ad hírt a szerkesztőbizottság első ülé
séről és az elnöklő dr. Schulek Elemér professzor programjáról, aminek megvalósítása után az 
1954-ben életbe lépett Gyógyszerkönyv nemcsak a gyógyszerek leírását vagy elkészítésének mód
ját adja, hanem számos új vizsgálati módszert is előírt, amivel a munka nemcsak a gyógyszertá
rak, hanem a gyógyszervegyészeti gyárak és az ellenőrző intézmények szabványává is vált. 5 

Abba az 1848-as szabadságharc százéves évfordulójára emlékező ünnepségsorozatba, melyet az 
ország az év folyamán rendezett, a magyar gyógyszerész-társadalom is ünnepi hét rendezésével 
kapcsolódott be. A Semmelweis-teremben lefolyt ünnepséget Olt Károly népjóléti miniszter nyi
totta meg, majd dr. Mozsonyi Sándor és dr. Schulek Elemér professzorok, továbbá Apró Antal 
főtitkár méltatták az ünnep jelentőségét. 6 

Az ünnepi hét keretében került sor dr. Mozsonyi Sándor professzor által kezdeményezett 
Gyógyszerészi Múzeum megnyitására is. Az Egyetem Hőgyes Endre utcai 5/7. számú épületének 
udvari helyiségeiben helyezték el a Nemzeti Múzeumból kapott és korábban Ernyey József által 
gyűjtött és őrzött muzeális gyógyszerészi edényeket és eszközöket, továbbá az adományokból 
összegyűlt muzeális szakkönyveket. 7 

Ugyancsak az ünnepi hét alkalmából dr. Németh Gyula, az egyetem rektora — ünnepi ülésen 
— „Aranydiplomát" nyújtott át az alább felsorolt idős gyógyszerészeknek, akik 50 vagy több év
vel ezelőtt szerezték meg oklevelüket, de kitüntetésükre — a háborús évek miatt — nem kerülhe
tett sor. 

A kitüntetettek névsora: 

1891- ben oklevelet nyert: 
1892- ben oklevelet nyert: 
1893- ban oklevelet nyert: 

Zilahy Kiss Miklós 
Karlovitz Adolf 
Funk József, Kilián Béla, 
Miksa Gyula és Wirker János 
Magyary-Kossa Gusztáv és 
Szegő László 

1894-ben oklevelet nyert 

4 A Gyógyszerész, 1948. 19—20. sz. 623. 
5 A Gyógyszerész, 1949. 1. sz. 12. 
6 A Gyógyszerész, 1948. 19—20. sz. 
7 A Gyógyszerész, 1948. 19—20. 593. 



A kitüntetettek névsora: 

1895-ben oklevelet nyert: 

1896-ban oklevelet nyert: 
1898-ban oklevelet nyert: 

Bodnár József, Boldizsár Imre, 
Hinffner Jenő és Keszler Gyula 
Bokor Jenő és Götz Károly 
Bartha István, Csatár Andor, Draskovich Géza, 
Galambos Béla, Hainiss Gyula, Kun Aladár, László Berta
lan, dr. Papp Jenő, Skoumál Jenő és Szűcs Ernő gyógysze
részek. 

A Z 1949. ÉV GYÓGYSZERÉSZI ESEMÉNYEI 

Az állami kezelésbe kerülő gyógyszertárak egyre szaporodó számáról már az előzőekben emlí
tést tettünk. Úgy ezeknek, mint a még magánkézben lévő gyógyszertáraknak áruval, nyersanyag
gal való racionálisabb ellátása szükségessé tette az anyagellátással foglalkozó középüzemek és vál
lalatok állami összefogását. 

„Gyógyáru Értékesítő Nemzeti Vállalat " 8 elnevezéssel alakult meg a V I . ker. Király (most 
Majakovszkij) u. 12. sz. alatti üzletházban, mely korábban a Török-Labor Gyógyárunagykereske
dés néven volt ismeretes. Az új vállalat, a raktárokon kívül irodahelyiségekkel és vizsgálólabora
tóriummal is rendelkezett. Beolvadt a vállalatba az Országos Egészségügyi Anyagraktár, a Rex 
Gyógyszervegyészeti és Kereskedelmi Rt., a ,,Rico" kötszergyár stb. A gyógyszerellátás új módja 
azt a változást hozta, hogy a gyógyszertárak a Gyógyért beosztása szerint vásárolhattak telephe
lyükhöz és időhöz kötve, nem pedig alkalomszerűen, mint korábban. Budapesten 2 (kettő) elosztó 
maradt: a Zrínyi u. 3. és a Majakovszkij u. 12. alatti telep. 

A szaklap 6. számában adott hírt arról, hogy a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság tiszt
újító közgyűlésén dr. Schulek Elemér professzort választotta elnökéül. 9 Dr. Széki Tibor profesz-
szort tiszteletbeli elnökké választották meg, alelnökök: dr. Mozsonyi S. prof. és dr. Losonczy 
György, főtitkár: dr. Végh Antal, titkár: dr. Halmai J., jegyző: dr. Kedvessy György, pénztáros: 
dr. Molnár István lett. 

Vezetőtestületi tagok: (Az egyetemek részéről) 
Augusztin Béla dr., Bari Zsigmond dr., Csipke Zoltán dr., Dabis László dr., Fritz Gusztáv 
dr., Dávid Lajos dr., Erdey-Grúz Tibor dr., Mődlinger Gusztáv dr., Némedy Imre dr., Sár
kány Sándor dr., Sztrókay Kálmán dr., Vitéz István dr. 
(Az Orvosegészségügyi Szakszervezet részéről) Kun Ferenc, Ligeti Ferenc, Ligeti Viktor, 
Turi Pál dr. 
(Az Országos Gyógyszerész Egyesület részéről) Kalán Gyula, Nikolics Károly dr., Sper-
gely Béla. 
(A szaksajtó részéről) Székely Jenő. 

Dr. Schulek Elemér Kossuth-díjas professzor megköszönve az elnökké választását, kéri a köz
gyűlést szavazza meg a társaság beolvadását az Orvosi és Természettudományi Egyesületek Szö
vetségébe (OTESZ). Dr. Végh Antal főtitkár az év tudományos munkásságát felölelő jelentésében 
szintén hangsúlyozta, hogy az OTESZ-be való belépés folytán minden remény megvan rá, hogy 
az intézményes gyógyszerész-továbbképzés mielőbb megvalósuljon. A társaság taglétszáma sajná-

8 A Gyógyszerész, 1949. 3. sz. 89. 
9 A Gyógyszerész, 1949. 6. sz. 186. 



latosan nem növekszik, s az emiatt elmaradt tagdíjbefizetések következtében, az Értesítő kiadása 
is nehézségekkel küzd. (Az utolsó szám 1949. augusztusi dátummal jelent meg.) 

A Gyógyszerész 1949. évi 11. száma jelentette be, hogy a gyógyszerészet felügyeletét gyakorló 
Népjóléti Minisztérium vezetésében személyi változás állott be, s hogy a miniszter Ratkó Anna 
lett. 

A gyógyszertárak forgalmának általános növekedésére mutat a népjóléti miniszternek február
ban megjelent rendelete, melynek értelmében a Nemzeti Vállalat körébe tartozó gyógyszertárakat 
reggel 8 órától este 22 óráig kell nyitva tartani.1 0 

Még az év folyamán rendelkezett a miniszter arról is, hogy minden közforgalmú gyógyszertár 
vezetője köteles a rendelet mellékletében felsorolt gyógyszerekből az előírt mennyiséget készlet
ben tartani.11 Miután az általános politikai helyzet folytán a gyógyszertárak államosítása is vár
ható volt, a kormányzat feltehetően meg akarta akadályozni, hogy a tulajdonosok — tőkéjük kivo
násával — csökkentsék a patikák gyógyszerkészletét. 

A Z 1950. ÉV GYÓGYSZERÉSZI ESEMÉNYEI 
A GYÓGYSZERTÁRAK ÁLLAMOSÍTÁSA 

Bár már évek óta várható volt a gyógyszertárak államosítása, mégis meglepetésszerűen hatott, 
hogy a Népgazdasági Tanács 317/1950 sz. határozata alapján 1950. július 28-án a reggeli órákban 
valamennyi gyógyszertárban egyidejűleg — háromtagú bizottság jelent meg (az MDP küldötte, 
egy tanácsi dolgozó és egy felkért bizalmi) dr. Vikol János államtitkár által aláírt rendelke
zéssel. 1 2 

A tulajdonos egyúttal Kovács György, a Nemzeti Vállalat igazgatója áthelyezési okmányát is 
megkapta, melyben tudatta, hogy melyik — vidéken többnyire szomszédos — patikában nyert fel
elős vezetői vagy beosztott gyógyszerészi állást. 

A bizottság a nap folyamán a tulajdonos s az alkalmazottak jelenlétében leltárt készített, amely 
kiterjedt a berendezésen, az árukészleten kívül a készpénz, a követelések és a tartozások megálla
pítására is. A vidéki gyógyszerészek házát is lefoglalták, valamint egyéb tárgyait, mint például: 
írógép, motorkerékpár vagy gépkocsi. Említésre érdemes, hogy az idézett rendelet sorai szerint; 
,,az állami tulajdonba vétel kártalanítás ellenében történik", de erre az évek során nem került sor. 
Igaz, hogy a tulajdonosok nagy része a ,,patikajogot" ingyen kapta az államtól, de a berendezés 
és felszerelésben már családjának vagyona feküdt. Tény azonban az is, hogy 1956 után az említett 
házak némelyikét vissza lehetett igényelni, főleg ha a vállalat új, modern helyiségbe költöztette 
a patikát. Később a vállalatok számos esetben megvásárolták a gyógyszertár épületét a volt tulaj
donosoktól. 

A GYÓGYSZERTÁRI KÖZPONT 

Az állami kezelésbe került nagyszámú (kb. 1450) gyógyszertár adminisztratív ügyeinek intézé
sére a miniszter, Budapest székhellyel központot szervezett, a volt Országos Egyesület Szófia utca 
16. sz. székházában. Igazgatóul Vörös János nyert kinevezést, a Gyógyszerészi Osztály vezetője: 

A Gyógyszerész, 1949. 6—7. sz. 191. 
11 A Gyógyszerész, 1950. 1. sz. 24. 
12 A Gyógyszerész, 1950. 14. sz. 314. 



Ligeti Ferenc gyógyszerész, a Gazdaságié Vézerkényi András, az Ellenőrzési Osztályé: Rába Jó
zsef lett. 

Minden megyében megalakultak a Megyei Gyógyszertár Vállalatok, számuk Budapesttel együtt 
20. Megjelölésükre a következő számokat kapták: 

Budapest: 0 Baranya megye: 10 
Pest megye: 1 Tolna megye: 11 
Komárom megye: 2 Bács-Kiskun megye: 12 
Fejér megye: 3 Nógrád megye: 13 
Csongrád megye: 4 Békés megye: 14 
Győr-Sopron megye: 5 Szolnok megye: 15 
Vas megye: 6 Hajdú-Bihar: 16 
Veszprém megye: 7 Szabolcs-Sz. m.: 17 
Zala megye: 8 Heves megye: 18 
Somogy megye: 9 Borsod-Abaúj : 19 

A GYÓGYSZERÉSZ SZAKCSOPORT MEGALAKULÁSA 

A Gyógyszerésztudományi Társaság iránti érdeklődés lanyhulása, majd az Értesítő megszűnte 
után nyilvánvalóvá vált, hogy a szigorúan tudományos jellegű Társaság helyett az Orvos-
Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetébe — az akkori idők politikai helyzetének megfelelően — 
tömörült és most már állami alkalmazottként működő gyógyszerészek részére alakított Szakcso
port fogja a szakma érdekeit képviselni, nemcsak a szociális kérdések, hanem a kiképzés és a to
vábbképzés területén is. 

Az 1951. május 17-én a Semmelweis-teremben összegyűlt gyógyszerészek közül felszólalók 
megegyeztek abban, hogy a szakcsoporttól nemcsak a szakmai továbbképzést, de a középkéderek 
nevelését is várják. Ezt hangsúlyozta az Egészségügyi Minisztérium kiküldötte, Papp Ferenc fő-
csoportvezető, valamint a szakszervezet részéről megjelent Herczeg Judit h. főtitkár is. 

Az elnöklő Kun Ferenc „Kiváló munkás " gyógyszerész megemlékezett a gyógyszerészeinek az 
elmúlt évek alatti fokozatos szocializálódásáról. Azzal, hogy az új szervezés az 1950. évi XXV. 
N . M . rendelet alapján nagyjából befejezést nyert, a szakcsoport feladata tehát mind a gyógyszer
tári munka színvonalának, az önképzésnek és a tudományos kutatómunka színvonalának emelése 
lett. 

A beszédek után Fésűs Arnold gyógyszerész előterjesztette a vezetőségbe jelöltek névsorát, 
amit a jelenlévők egyhangúlag elfogadtak.13 A névsor a következő: 
Schulek Elemér dr. ny. egyetemi tanár 
Bari Zsigmond dr. egyetemi m. tanár 
Böszörményi János gyógyszerész 
Csipke Zoltán egyetemi c. rk. tanár 
Demeter Jánosné gyógyszerész 
Fésűs Arnold gyógyszerész 
Gruber Alajos dr. gyógyszerész 
Halmai János egyetemi m. tanár 
Karlovitz László gyógyszerész 
Kedvessy György egyetemi m. tanár 



Kovács Edith gyógyszerész 
Ligeti Ferenc gy. oszt. vezető 
Mozsonyi Sándor egyetemi tanár 
Nikolics Károly dr. gyógyszerész 
Pandula Egon dr. gyógyszerész örngy. 
Rogácsi Guidó gyógyszerész 
Székely Jenő szerkesztő 
Takács Nagy Lóránt gyógyszerész 
Vitéz István dr. egyetemi m. tanár 
Auber István gyógyszerész 
Bánki György gyógyszerész 
Cserepes Etelka gyógyszerész 
Dávid Lajos egyetemi tanár 
Faragó Sándor gyógyszerész 
Gáti Jánosné gyógyszerész fhgy. 
Győrbíró Jenő gyógyszerész 
Hunfalvy Géza gyógyszerész 
Kálmán László dr. gyógyszerész 
Kondor Béla gyógyszerész főelőadó 
Kun Ferenc gyógyszerész 
Ligeti Viktor gyógyszerész 
Némedy Imre egyetemi m. tanár 
Nógrádi Lászlóné egyetemi asszisztens 
Pincési László gyógyszerész 
Rózsa Pál dr. gyógyszerész főfelügyelő 
Tabán Egonné gyógyszerész 
Végh Antal dr. egyetemi int. tanár 
Zachár Lászlóné gyógyszerész előadó 

A Gyógyszerész Szakcsoport vezetősége 1951. május 24-én az Egyetemi Gyógyszerismereti In
tézetben megválasztotta a vezető funkcionáriusokat. 1 4 Éspedig: 

Elnök: Ligeti Viktor gyógyszerész 
Főtitkár: Végh Antal dr. int. tanár 
Titkár: Nógrádi Lászlóné gyógyszerész 
Alelnök: Kedvessy György dr. egyetemi m. tanár és 

Kondor Béla gyógyszerész főelőadó 
Jegyző: Demeter Jánosné gyógyszerész 
Pénztáros: Cserepes Etelka gyógyszerész 
Könyvtáros: Halmai János dr. egyetemi m. tanár 
Ugyanekkor megválasztották a megalakuló hét bizottság elnökeit is. Ezek szerint: 

Gyógyszerésztovábbképző Bizottság elnök: Kun Ferenc gyógyszerész 
Gyógyszerésztechnikusképző Bizottság elnök: Ligeti Ferenc o.v. 
„Gyógyíts jobban" Bizottság elnök: Fésűs Arnold gyógyszerész 
Újítási Bizottság elnök: Gruber Alajos dr. gyógyszerész 
Szerkesztő Bizottság elnök: Székely Jenő gyógyszerész 
Dokumentációs Bizottság elnök: Kedvessy György egy. m. tanár 
Szervezési Bizottság elnök: Faragó Sándor gyógyszerész 



„GYÓGYSZERTÁR VÁLLALAT BUDAPEST" 

A gyógyszertárak államosításával egyidejűleg 19 megyei vállalat alakult, a gyógyszertárak mű
ködésének irányítására. Budapesten a már működő Nemzeti Vállalatot szervezték át (Klotild u. 
3.). Az új igazgató Szendrei Ferenc (vasmunkás) lett, főkönyvelő: Aczél Györgyné, az ellenőrzési 
osztály vezetője: Böszörményi János gyógyszerész, a személyzeti osztály Hercz György, a Gyógy-
szergazdálkodásit: dr. Paál András vezette. 

A gyógyszer-anyagellátás felmerülő nehézségei rövidesen szükségessé tették a készletek átirá
nyítását és gazdaságos elosztását. Ehhez azonban a készletekről felvett — illetve az államosításkor 
jórészt laikusok által készített — leltárak nem voltak megfelelőek. Ezért szeptember hónap folya
mán Budapesten mind a 278 gyógyszertárban, úgyszintén a vidéki gyógyszertárakban is újbóli lel
tározást rendeltek el. 

A leltározáshoz — akárcsak az államosításkor — az egyetemi hallgatókat is fokozottan igénybe 
vették, a I I . évfolyam részben, a I I I . és I V évfolyam teljes egészében részt vett, hogy a munka 
a tervezett két nap alatt befejezhető legyen.1 5 

A valamennyi vállalattól beérkezett leltárak összesítése után a Gyógyszertári Központ Gazdál
kodási Osztálya megállapította, hogy: 
1. a gyógyszertárakban sok a felesleges, esetleg már használhatatlan anyag, 
2. a készletek aránytalanul vannak elosztva, s átirányításukkal a mutatkozó hiányok — ha lassan 
is — de megszüntethetők lesznek. 

A készletek helyszíni felülvizsgálására ún. ,,Incurrens Bizottság ' '-okat szerveztek (Budapesten 
1951. jan. 4-én kezdték meg működésüket). A két gyógyszerészből álló bizottság feladata az volt, 
hogy először a használhatatlanná vált anyagokat selejtezzék k i , azután állapítsák meg azoknak a 
szereknek névsorát, amiket ott a helyszínen nem használnak, ellenben más vidéken még kereset
tek és ott értékesítésük még mindig lehetséges. A gyógyszertár vezetője kérhette egyes gyógysze
rek helyszínen hagyását, helyi sovinizmus látszata nélkül! 

A leválasztott anyagot a bizottság távozása után szállításra kész állapotba csomagolták és megha
tározott időpontra beküldték a Majakovszkij u. 24. alatti átmenőraktárba. Itt az átvevőbizottságok 
emelték ki azokat a tételeket, amelyek a Gyógyáruértékesítő Vállalaton keresztül visszakerülhet
tek a gyógyszertári forgalomba. 

A forgalomból kiselejtezett anyagokat másik helyiségben a Tervhivatal, az Egészségügyi Mi 
nisztérium, a Gyógyszertári Központ és az Orvostudományi Tájékoztató Iroda szakemberei abból 
a szempontból vizsgálták felül, hogy használhatók-e kórházak, az állatgyógyászat vagy az ipar 
szükségleteinek kielégítésére, s melyek a megsemmisítendők. 

SZAKFELÜGYELŐ GYÓGYSZERÉSZEK KIKÉPZÉSE 

Az 1950-ben végbement államosítás után a gyógyszertárak ellenőrzése még a megyei közegész
ségügyi hatóság jogkörébe tartozott. Az Egészségügyi Minisztérium illetékes főosztálya dr. Mé
száros Ferenc főosztályvezető és főleg dr. Zachár Lászlóné gyógyszerész-főelőadó javaslatára az
után úgy döntött, hogy az Országos Közegészségügyi Intézet által már 1936-ban bevezetett és az 
intézet gyógyszerészdoktor tagjaiból kikerült „szakfelügyelői" rendszert újítja fel. Eszerint min
den megyei vállalat — központi személyzete keretében s szükség szerinti számban — alkalmaz 

1 5 Écsy Zoltán dr. írásos közlése. 



szakfelügyelőket, akik helyszíni kiszállások alkalmával ellenőrzik a gyógyszertárak munkáját és 
a vett gyógyszerminták megvizsgálását a központi laboratóriumban végzik el. 

Az új munkakör betöltésére kijelölt gyógyszerészek kiképzését célzó tanfolyam 1951. július 
l-jén indult meg és két hónapig tartott. A hallgatók — nagyrészt vidékiek — a Rákóczi út 39. sz. 
ház e célra átalakított lakásában laktak. Az elméleti előadások reggel 8-tól 12-ig, a délután 14-től 
20-ig tartó gyakorlati foglalkozások az egyetem Hőgyes E. utcai telepén, a Gyógyszerészeti Inté
zetben (Mozsonyi S. prof.) és a Gyógyszerészi Chémiai Intézetben (Végh tanár) folytak le. Estén
ként — kb. 22 óráig — még tanulóköri foglalkozás is volt, aminek vezetője Kondor Béla gyógysze
rész, az Eü. Minisztérium előadója volt. A tanfolyam szervezője és vezetője a később tragikus 
hirtelenséggel elhunyt dr. Zachar Lászlóné sz. Hangay Katalin gyógyszerész, az Eü. Minisztérium 
főelőadója volt. 1 6 A tanfolyamra a megyei Gyógyszertár Vállalatok folyamatosan küldtek gyógy
szerészeket, akik mint jelöltek még a tanfolyam kezdete előtt alkalmassági vizsgát tettek a dr. 
Végh Antal tanár, dr. Kovács László tanársegéd, dr. Rózsa Pál gyógyszerész-főfelügyelő és a szak
szervezeti kiküldöttből alakított bizottság előtt. 

A tanfolyam előadói voltak: 
Faragó Sándor gy. (Gyógyszertári Központ) Gyógyszerészi rendeletek 
Dr. Kedvessy György egyet. m. tanár: Gyógysz. technológia és gyakorlatok 
Dr. Végh Antal egyet. int. tanár: Gyógyszerészi kémia 
Dr. Kovács László egy. tan. s.: Kémiai gyakorlatok 
Dr. Rom Pál fővegyész: Gyógynövényismeret és gyakorlatok 
Dr. Rózsa Pál gyógysz. főfelügyelő: Gyógyszer- és gyógyszertár-vizsgálatok 
Hunfalvy Géza gyógyszerész: Laboratóriumi gyakorlatok 
Dr. Tamás Tibor: Eü. Min. főelőadó: Törvények és rendeletek, politikai ismeretek. 

A hallgatók névsora a következő: 

Budapestről: dr. Bölcs Béla, dr. Fischer Györgyné, Lászlóffy Márta, dr. Mittelmann László, 
Orosz Iván, Szabóné Szentpétery Márta 
Komárom megye: dr. Nagy Eszter 
Fejér megye: dr. Takácsi Nagy Loránd 
Nógrád megye: Kiss Sándorné 
Győr-Sopron megye: Perger Ignác 
Vas megye: dr. Küttel Dezső 
Veszprém megye: Kerbolt Kornél 
Zala megye: dr. Czuczy Péter 
Somogy megye: Albisi László 
Baranya megye: dr. Simon Gyula 
Tolna megye: Engelmann Zoltán 
Bács-Kiskun megye: Szekeres Sándor 
Csongrád megye: dr. Vetró Lajos 
Békés megye: dr. Ragettly János 
Szolnok megye: Lévay Klára 
Hajdú-Bihar megye: dr. Csejtei István 
Szabolcs-Sz. megye: Szabó Imre 
Heves megye: Zoltai Magdolna 
Borsod megye: Murányi Dénes 
Pest megye: dr. Kempler Kurt 

1 6 Fischer Györgyné dr. és Kovács László dr. gyógyszerészek közlése. 



A tanfolyam záróvizsgája — az előadókból álló bizottság előtt — 1951. augusztus 31-én volt úgy, 
hogy a jelöltek két-két tételt kaptak, ezeket írásban kidolgozták, majd a vizsgán részletesen meg
tárgyalták. 

A sikeres vizsga után a hallgatók — most már „szakfelügyelő" gyógyszerészek — megkapták 
beosztásukat a megyei Gyógyszertár Vállalatokhoz. Megindulásuk nem volt könnyű. A legtöbb 
helyen hiányzott a megfelelő laboratórium, eszközök. A budapestiek közül hárman: dr. Mittel
mann László, Fischerné és Lászlóffy Márta az akkor még az OTI Fiumei úti épületében lévő és 
Hunfalvy Géza gyógyszerész-főfelügyelő vezetése alatt álló vizsgálólaboratóriumban kaptak he
lyet, s csak 1952. május 2-án költöztek át a Sallai Imre u. 27. sz. alat létesített szakfelügyeleti labo
ratóriumba. Az akkor már Nagy-Budapest 248 gyógyszertárát kerületenként felosztották, heten
ként 4 napon át vizsgálták a helyszínen, 1—1 patikára fél napot szánva, s a hátralévő két napon 
vizsgálták a behozott mintákat a laboratóriumban. 1 7 

Említést érdemel, hogy a minisztérium maga is szükségét érezve a szakszerű ellenőrzésnek — 
már az említett tanfolyam megindulása előtt — 1951. július l-jével szakfelügyelői állásokat létesí
tett az ország három megyéjében: Baranya, Hajdú-Bihar és Pest megyében a tanácsok v.b. egész
ségügyi osztályain, s ezeket az állásokat az első szakfelügyelői tanfolyamon végzettekkel töltötték 
be.1 8 

VÁLLALATI FŐGYÓGYSZERÉSZEK 

Az Egészségügyi Közlöny 1952. február 1-i száma közli a miniszteri rendeletet, hogy a Gyógy
szertár Vállalatok központi személyzetében „Főgyógyszerészt" állásokat rendszeresít. 1 9 A fő
gyógyszerész — mint az igazgató első helyettese — irányítja a vállalat szakmai munkáját, tehát 
hatáskörébe tartoznak az anyaggazdálkodási és szakellenőrzési ügyek intézői, valamint a vállalat 
körébe tartozó gyógyszertárak ügyei. 

Az igazgatóval együtt a főgyógyszerész felelős a vállalat beszerzési-, eladási- és készletanyag
tervének szakmai szempontból helyes elkészítéséért és végrehajtásáért. Felelős a munkaerők he
lyes felhasználásáért, szakmai képzéséért stb. Megállapítja a rendelet, hogy az államosított 
gyógyszerészet ma már ott tart, hogy vannak már olyan káderek, akik a vállalat (esetleg laikus!) 
igazgatójával megoszthatják a felelősséget a betegek megfelelő gyógyszerellátásában. 

Főgyógyszerészi kinevezést nyertek: 

Gyógyszertári Központ: Faragó Sándor 
Budapesti Gy. Váll.: Sacher Pál 
Pest megye: Böszörményi János 
Fejér megye: Csősz Zoltánné 
Győr-Sopron megye: Jéhn Antal 
Veszprém megye: Hajnóczy Aladár 
Somogy megye: Szomolányi Gyula 
Tolna megye: Flieg József dr. 
Csongrád megye: Lázár Jenő 
Szolnok megye: Kovács Gyula 

1 7 Fischer Györgyné dr. szíves közlése. 
1 8 Kempler Kurt: Adatok a hazai közforgalmú gyógyszertárak államosításának történetéhez. Gyógyszerészet, 

1988. 197. 
1 9 A Gyógyszerész, 1951. 1. sz. 



Szabolcs megye: Scholz Miklós 
Borsod-Abaúj megye: Nádler Viktor 
Komárom megye: Losonczi János 
Nógrád megye: Kiss Sándor 
Vas megye: Bartha Béla 
Zala megye: Fogarassy Ferenc 
Baranya megye: Elmer János 
Bács-Kiskun megye: Temesváry József 
Békés megye: Nagy Géza 
Hajdú-Bihar megye: Pinczésy László 
Heves megye: Lőrinczy Iván 

1952 júniusában jelent meg az Eü. Minisztérium rendelete (3180/10—41/1952 E.M.) , amely is
merteti a vállalatok alkalmazásában álló szakfelügyelő-gyógyszerészek feladatait, hangsúlyozva, 
hogy az ellenőrzés alkalmával szakmai tanácsadást is végezzenek a helyszínen. 

A 8360/8/1952. E . M . számú utasítás újból rendezi a gyógyszertárak nyitva tartását. Eszerint 
a munkaidő — munkanapokon osztatlan napi: 8 óra és a munkaidő nem kezdődhet reggel 7 óra 
előtt és nem végződhet este 20 óra után . 2 0 

1952 júliusában kezdi meg működését a Sallai u. 27. alatti üzlethelyiségekből kialakított és dr. 
Zalai Károly budapesti szakfelügyelő vezetése alatt álló gyógyszervizsgáló laboratórium. A labo
ratóriumot a budapesti és a Pest megyei vállalat közösen üzemeltette, így a 6 budapesti szakfel
ügyelő mellett 2 Pest megyei is, igen jól felszerelt munkahelyet kapott. Időnként a megyei szakfel
ügyelők munkáját is itt ellenőrizte Péntek Lászlóné főszakfelügyelő, valamint Bölcs Béla, a Pest 
Megyei Tanács szakfelügyelője is. 2 1 

A budapesti vállalat 1952 májusában nyitotta meg a Rákóczi úti volt Csillag patikát, alapos át
alakítás és renoválás után. A megnyitáson maga Ratkó Anna miniszter asszony és a vállalat igazga
tója (Bakanek János) és vezetősége is megjelent.22 

TANFOLYAMOK - TOVÁBBKÉPZÉS 

Már a IV. kiadású Gyógyszerkönyv megjelenése után tartott ismertető továbbképzési tanfolya
mok sikere nyilvánvalóvá tette, hogy a tudomány haladtával a lényegesen kibővült gyógyszerkincs 
ismerete a gyakorló gyógyszerészek számára csak megfelelő széles tárgykörű tanfolyamok rende
zésével oldható meg. Miután a szakmában dolgozók szakszervezeti csoportjában az okleveleseken 
kívül a technikusok, laboránsok is tagok voltak, a vezetőség már kezdettől fogva sürgette ez utób
biak szakmai ismereteinek kibővítését. 

Elgondolásukat a jövő igazolta, mert az egykori és „manufaktúrának" nevezhető kis patikából 
állami üzem lett, ahol lényegesen megnőtt — az adminisztráció növekedése következtében — a 
feladatok száma és a technikus-segéderők száma. 

Az első „Szakmunkásképző tanfolyam" 1948-ban indult meg. Az Iparügyi Minisztérium a nép
jóléti miniszterhez intézett 9989/II/2. L M . sz. levele23 következőkben ismerteti a tanfolyamot: 
A tanfolyam célja: A gyógyszertári segédmunkások szaktudásának bővítése 

A Gyógyszerész, 
A Gyógyszerész, 
A Gyógyszerész, 
A Gyógyszerész, 

1952. 6. sz. 128. 
1952. 8. sz. 157. 
1952. 4. sz. 71. 
1948. 16. 495. 



A tanfolyam helye: Magy. Magánalk. Sz. Szakszervezete helyisége 
A tanfolyam tartama: 6 hónap — hetenkénti 2x3 óra = 6 óra 
A tanfolyam helyi vezetőjét a szakszervezet jelöli k i . 
A tanfolyam előadói: gyakorló gyógyszerészek 
A tanfolyamra felvehetők 2 éves gyakorlattal rendelkezők 
A tanfolyam tanagyaga: 

Galenilcus készítmények 50 óra 
Kémia és fizika 20 óra 
Növénytan 15 óra 
Jog- és keresked. ism. 10 óra 
Előadás a gyógyszt-ről 15 óra 

összesen 110 óra 
A tanfolyam megtartását az őszi és téli hónapokban tervezték, hogy a nyári szabadságok miatt 

ne kelljen megszakítani. így az október folyamán lezajlott Gyógyszerészi Ünnepi Hét alkalmából 
rendezett országos taggyűlésen Fehér László gyógyszerész — a tanfolyam vezetője — jelentette 
be a tanfolyam megindulását, a tanfolyam hallgatósága nevében pedig Gregorits László laboráns 
mondott köszönetet a továbbtanulás lehetőségéért. 

A tanfolyam befejeztével (1949) Ligeti Ferenc előadó-gyógyszerész a szaklap hasábjain számolt 
be a hallgatók szorgalmáról. A beiratkozott 118 hallgató közül 115-en vizsgáztak le éspedig 
42%-uk kiváló eredménnyel. Az előadó véleménye szerint több gyakorlati órát kellene tervbe ik
tatni és arról is említést tesz, hogy gondot okoz a vidékről jelentkezők képzésének megoldása. 

A második (1949/50. év) tanfolyamáról nincsenek értesüléseink. A harmadik — most már Álla
mi Gyógyszerésztechnikusképző Tanfolyam néven induló — kezdetét a szaklap24 1950. december 
4-ben jelöli meg, s bejelenti, hogy az üzemvitel tanítását a Gyógyszertár Vállalat veszi át, hogy 
a végzett technikusok önállóan működhessenek a gyógyszertárak üzemvitelében. 

A negyedik technikusképző tanfolyamnak már a budapesti Gyógyszerát Vállalat kultúrterme 
(Majakovszkij u. 42.) adott helyet. Szervezeti beosztásról nem ad hírt a szaklap.25 A tananyagá
ról annyit említ, hogy Fehér László vezető a gyógyszerszabványt is ismertette, míg új előadóként 
dr. Jónás László az üzemvitelről, dr. Mittelmann László az Egészségtan- és az új Gyógyszerkönyv 
ismertetését adták elő. 

GYÓGYSZERÉSZ-TOVÁBBKÉPZÉS 

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság — havonta tartott tudományos előadásainak sike
rén felbuzdulva — már 1934-ben megindította továbbképző előadások sorozatát, főcél gyanánt 
tűzve k i , az akkor új IV. kiadású Gyógyszerkönyvben foglaltak ismertetését. A Társaság a követ
kező hat évben nemcsak Budapesten, de vidéken is, összesen 14 előadás-sorozatot rendezett, s 
azt is kivitte, hogy hivatalos Továbbképzési Bizottságot szerveztek, melynek működését azonban, 
az egyre nehezedő háborús körülmények szüntették meg. 2 6 

A felszabadulás után újjáéledt Társaság akkori elnöke dr. Széki Tibor újból hangoztatta az elő
adások szükségességét, 1949-ben dr. Végh Antal főtitkár jelentésében kiemelten emlékezett meg 

A Gyógyszerész, 1950. 17. sz. 393. 
A Gyógyszerész, 1952. 3. sz. 68. 
Zalai Károly: A Magyar Gyógyszerészeti Társaság 50 éve.. Budapest, 1974. 23. 



a Centenáris Hét előadás-sorozatáról, azonban a kezdeményezés az 1951-ben alakult Gyógyszerész 
Szakcsoport kezébe ment át . 2 7 

A továbbképzés kérdésének megoldására ismét az új — az V. kiadású — Gyógyszerkönyv megjele
nése terelte rá a figyelmet. A Szakcsoport Gyógyszerésztovábbképző Bizottságot alakított, ennek 1951. 
aug. 8-án lezajlott ülésén már Kun Ferenc elnök vitára bocsátotta az alábbi tanfolyamtervezetet: 

1951. október—decemberben tartandó továbbképző tervezet: 
A tanfolyam anyaga: 

1. Gyógyszerkönyvi vizsgálatok 
2. Hatástani ismeretek 
3. Ideológia 

Órarend: 
Rövid anorg. kvalitatív anal. 
Fizikai állandók meghat. 
Számítások, kalibrálás 
Egyszerű gyógyszerformák vizsg. 

Hatástani csoportosítás 
Ideológia 

Elmélet összesen 

elmélet gyakorlat 
24 óra 18 óra 

2 óra 6 óra 
6 óra 3 óra 

12 óra 9 óra 

44 óra 36 óra 
18 óra 
10 óra 

72 óra 

A szakcsoport jelen lévő tagjai között élénk vita zajlott le arról, hogy a tanfolyam végén 
vizsgázzanak-e a hallgatók vagy sem. Az egyetemi oktatók (Mozsonyi, Végh stb.) javaslatára, el
ejtették a vizsga szükségességét s csupán a tanfolyam elvégzésének igazolását (oklevél) határozták 
e l . 2 8 

Még a tanfolyam megindulása előtt — a szaklap novemberi első számában — szerkesztőségi 
cikk foglalkozik a tanfolyam tananyagával, illetve annak kibővített tárgyaival. Eszerint: 

A második tanfolyam 1952. március 1-től június 30-ig tart, időtartama tehát 4 (négy) hónap, 
tananyaga 7 (hét) csoportra oszlik: 

I . Kémia és fizika 
I I . Galenusi és magisztrális gyógyszerészet 

I I I . Farmakognózia 
IV. Szerobakteriológia 
V. Farmakológia 

V I . A gyógyszertári gyakorlat jogi és üzemi vonatkozásai 
V I I . Ideológiai ismeretek. 
A tanfolyam helyéről a cikk nem tesz említést, így feltehető, hogy a laboratóriumi gyakorlatok 

kérdése az év folyamán megoldódott. Említésre méltó a cikk utolsó mondata, amely szerint: ,,a 
másodízben induló tanfolyamon vidéki gyógyszerészek is részt vesznek,\29 

Dr. Kovács László tanársegéd beszámolója3 0 szerint az 1951-ben megindult tanfolyamon 3 csoport
ban 300 budapesti és Pest környéki gyógyszerész vett részt, az 1952 őszén indult vidéki tanfolyamokon 
— a megjelent brosúrák segítségével megvitatták a nagy érdeklődést kiváltó előadások anyagát is. 

Zalai Károly: A Magyar Gyógyszerészeti Társaság 50 éve. Budapest, 1974 . 25. 
A Gyógyszerész, 1951. 9. sz. 213. 
A Gyógyszerész, 1951. 11. sz. 246. 
A Gyógyszerész 1953. 2. sz. 34. 



A GYÓGYSZERÉSZ-TOVÁBBKÉPZÉS 
MEGJELENT FÜZETEI (1952-1966) 

1. Vitéz István: Az oltóanyagok elméleti és gyakorlati alkalmazása. 
2. Kedvessy György: Galenusi készítmények tájékoztató gyorsvizsgálata. 
3. Laszlovszky József: Az egyszerű szervetlen kémiai analízis rövid áttekintése. 
4. Kovács László: Titrimetrikai alapfogalmak. 
5. Fritz Gusztáv: Gyógyszerhatástan. 
6. Karlovitz L.—Mittelmann L : Gyakorlati matematika és fizikai vizsgáló eljárások gyógysze

részek számára. 
7. Végh Antal — Mozsonyi Sándor: V. Gyógyszerkönyvünk alapelvei és általános tudnivalói. 
8. Hunfalvi G. : A gyógyszerek eltartása és felhasználhatóságuk határideje. 
9. Kedvessy György: Szemészeti oldatok. 

10. Horváth D. — Nikolics K.: Mérés, oldás, szűrés. 
11. Ellő István: Emulziók, szuszpenziók, kenőcsök, kúpok. 
12. Kovács Jenő: Fontosabb gyógyszerek az állatorvoslásban. 
13. Ragettli János: Injekciós készítmények. 
14. Karlovitz Adolf: Szinonima visszakereső szótár . . . 
15. Farkas A. : Főzet és forrázat. 
16. Kiszely Gy—Hársing L . : Biológiai és élettani alapismeretek I . rész. 
17. Kiszely Gy—Hársing L . : Biológiai és élettani alapismeretek I I . 
18. Fritz Gusztáv: Gyógyszertan. 
19. Jáky Miklós: Zsiradékok (kémia, technológia, vizsg.) 
20. Takács Géza: Radioaktív anyagok alkalmazása a gyógyszerészetben. 
21. Auber L.—Antal J. : A műanyagok gyógyászati felhasználása. 
22. Dávid G.—Gyarmati L. : A gyakorlati toxikológia alapjai. 
23. Spergely B.—Takácsi N. G : Injekciók aszeptikus készítése. 
24. Szász György: Papírkromatográfia és vékonyréteg-kromatográfia. 
25. Vitéz István: Az oltóanyagok elméleti és gyakorlati alkalmazása. 
26. Zalai Károly: Gyógyszerügyi szervezés. 
27. Zajta Erik: Szerves kémiai nómenklatúra. 
28. Gláz E.—Gyimesi J.: Újabb chemotherapiás gyógyszerek. 

Emlékezésünk közreadását ezzel be is fejezzük, mert véleményünk szerint a tárgyalt évek eseménye
inek lezajlásával az un. viharos átalakulások ideje lejárt, a gyógyszerészet is elfoglalta az őt megillető 
helyet az államosított egészségügyi ellátásban. A gyakorlat számára megjelent az új, modem V. kiadá
sú Gyógyszerkönyv, az egyetemi oktatás is hatalmas lépést tett előre, amikor az egyetemek külön 
Gyógyszerésztudományi Kart szerveztek a magas szintű oktatás számára. Évek múlva azután megala
kult a Magyar Gyógyszerészeti Társaság is, melynek szakosztályaiban mód nyílt a tagok szaktudomá
nyának nemcsak művelésére, de előadására és közlésére is. Különös örömünkre szolgál, hogy az ifjú
ság nemcsak egyetemi előadásokon hall a gyógyszerészet történetéről, hanem önálló kutatással is 
igyekszik feltárni a szakma múltját és a benne élők egykori tevékenységét. Munkánk folytatását nyu
godtan tesszük le az ő kezükbe. 

t J. BÖSZÖRMÉNYI Pharm D. and 
B. ZBORAY D. Pharm 

Ernyey József Libary of the 
Hist, of Pharmacy 

H-1084 Budapest, Mátyás tér 3. 



ZUSAMMENFASSUNG 

Verfasser stellen und die Erneuerung der Pharmazie der Jahren nach 1945 vor. Die ersten, sich 
auf die Pharmazie beziehenden Gesetze und Verordnungen werden bekanntgegeben. Auch die 
Bildung der Apotheker-Fachgruppen, die Entstehung der Apothekerzentrale, sowie die Gestal
tung der Weiterbildung der Apotheker werden ausführlich dargestellt. 


