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E néhány adaual igyekez.ten1 képet adni arról a nzunkdról, cunellye/ a volt f( étniai oszuily a::: efs{i tfz éFben ho:::::.cUdrult az lnté::.et 111unkdjának erednzényességéhez s

ezzel egyiia a rnagyar közegészségiigy, - illetve a
gyógys::.erellátcis Johan [Jé/a által rezetett - n1eg1{jítdsdho::..

.4 kö vetkC7.(i r(::. é1 hen kitört a világháború tcrnzészetesen egyre inkább akadd!yo::.u1 az e!só' él'ek !endiiletét.
de ennek ellenére a gyóg_vs:::ercl!en6r:ésnek .Sclurle1.:.
Elen1ér által - Johan Béla d!!cuntitkdr seg([,-;égéve! !ernkott aü111jún - a luihoni hefeje::.ése u1ún felt{jfíotí intézerhcJ! - kincY/zeteu a nuzi ();:v:dgos CJ-yóg_vs::.erésze!i
!nté::.et, a lur::.ai gyógys::.er:.:l!dtds jelenlegi el!cn/fre.
1

f\z j~67-cs kieevezés utún rövidesen 111egalakí1ott

Országos l(üzegésZSégügvi "fanács 1873-ban Javaslatot
terjcs~ictl a kor~núny C1é".-egy olyan intézrnén.y létesí'tésc ügvében, n1elv az egészségügy oktatásával, az egészség\;Jdclcn1 f!Va-Í-:oria'tí kivile1CZésén1:;k kutatásá;,;ll és

n1~gszervezé'Sé-vel foglalkozna.
A. budapesti Egy~tcn1 Orvosn1dornúnyi l(ara ezek
után kapott 1874-bcn üj intézetet, ahol a kiválö ~Fodor
Jó:;scj.professzor acha elő a közcgésí:ségtant. /~z 6 szé-

les látókörű elgondolüsai alapj<ín. a bakteriológia hataln:as ft~jlódése. s nc111 utolsösnrban a fellépcrt júrvány·okra való tekintettel az Országos I(özcgészségügvi
Tanücs 1912-bcn tíjabb javaslatot'""tett az intézet h'e!Yénck kijelölésére.
Az 1914-bcn kitört vihüi:háború azonban n1egakadúlvozta a kivitelt, n1ert a te!Ckre a „Zita „ ílt:vet viSeJ6 hadikórház épült fel. Fodor professzor tanszéki utóda Liehernuuuz Leo p;-c)fcsszor a:zonban nem hagvtr1 elaludni a gondolatot több kongresszuson eiha~uzott i..:16adás~in kívül - a han1hurgi,haso!lló intézn1éDv n1intójára elkészítette az intézel-terveit is.
·
· r\z 1918-bun v~uct ért höború, dc az 19 l.9-b,;n n1cualakult Tanácsközlársaság sem tudott - rövid fenn{llása alatt - a négy évtizech::s e:ln1aradottsúu. és a hübortí
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helyzeten javítani.
;\z 1920-ban i11egalakult l'-1épjöléti és IV1unkaügyi
lvlinisz1ériurn vette át azuLán a közegészségügy intézését és vezetését. Á!lan1titkára SchÜlr:.: f(~rr~él orvos.
egyctcrni tanár szon1orlÍ képet festett az ország háborLÍ
utáni egészségügyi hclyzctér61.
A szon1szédos országokban (Jugoszlúvia, c:schszlo-

vúkia) az amerikai ROCKEFELLER-alapítvúny últa!
létesített higiéniás hálózat és intézn1énvcinek n1egisn1crésc adták azt a gondolatot, hogy ha;,ánk is forduljon - anyaui segítséget kerve hasonló intézrnénvek
létesítése célj6bÓI. /\Z alapítvány ekkor n1ür adott C~sz
töndfjakat külföldi tanuhnányutakra az egyctcn1i tanszcrnélyzet részére.
1Johan

Bda en1!0künn;.:pdycn ( !989. IX. tl.) dhangzott dóad<!s

A hivatalos kérelen1 kézhezvétele után, az Alapítvány rövidesen hazánkba küldte a párizsi iroda vezető
jét SELEKAR 1\1. GUNN professzort, aki hosszabb
körutat téve és tárgyalásokat folvtat·va. !.!yóződött n1eg
a hazai helyzctrő! . . . „D,.z ó javaslat{1nak l~Óvctkezinénye':".
ként - az átadott tervek fü::vclen1bc vételével - az alapítvánv 245000 dollár sza\;tlzott n1e!.! az intézet létesftéSérc, aZzal az úzéretteL houv további 5 év aiatt - eg•„Te
csökken() n1ei1nyis0gi - lr;vühbi túrnogatúst nylÍj;··.~ ':z
intézet rncgindu!t tt.:vékt~ny:-:égének túrn(iga!ására.

.A „~ inré::.el feiodor(!f

.4.:: u köreu.:!tncúy, hogy a inu!::,ct niikrobiu!ógiuije!~
!egri" legyen és a tudonuínydg gy(!f:,..„·fa1i ki1'ilc/c::,cisévc!
-- /r.Yleg a júri'dnyos hctcgségek ei!eru ii:dc'ie.n1
Júgla!ko::.::.on. nuir az cisó" tcr1:c::.cfc.L.:hcn is felinert"!if é:·
risztdz.ódott.
Johan Béla a1ncrikai tanuln1{n\'LÍ1ja során jött an:a H
nc)-1<Ic·J·1·1·"
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1nc1lc11 az intézet foglalkozzon kén1iai jc!icgű v10 scca1aiokkal i:;. iniutún az ország közcgész:-;égügyéhez hozzútartozik a h1kosságjó ivóvi"zzcl ·való el!útotlsúgúnak kérdése és nern utolsósorban a forgalomba kerüld
sz.;;rck n1inóségének n1egfele:l(i~volta is.
E vizsgálatokkal foglalkozó ,.Chén1iai '"';'""'
Johan B'é-!a a neves l'Zérnikus n•·ni • •c<•·nn·
!... ,:.1JQ,)" egye1~:ini intCzeténck
L.I.:F;. E:J... l:.11:fL~Z.?t :·;zc111clt(2 ki.
vezetóiére JE!\ilJJL4S.S.ll\. ,.:1L,A
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a fr:lsorolt csoponok
o~~ztáiy

szün1üra -- több

<.1 ClH'111ic11
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a?. intézel teljes UL en1ck:tét
céljaira, s a iaborat6riun1ok p~;1 ·.:ndcz('sÓL rnúr t:k'':"'
ügy tervezték, hogy a központi iztJ'.!;Ci!l;;L'.t'"'!;
gáz, vúkuu1n) rnindcn helvisé~:::bcn otl
faboratóriun1ok esetleges -c~;:..,;éjét !C'l-11•;,,-.-,.
r\z 1927. szcpten1ber 29-L'.n
tott intézet kérnlai
10 !iiiJDrn!.or
ból 2 n:1érle2szoba, 1-1
t6sz,ob<:: é,~ ~ak1;lrhöl <"lll1.
rnegkczdddötl <1 inunk::. cic
részben a m1:g:;zc1p•Jr1:luou
sak
nt.:k bizonyultak, arnt cló:<!:'.Ör
rnajd a Bio-lögiai
clkhltöz
vezetett. ( !. uib!dz.aí ).
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A ké111iai csoport vizsgálatai

Az intézet kezdettől fogva fontosnak tartotta, hogy a
vidéken működő tisztiorvosok mielőbb megismerkedjenek az intézet célkitűzéseivel, igyekezzenek azok
megvalósításáb an közreműködni és azt segíteni. ivlár
az első években megrendezett továbbképző tanfolyamokon Schulek Eletnér osztályvezető is előadást tartott a gyógyszerek és a gyógyszertárak vizsgálatáról.
Ezeken felhívta a hallgatók figyeln1ét arra, hogy a kén1iai osztály feladatának tekinti az olyan beküldött
gyógyszenninták vizsgálatát, arnit a gyógyszertárak
vizsgáló tisztiorvos - valarni oknál fogv2 - részletes
vizsgálatnak kíván alávetni, nliután sZámán1 ez - a
helyszínen nen1 volt lehetséges.
Hogy az elhangzott ajánlat rnennyiben találkozott az
érdekeltek helveslésévcl. azt az elsó tíz évben beküldött
ininták szán1áÓak rohan1os en1elkedését feltüntető tábláwt bizonyítja (II. táb/cízat)
IVIiután az ország lakóinakjelentó s része betegbiztosítással rendelkez6 dolgozó volt a század első évtizedeiben is, kézenfekvó volt az Országos Társadalombizt osító Intézettel való n1egállapodás: n1elynek érteln1ében
a chen1iai osztály elvállalta a Biztosító Intézet terhére
rendelt és a gyógyszertárakból sztírópróba képpen vett,
a betegnek még ki sem adott gyógyszerek tartahni 111eghatározását. A beküldött gyógyszcrn1intákat az osztály
a biztosítótól (OTl) segítségül kapott 3 vegyésszel
együtt vizsgálta n1eg a hivatalos Gyógyszerkönyvben
elóírt vagy az osztály által kidolgozott különleges eljárással.
A vizsgálatra beküldött n1inták szánuínak cn1elkcdését az alábbi tüblüzat tünteti fel ( !!!. 1db/úza1).
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ket először n1ég a gyógyszertárakban ké:-;z.iÚ.:.'.tték, n1ajcl
a rnegalakult g);óiysz'érgyárak - a 1udon1ány h<:Íladtával mind több oiyan vegyületet állítottak a gyógyítás
szolgálatába, arnik eddig a gyógyszertárakban ne1n szerepeltek. f\z egészségügyi korn1ányzat a gyógyítás elő
n1ozdítása érdekében csak nyilvántartásba vette ezeket
a készítrnénycket, s a bejelentési kötelezettség ncn1 terjedt ki a - küiönben féltve őrzött - összetételre.
I(ülföldi ütján Schulek Elemér n1egis1nerkedik az ott
haszn::ílatos ellenórzó n1ódsz;;:rekkel s 111ár az intézet
111cgindulása Óla szorgahnazta a kérdés ha;:ai ~ törvén).'s?::alna t\:ndcz~s~t. Foglulkozott niind az cllen6r1.éssel kapcsolatos rnódszerek kérd-:sévc!, niind a szükséges adininisztrarív problén1;ik (_ nyilvúntartó sz;;;i:nélyzet es iroda stb.) rnegoldásának lehetőségeivel.
i\ rnár fonz;:1lon1ban lévő engcdélv::;zett különie~i.:s
:-.0gek ti_irzskÓnyvezésc <:1 i""-JépjÓl~ti
Iviunkaügyi fviinisz1Criun1 97.802/ 1927 s1~. rendele:t alapján kt.'.zciódön n1eg. azután a 200/ 1933 B.IvL sz. renndelet adot\.
inegbfz;.[c.;l az iniézci.nek az új készfln1ények ellen6rzésére. n1ajd az 19.:.t2 )(II. L ez. 17. § hataln1azla fel a J3clügyn1inisztériun10L hogy n 1örzsköny'Iezés jogát az

es
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Az c!jürás sorön a gyártók benyüj1ortúk a készítr11ényck pontos előirarát a vizsgülathoz szükséges szún1ü
nüntát és a vizsgálat - készítrnényenként fizetendő d(Jüt. .A.z új rendelkezés -- affu..:ly rnagüba foglaita az
évenkénti törzskC-:n1}"vezési ch] k{lltlezö befizetését is ttrn1észe1esen - ncn1 tnlúlkozott az érdekeltek osztatlan helyeslesével, t.öhb készlu11ény gyártását n1egszüntették. í~rv rnegritkuit a forgalornhan 1év6 készítn1énvek
st:áina . ._,f"'zonT1an évtizcd~k IlHÍl\'él - alka!rrian1 ·~'oll
hallani. egyik napja.inkban is ve?.>3lŐ szerepet jútsz(Í
gyárunk neves szakernbcrétól azt a r11egúllapítá::;1, hogy
a inaflvar készúrnénvek k:ülfölcii sikeréhez nal:Zvban
l1(. >77~r1· /i ··td·, '.1 '-'7i ut1rti l-,,.,„„,-,'.1 ·1,1s„ e•llc''''·,··1·z,~s
r,,1„·,·1· ·1l:i:d·1• .•
kult tar1al111i n1cul1fzhalcísúguk.
/\z cl!cnt>r.i'.!~:-: ~-;orún ,s·cfi7!lck
és 111unl-:~11ürsainak szúnualan nehézs,~~get kc1lcn !cküzdcni.
-~---. L.I

Ivlár a századforduló óta n1egnövekedeti a hasznúlatrakész. különlegesen csornagolt Cs ,.gvógvszcrkülönlegesség ·· -nek elnevezett késZítn1ények"sz?i;11a. Ezc-
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i··„i::_sgdló csoporl

A legtöbb addig isn1cretes és jórészt egyszerü anyagok-

ra vonatkozó hatóanyag-meghatározó n1ódszcrek a
gyógyszerkeverékek eSetÓben csak kevésszer voltak alkalmazhatók. Ezért az osztály több olyan módszert
dolgozott ki, n1elyek Inég napjainkban is használhatók.
Az osztály által - az első tíz év alatt - 111egvizsgált
gyógyszer-különlegességek szán1át a Ifi. tdbldz.at tünteti fel.
.4 biológiai csoporl

Fi~sgtiíatai

p.._ század elején a gyógyításba bevezetett és különböző állati szervekbŐI~ ef6áUított gyógvszerkészún1ényck sz;;ín1a az OI<I n1cgnyitása ide]ér~~nár jelen1úscn
rnegnőtt. Schulek professzor így osztályán külön csoportot létesített rf!: Stasiak .4rnnka orvos-biolögussaL
biztosítva számára a felszerelésen kfvül. a szükséges kísérleti állatokat is.
..
A IVIagyar Insulin Bizottság nlt.'.ghi"zíÍS(iból 1930-töi a
csoport végezte a hazánkban eldállúott insulin rendszeres ellenőrzését. Ez a lnboratóriu111i ér1ékn1eghatározáson kívül, az előállító üzen1be történő kiszúi!'?i.ssa! a
csornagolásra és a darabszún1 n1cgúllapításán.i. is kiterjedt.
Ezenkívül foglalkozott a csoport a hyp(lphysis-kívcinatok állandóságára vonatkozó vizsgálatokkal, illetve
hazai standard-készítn1ény heáilításfíval. \/izsgálatok
folytak a digitalis-levélpor értékn1eghatározására vonatkozólag is s így a hazánkban terrnclt digitalis levélporok beállított hatáserősséggel kerültek forgalo111ba.
A 257 .378/ 1934 B.ivl. szán1ú rendelet szabálvozta a
hazai gyartn1ányú arseno-benzol készít1nények gyártásának és forgalomba hozatalának ellenórzéséi. /-\. n1c!2alakult Arse...,nobenzol Bizottság szárnáru a !aboratcSriUmi ellen6rz6 vizsgálatokat ugy';ancsak a biológiai csoport végezte a helyszínen vett n1inták ütján.
r\z 1934-ben életbe lépett fv1agyar Clyógyszerkönyv
a pepsin hatóértékénck ellen6rzésére isn1ét a nHir alkalmazott en1észtési módszert tette hivatalossá. í\ biológiai csoport huzarnosabb ideig vCrrzeti vizsgálatokat a
tá~olásra rendkívül érzékeny pCpsi71 értékéÍÍek n1cgá!lapítására.
1\ különböz6 fclszerelest igénylö ellenőrzési rnödszerek elvégzésén.: a csopon eredeti kél heiyisége hovatovább szűknek bizonyult. A~ csoport 1936 elején aaz
intézet ütalakított I'/. ernelcte több helviséi!ébc költözött, nlajd 1945 után
az intézet n1unkájá~u1k 111egindulásával egyidejúleg önálló osztüllyá vált. r\z cisú tíz
év alatt végzett biológiai vizsgúiatok szúrna a következú
volt. ( V rdbld::.at) '
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/'-:.. k(1niai (1:.;::.tüly in<Ísudik - lerü!e1il1.:g ts nagy heiyet igényi() csoporlja a vízügyi csoport volL Feladatává
az (irszúg .. jó ivóvíz·· ellátásának el11:néirzésé1 és kés6bb
az ellátás szervezését jelölték n1eg. I-Iogy e tevénkenysége n1ennvirc nyerte 111eg az érdekeltek tctszéséL azt a
vi;sgúlatra~ beérkezett \·izn1inták roharnos szán1beli
ernelkcdésér61 lehet le111érni. Ahogy szaporodtak az
orszá!! terült.:tén az ellenőrzött - vagy szükség esetén a
fürt k'útak. LÍgy gyarapoclort az intéz'ét niűköclése iránti
l'rclekl6dés és elis1nerés.
,'\. csoport ezenkívül foglalkozott alkal111ilag bekülclótI élt:'ln1iszcn:k vizsgálatával is. valan1int a vitan1inkészftn1ényck ( .l\.. B 1 ,~ i)) tartahni incghatúrozüsüval.
f-iossznhb ic16n út végezte n1ég a tern1észc1es viz1.'kb6l
11ycrt jé'gnlint,\k ült:tlüno.:; vizsgü1'1tú1 i.s.
.4 r--!. ídhiú;urhun fcltünll.:tc~t szü111uk hi::1.ill\'Újúk.
i1ogy a 1::->oport rövidesi.:n kinóttc hciyt.;t a chcnli;!Í ()s:,i:üílvou ,-~s !936. iLinius 1-161 Jendn1ssik ,4 iadúr vczeté~01;cl ónúllö oszlú!lyá alakull a n~úszaki kivi1eh::t.ést irü[\ !l:rn(iki lrod:ivo1l együtt.

l itoi.-.;cinak 1Higytan1 a/. D~/.t<Íly gyzSgy:<::cté:,;z u~gjai állal \'0gzt:U - th.:l:/szú1i kiszúllássa!júrö- \'·izsgúlatok isrnertetését. /\. gvógvszcrtürak i.:!lenúrzCs-: - 111ondhatnán1 év:->zÚz<H.l~Í:.. cft~t a hatÓSÚ!!i orvosok fcladatkörébc
ianozcnL /\ tudon1úny haladttlval főleg a kén1ia tökéletcscdésé\\,;I a ~vógvanv::.uzok viz.-;gúlatühoz oh-'an szak-,n
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vízsgúl<'ik., alknlrnazósának szü~~ségességét. a kérdést
az l~i7h. é .:i >~l)(. i. ez. is nyitva hagyta. 1919-hen szintén voltak .,gyögyszcrtárfe!ügye!6k.', dc n1úködésük
róvid idci!l tnnott.
1i-J .36-b~111 a tiszti urvosok filla111osúúsa ulún ._\ch11lck
proft:s:->znr gondolt a1.tilÜn arra. hoQv a tisí:tiurvosi-lani·o!yar11ot \.'Ggzcucknck és az új tis:r7li fóorvosoknak fclajúnlja az osztály g:yögyszerószdoktorainak segítségét,
hogy a helyszíni patikavizsg<íhnokat -:gyüttes\;n végezi:ék
hogy az urV()S az cgé:;z~égügyi k()zigazgatás. a
gyögyszLTész pedig Slakrnai szen1pontbci! .,,„z:gczzen
Yizs~zúlatot.
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GYÓGYSZERÉS ZET

A biztatóan indult és az érdekeltek tetszését is megnyert kezden1ényezésról rövidesen kénytelenek voltunk n1egállapúani, hogy mindössze négytagú csoportunk évente csak kevés szán1ü patikfít tud n1egvizsgálni,
nem szólva arról. hogy a politikai helyzet következn1ényeképpcn a megyék száma s így a visszatérő patikák

1990. július

száma is - rnegszaporodott. A háborús események
n1egnövekedésével azután a kiszállások egyre nehezebbé váltak, majd megszüntek. 1945-ben még sikerült
felújítani a vizsgálatokat, de a gyógyszertárak államosít,ísával az egész feladakört a me!rvei uvógvszertári központok szakfelügyelői vették út· '-" ._.

(Budapest II. Garas 11. 9. - 1026)

