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{jyógyszerészellörléneli közlemények
Gyógysze1 észet 22 ?.21-22J, 1978.

A magyar gyógyszerészet pantheonjának története
DR HEGEDÜS LAJOS

A szerző röviden is1nerteti a 1nagyar gyógyszerészet kiválóságairól szóló és 1896-tól 1942-ig
megjelent munkák életrajzíróit és munkáiknak
címét Kiemeli dr Horváth Jenő, a Magyar
Gyógyszerésztudományi Társaság jegyzőjének
fáradhatatlan, rendszeres életrajzi adatgyűjté
sét. Továbbiakban elmondja az 1941-ben megalakult „Magyar Gyógyszerészet Pantheon" bizottság munkásságának, működésének történetét.. A bizottság elnöke dr. Mozsonyi Sándor
volt. Közli a bizottság által előírt feltétel 4 pontját. Felsornlja a gyógyszerészek neveit és azt
is, hogy hol közölték rövid életrajzukat

*

A magyar gyógyszerészet elhunyt kiválóságai
emlékének megőrzését minden nemzedék erkölcsi kötelességének tartotta. A múlt században és
az 1930-as években több, hetente, havonta megjelent gyógyszerészeti lap méltatta a körünkből
eltávozottakat. 1895, 1896, 1897 években Chyzer Kálmán által szerkesztett gyógyszerészi Almanachban a gyógyszerészi közélet élő tagjainak életrajzi adatait fényképekkel együtt közölte [1]. A biográfusok közül ő volt az úttörő.

Munkája nagyjaink életével foglalkozók részér e felbecsülhetetlen értékű
1929-ben Studényi János és dr Vondra Antal
könyve a hírneves gyógyszerészek életrajzát
dolgozta fel. Köztük a magyarnkét is [2]
1930-ban dr. Baradlai János a „Magyar
gyógyszerészet története" c. kétkötetes munkái a
irásos emléket állított hírneves nagyjainknak
[3]

1933-ban Frank! Antal szegedi gyógyszerész
rövid, lexikonszerű szemelvényeket közölt kiváló elhunytjainkról, " szaksajtó hasábjain [4]
1937-ben dr. Horváth Jenő gyógyszerész, a
Fővárosi Gyógy- és Anyagraktár igazgatója és
a Magyar Gyógyszerésztudományi Tárnaság fáradhatatlan jegyzője kezdte meg a neves gyógyszerészek életrajzi adatainak rendszeres gyűj
tését [5]
1941-ben dr Szász Tihamér a „Gyógyszerészi
Szemle" szerkesztője veti fel azt az ötletet, hogy
állitsák fel a magyar gyógyszerészek pantheonját Javaslata országos visszhangra talált Az
Egyetem részéről dr . Mozsonyi Sándor egyetemi
tanár, dr Augusztin Béla c. rk. egyetemi tanár,
dr Csipke Zoltán egyetemi magántanár, a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület tanügyi bizottsága részéről: dr. Wéber Dezső elnök és
dr. Bayer Antal tb elnök, az Országos Egyesület részéről Koritsánszky Ottó, Pr eyer Dezső,
Várady László a Budapesti Gyógyszerész Testület részéről: Wolf Lajos, Kováts Ödön, a Magyar Gyógyszerésztudornányi Társ"ság részéről:
dr. Horváth Jenő, dr. Halmai János, dr. Zalay
Dezső, az Okleveles Gyógyszerészek Szövetsége részéről: Urszinyi Károly, Czeglédi Béla, a
gyógyszerésztörténészek részéről: dr. Baradlay
János és dr V ondra Antal személyében lelkes
pártfogókra talált Dr. Szász Tihamér javaslatának eredménye az lett, hogy 1941. november
10-én a Gyógyszerészeti Intézet tanácstermében
dr Mozsonyi Sándor professwr mint a bizottság
elnöke összehívta - demokratikusan ·- a kar
minden rétegének képviselőit abból a célból,
hogy megalakuljon és határozatot hozzon a
„Magyar Qyógys2'erészet Pantheon" biwttsága [6]. Elképzelésük az volt, hogy a Gyógyszerészeti Intézet tanácstermének falát a meglevő
és megörökítendő elhunyt nagyjaink arcképe
díszítse Az arcképcsarnokban mindazon magyar
gyógyszer ész arcképét helyeznék el, akik a
pálya fellendítése kör ül, akár a közélet, akár
a tudományos élet, a művészet területén ki··
magasló érdemeket szereztek
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Másik megvalósult tervük volt, hogy a bizottság alapelvi pontokban megjelölje, kik azok a
személyek, akiket a Pantheonba felvesznek A
felvétel feltételeinek pontjai a következők voltak:
„1 A Magyar Gyógyszerészet Pantheonjába
csak régebben elhunyt kari nagyságok vehetők
fel. Szükség van ugyanis bizonyos távlatra,
amelynek szemszögéből az érdemek felmérhetők

2 Elhunyt nagyjaink érdemeinek mérlegelésében az a döntő szempont, hogy a gyógyszerészi kar számára alkottak-e maradandót, vagy
életük folyamán a kari közélet terén munkálkodtak-e átlagon felül a gyógyszerészet javára?
3 Azon nagy emlékű gyógyszerészek esetében, akik bár gyógyszerészi képesítéssel rendelkeztek, de nem voltak életük végéig gyakorló
gyógyszerészek, a bizottság azt a döntő szempontot mérlegelte, vajon a társadalom vagy a
tudományos élet terén alkottak-e olyan maradandót vagy fejtettek-e ki ugyanezen a területen olyan kimagasló tevékenységet, mely rajtuk keresztül a pálya megbecsülésére kihatott
4 Külön elbírálás alá esnek akik bár gyógyszerészi képesítéssel rendelkeztek, de mint
gyógyszerészek egyáltalán nem tevékenykedtek és a szakmán kívül: irodalomban, mű
vészetben stb alkottak mano:dandót és szereztek
elismerést, tekintélyt."
A bizottság harmadik megvalósult ténykedése volt, hogy megállapította azt a névsort, életrajzokat melyek dr Szász Tihamér által szerkesztett 1942-ben kiadandó Gyógyszerészi Almanachban fognak megjelenni.
A Pantheon-bizottság által jóváhagyott alábbi neves gyógyszerészek életrajzi adatait közölte röviden, lexikonszerűen az 1942; évi Almanach [7]: Dr Bernády György, Buzáth Ferenc, C.surgay Kálmán, dr Deér Endre, Dorner
József, Egressy Rezső, Esztegár Béla, Fau.ser·
Antal, dr. Felletár Emil, Filó János, Gallik (Gálfi) Géza, dr. Hintz György, dr. Ilosvay Lajos, dr.
Issekutz Hugó, Jármay Gusztáv, dr. Jármay
Gyula, Janit.sáry Iván, Kabay János, Karlovszky
Geyza, Katona Zsigmond, Kazay Endre, dr. Kátai Gábor, C.sávássi Kiss Károly, id. Koritsánszky Dénes, Laib Rezső, Láng Adolf Ferenc, Dr
Matolcsy Miklós, Molnár János, dr Molnár Nándor, dr. Müller Bernát, Orosz László, Paksy Béla, Ráth Péter, Rozsnyay Mátyás, dr. Sadler József, dr Say Mór, Schédy Sándor, Senek. István, Ströcker Alajos, Sztupa György, dr . Thán
Károly, dr. Tra:rler László, dr. Vondrasek József. id. Wágner Dániel, dr Weszelszky Gyula,
dr. Winkler Lajos
A negyedik elhatározásuk egy héttagű albi·zottság megválasztása volt, melynek feladata ~z
lett volna, hogy kivizsgálja, kik azok a szemelyek, akiket még a Pantheonba felvételre ajánlanak A kinevezett albizottság tagjai voltak:
dr Halmai János, dr. Horváth Jenő, Koritsánszky Ottó, Kováts Ödön, Löcher er Tamás, Réthelyi József, dr. Szász Tihamér

22. évfolyam 6. szám

Az elhalálozások, a II világháború múködésüket sajnos megakadályozta, illetve megszüntette
Azóta a gyógyszerésztörténeti kutatók m<rg
sok neves kartársunk életét, munkásságát dolgozták fel a Magyar Gyógyszer észtudományi
Tár.saság Értesítőjében, a Gyógyszerészbe_ni a
Magyar Kémikusok Lapjában, aiz Acta pharmaceutica Hungaricában, a Gyógyszerészetben, a
Gyógyszerésztörténeti Diáriumban és még sok
napilapban és helyi újságban
Szerény véleményünk szerint üdvös volna a
Magyar Gyógyszerészet Parrtheonját életrekelteni és megvalósítani a bizottságot, tiszteletben
tartva a kidolgozott elvi felvételi szempontokat
A Magyar Gyógyszerészeti Társaságnak végre
van önálló helyisége, ahol az ércképcsarnokot
el tudná helyezni, a Pantheont megvalósítani
A Semmelweis
Orvostörténeti
Múzeum,
Könyvtár és Levéltár (1013 Budapest, Apród u
1 ) egyik feladatának tekinti a híres élő és elhunyt gyógyszerészek életrajzának összegyűj
tését feldolgozását és engem bízott meg evvel
a szép munkával Ehhez kérem a széles körű
segítséget, támogatást mindenki részéről.
IRODALOM
1. Chyzer K.: Gyógyszerészi Almanach l ..köt. Budapest (1895): II köt. Budapest (1896); Ill. kot B_udapest (1897). ·- 2. Studényi J. és dr. Vondra A„: H11neves gyógyszerészek. Budapest (1929). ,_-:- 3 ,Dr. Ba_radlai J. és Bársony E.-~ A magyarorszag1 gyogyszereszet
története I., II. köt. Magyarországi Gyógyszerész Egyesület Budapest (1930). - 4. Frankl A.: Elhunyt nagyjainl~. 11. folytatásos közlemé_ny az ,Egyesítet_t Gyógyszerészi Lapok 1933-ban megJelent evfolyamaban 275,
~85, 291, 307. 314, 326, 329, 343, 357, 36~, 395. Budape~~
(1933.). - 5. Dr. Horváth ,J: „ő is gyogyszerész volt·
A Gyógyszerésztudományi Társaság Értesítője Budapest 'x111, 3, 384, 391 (1937) - 6. Szenti~á~yi _dr. Szá~z
T : A „Magyar Gyógyszerészet PantheonJa b1zottságanak ülése. Gyógyszerészi Szemle Budapest VI, 46,
476-477 (1941). - 7 Dr Szász T„: ,Gyógyszerészi AlmanaL h az 1942. évre.: „A Magyar Gyógyszerészet Pantheonja" Budapest 621-635 (1942)

M egjegy zé s
a szerkesztőség üdvözli a
„Pantheon" gondolatának felújitását, mert annak
megvalósítása nagyban hozzájárulhat tagságunk, s
különösen fiatal lcartár saink hivatástudatának ébren
tartásához Lapunk eddig is rendszeresen közölte
neves gyógyszerész elődeink életrajzát, méltatta életművüket, s a lehetőséghez képest ezután is készséggel
ad helyet ilyen tanulmányok közreadására.. Ezért
kérjük· t.. Munkatársainkat, gyűjtögessék az ilyen
adatokat és járuljanak hozzá, hogy a Gyógyszerészet
hasábjain id ernÚket állítsunk a kiváló magyar gyógyszerészeknek, akik híven és eredményesen szolgálták
népünk egészségügyét.
H e g e d ű s i aj o s d r. Társaságunk vezetősé
géhez javaslatot nyújtott be a „Pantheon" felújítás~
érdekében A javaslatot a vezetőség 1977 . december 7-r
ülésén megtárgyalta, és gondozásra a Gyógyszerésztörténeti Szakosztály hatá8körébe utalta. ( 8 z e r k. )
Érkezett: 1977

x n

GYÓGYSZERÉSZET

1978. június
JI
X e
ifjap.uaquu

I

e .n 10 1u:

Ffcmopu.q

naH1neoHa 6CHcepcrcoi1

Asrop BKparue coo6ll{ae1 06 asropax 6norpacflttH BhI,rxa10ruHXCH .neHTCJieíi BeHrepcKOÍÍ cpapMaueBTHKH e 1896 no
1942 IT. H npHBO.[{HT Ha3BaHIU! HX pa6or.. ÜH Ilűll4epKH
Baer CHCTeMaTH4eCKYlO pa60TY no co6ttpaHHfű 6ttorpaqH1qeCKHX .naHHhIX, npose.a;eHHYIO ;::i;-poM fittC Xopsa10M,
.a;enonpott3BOIUITeJJR BeHrepcKoro o6rn:ecrsa no <t>apMauesrHKH. )lanee asTop ttsJJaraer ncTopttro ;::i;eBre.nhHOCTH
C03ll3HHOÍÍ B 1941 ro;::i;y KOMHCCHH rraHTCOHa BeHrepC!(OÍÍ
cpapMaueBIHKH„ CTpeµ;ce)J;a·reneM KOMHCCHH ŐbVI .u-p llJaH.rlOP .i\~O):!<OHH AsTop np11so;:xtt1 4 nYHKTa, npellnttcaHtthre
KOMHCCHeíi J];.J15! JIHU, KOTOpbre MOrYT ŐblTb npttH.HTbl B
flaHTCOH 11 npHBO)J;HI cpaMH.JJHH rpapMauenroB, a l aJ{}l(C
ro r)J;e 11 Kor na 6b1JJa onY6.n11Kosatta 11x 611orpacfl11.H

Dr. L Heg e d ü s : Hístory of the Pantheon of Hungal'ian Pharmacy
The titles of works and names of their authors related to the biographies Vl'ritten in the peroid bet\VeE.11
1896 and 1942 are breafly revie\ved The sysfhematic
collection of biographical data by the late Dr .Jenó
Horváth, secretary of the Hungarian PharmaceutiCal
Society far about tvlO decades, is underlined. The history of the function of the Panthon Committee ,.of
Hungarian Pharmacy, founded in 1941, under the
1

GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÉS
AZ EGYESÜLT ARAB EMIRÁTUSOKBAN
SCRIP 1977. ápr. 9. 251. sz. p 14
..
Az Egyesült Arab E1nirátusokat 7 állam: Abu Dhabi,
Dubai, Ajn1an, Sharja, Umm Al Quai1Arain, Ras Al
l{hain1a és 1'""ujaira szövetsége alkotja A gyógyszerek
és a különböző orvosi-gyógyászati segédeszközök piaca
az Egyesült A1ab E1nirátusokban fejlődik Szaud-Arábia
után a legdinamikusabban az arab világon belül
1975-ben a lakosok szán1a 050 ez:er fű volL él:! az előre
jelzések szerint 1980-ban eléri a 900 eze1 főt. Elsősorban
bevándorlók növelik a lélekszámot
1975 óta kötelezően bevezették a gyógyszerek tö1zskönyvezését, melynek felügyeletét az Egyesült A1ab
Emiiátusok egészségügyi ininis~té1iu1na látja el. A
törzskönyvi eljárás során a gyártó és exportáló külföldi cégeknek részletes adatokat és dokumentációt
(forgalomba hozatali -nyilatkozatot, analitikai vizsgá.lat.i
módszereket, gyógyszertechnológiai leírást, toxikológiai
és klinikai-farmakológiai vizsgálati ered1nényeket stb.)
kell közölniük, sőt még a gyártó országbeli árat is„ Létrehoztak az egészségügyi n1inisztériumon belül egy gyógyszertörzskönyvezési bizottságot, melynek feladata a
külföldi gyártó cégek által benyújtott dokumentáció
értékelése. A minisztérium részéről elhangzott azonban
olyan nyilatkozat, hogy a tekintélyes, jól isn1e1t nagy
vállalatok (Hoffmann La-Roche, Oiba stb.) teunékeit
nem ellenőrzik olyan tüzetesen, mint a kevésbé ismert
c~~ek dokumentációit; ezáltal az egészségügyi miniszter1u1n a gyártó és exportáló vállalatok közül csak 70nel kíván kereskedelmi szerződést kötni (28).
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chairmanship of Prof. Dr. Sándor Mozsonyi and the
criteria of the admission into the list of pe1sonalities
to be refe1red of in the Pantheon, are related. Subsequently, the author enumerates the names of those
pharmacists and the literature sources where their biography has been published Finally, he recommends
to renevv and to realize the predecessors' noble idea
Dr

L

Heg e d ü s : Geschichte des Pantheon.s der

unga1·ischen Phar1nazie

Verfasser veröffentlicht die Titel der sich mit den
Prominenzen der ungarischen Pharmazie bescháftigenden und z'Vlrischen 1896 und 1942 erschienenen biographischen Werke und deren Authoren. Er hebt die unermüdliche, systematische biographische Datensammlungstártigkeit von Dr. .J. Horváth, des ehm.aligen Notars der Ungarischen Pharmazeutischen Gesellschaft
\~'8.hrend mehreren Jahrzehnten, aus. E1 beschreibl
\veiterhin die Geschichte der Gründung und der TS.tigkeit des Pantheon Komitees der Ungarischen Pharmazie unter dem Prásidium von Prof. Dr. S Mozsonyi.
Die 4 Kriterien der Aufnahme von Persönlichkeiten in
die Liste des Panthenons is besprochen mit der Angabe
der Literaturquelle. \VO die Nahmen und Biographien
de1 betroffenen A.potheker erschienen \Varen Zum
Schluss regt er zur Fo1 tzetszung und Ve1 \virklichung
der edlen Gedanken der Vorganger an

egy főre jutó átlagos gyógyszerfogyasztás 19 70-ben
2,09 rubel volt, 1975-ben 2,8 rubel, an1i 34%-os növeke··
dést jelent. A kilencedik ötéves te1 v feladatainak volu1nenét és bővített.e tern1ékválasztékát: 150 új gyógyszer·
készítinény gyártá~~t kezdték el, részben saját kutatás,
részben lic_:encvásárlások alapján Ennek eredn1ényeképpen az ország gyógyszerhálózata jobban el tudta
látni a lakosság széles spektrumú, félszintetikus antibiotiku1nokkal, retardált hatású szulfonamid--készítményekkel, rákellenes gyógyszerekkel, vita1ninokkal, vér··
képző készítinényekkel
A vidéki lakosság gyógyszerellátási szervezetének
alapját a központi területi vezető gyógyszertárak képe„
zik, melyeknek száma 2500 és szakmai felügyeletük
kiterjed gyakorlatilag az összes vidéki gyógyszertárra.
1971-1975 között a vidéki gyógyszertárakban dolgozó
gyógyszerészek szán1a 3293 fővel növekedett és 197 5
végére 25 338 főt ért el
1975-ben egy falusi gyógyszertá1ra 2,2 gyógyszerész
jutott (1970-ben 2)
A jelenlegi ötéves terv folyamán még tovább kor„
a falusi lakosság gyógyszertári ellátottságának szervezeti for1náit, s a tervek szerint 668 gyógyszertárat építenek 19'76-1980 között. Rendkívül fontos
az a sze1npont, hogy a nagyobb településektől távol eső
falvakban az autós gyógyszerellátási for1nát is tovább
tökélestesítik. 1976-ban befejezték az „autós gyógy··
szer'kioszkok''' új típusának és konstl'ukciójának kidolgozását és kipróbálásá.t„ A tizedik ötéves terv előírásai
szerint el kell érni, hogy az autógyárak szériában tudják
gyártani a „mozgó gyógyszertárakhoz" szükséges speciális jáI"műveket (29).
szerűsítik

Dr „ Orbán Róbert

A FALUSI LAKOSSÁG
GYÓGYSZERELLÁTÁSÁNAK TOVÁBBI
TÖKÉLETESÍTÉSE A SZOVJETUNIÓBAN

KEVESEBB SZÍVHALAL AZ USA-BAN

Farrnacija 3. sz. 1977. május-június, p. 1-6„
Az SZKP 24 kongresszusának útmutatása szerint a
Szovjetunióban a kilencedik ötéves tervben a falusi
lakosság gyógyszerellátását is tökéletesíteni és átszervezni kell.
1971-1975 között a falusi körzetek gyógyszerhálózata 796 gyógyszertárral növekedett. A kilencedik
ötéves terv folyamán Kazahsztán és a közép-ázsiai köztársaságok gyógyszertári hálózatát bővítették a legnagyobb ütemben: ezeken a területeken a növekedés
üteme több mint 50%-os volt
1970-ben 9300 vidéki lakosra jutott l gyógyszertár,
19 75-ben már 8200-ra csökkent ez az arányszá.m. Az

Ref: Pharm Ztg 122 (46), 2083 (1977)
A szívbetegségek okozta halálesetek száma 1950 óta
mintegy 30°/0-kal csökkent az Amerikai Egyesült Allamokban. Amint azt az „American Heart Association"
elnöke .sajtótudósítóknak elmondotta, ez a kedvező fejlődés nemcsak arra vezethető vissza, hogy a szívbetegségek megelőzésére és gyógyítására jobb módszereket
fejlesztett ki a tudomány. Része van ebben annak is,
hogy számos amerikai megváltoztatta életmódját, mindennapi szokásait Ide tartozik a dohányzás elhagyása
a testsűly gondosabb ellenőrzése, a táplálkozás megváltoztatása és a több testmozgás (34)
R B.

