
19íHl. március GYÓGYSZERJ5SZE1' -------·--·----------------------

Gycig;rszerészet ~O. 105-108, l!lSü, 

Az első egészségügyi törvényt n1egefözí5 jogszabályok 
J>It. h::..EJJ\'E~,')l. <Y\"Ot-lC~Y 

i1 8;:er.:6 a;.; au8,:fricii 11ral!.·orláház (;~ a. nia·[JlJltr 
nen1;;et l.·ier1Hc;:é8e ·utáni écc/.:ben. !.:iar{ott [J/f<Í(J/fS.:ert_:
s:::eti rendclke.:ése!.·cl és jous.:af,ályo/.·at /.:ö::li en~rlcti 
forrrÍ8 ahipján. .4 fi![!(!ellcn nf.a,qj/ltr korJ/1á·ny 
rendelett:it !.:ésl)!i[J a: /5.'7U. /i:i ~\l I·. tiit"/'(:11,11 foulalla 
(iss.:e, 

lsinert Ltpa:-:zLilat (;,'-; u:n_v. IHi.~y jelcnt('í:-; (_•:-;p

ll.H~nyek. n1oz.u:aln1ak \"ilL!:\" llH'f.!ii'utc·rt!sl~k ne1n 
c:gys?.t'l'l'l'. 1ni11Íle11 (•li'ÍZ!iH:J;y !Hql\iil ji 0

Hlt1t·I\ [(:11't'. 
BCí\·en akad l'!Tt~ 11(:·!d,1 :1 lilrténelenil1e11. a ktt!tt1-
l"<Íiis élet\ip11 (:,..; n t11don1{u1:·11.-.; f'(~l!i·d(•Z(:,-;t·I.; l-:iizi'dt 
egyar{u1L 

\'n\t')j(d1;tr1 ez ol ltnlyz1·l hazai ("~(:,.:zsr'·giigyn'íl 
alk<itof.f. jogsz1dlá!y(ik ('.'i{~t/d1e11 is. :\niitd i;-;rJJPI'('· 

t.es, az L"\70 ... \ 1 r. liir\·(~nv \"tdt <lZ t·!.c.;('i. an1eh· ;\ 
n1<u.~var PU.:é;-;zsr;~·fi!i\'(•/ út f'r;0'.(·1nn szahúlvozt.1. l~·z a 
jog;t·!kotú~ igen ~oi,(.dr!~tl1'1an' ~:·:-: kor . ..;zl~rli~·n n:nd{'í'.lt' 
a ki>ze[(észsé~ÜU:YPL .~\ltalúhan Ügv szoktilk endi
teni. lu,~gy ez'-pJ[{tt <lZ egt:szségiig_\~-Eet1, s ezen heliil 
a gvc'1gyszerészetbcn is <lZ <Jsztrc'd.;: t1)r\·ónyek \·oltak 
él~~i·.h~:,;_ .-\z ezt n1eu:ekíztí. a kk·~vezú:-;t- khvct(·; (~\"(.'].; 
{~gé:;zségiig:ri ro1H.l~;·Ítd.eir(il azot,t!lati <1iig e.-;ik :-:zc'i. H 
hii't11v<isak az isrneretck. 

.-\;. tén.y, hogy az ahszoli1t:,izn1us idejében (l}aeh. 
JJ1ajd Ne!unerlii!,g) a f-labshurg-fuíz a .I\lonan·hia 
\"a!auu.:1H1ri qr;-;zú!.(úhoz hasonlt'.ian ausztriai ren
dclkezésel~kel tat:Io1núnYkönt kezelte l.\ln::rvar
ori-:zúg()t. .Az iinl.;én,\·-uralo111 te!j(::-:t•Jl elny·ou;-la cl 
gazdaság. a kereskedek'tn. az ipou'. a kultúra fejki
döséi. (!s a rijfon11kor.-!z<tldHt1l utÚt' kialakít11J:.t, ter-vck 
tttegvalósit:úsát. 

fgy n1agyarúzlt<tt(1, hogy <1 kiegyezést. .(18ö7) 
1negelt'.íz('.)en hazánkban az osztrák rendeletek 
voltak életben. Jdegcnh()l betelepített hivatalnoki 
kar hltta cl a közia:az(!<ttúsi feladatokat. o;;ztrák 
rendszeríí ;;olt, a I~)lg~.ri é:-: hiintet6 pc1Tend. a 
fH:.~,117.ügy sth. ();-;ztrák pénz. bélyegek voltak forg<t
lon1han. s tern1é.szctc:Sen az e,aészséu:ii;.:cv is a 
111agyar sajú.tságot rigyelit1eu kí,·iil hagJ;\„i.~·osztriik 
rend:-;zcríi volt. -~z osztrúk gy(Ju:v::;zerkiinvv husz~ 
n{tlnta Yolt az irÚtl,\"<Hl('i. c(i'Í'olj;ira a \rj, kiac\Ús 
18GS). 

J-\z uralkodóházat órt kidpolitikai kndarcok é.:-: 
háborüvesztésck ,·égi.ti is cl kiegyezéshez \·ezct
tok. s 1ncgiudu lhatott- ~- 11ng\~ ké:::edclen1 iue!. 
részben ün1iÍk'>an - a tnagyar fé.]tr~id6.s. :Feléledt a 
nernzeti ü11tudat, s nagy egyéniségek. politikusok és 
:-;zaketnberek 1nükiícltek az orszá!! e\Drcha1adií.;:.;a 
érdekéhen. I.iassan 1negkezfl{í(!iJtt~ az iparosítás. 
:-\z cl.'·:r') küzépüzeini inéreti'i ,g-yt'1gyszer,g-yúrat a 
70-e8 é\·ek clejí~n ahlJ.1Ítnti.ük ,.J\üzpunti 1nngyar 
(f_vógyszerészeti n1ii\·egyészet:i y{dlalati: 11é\·e11. ''' 

':'l\irloko111han van fl •:1i!lnl1d- fR7:1-lit~n 1'.-.~;it"·11 kin•l()\1 
!llll.(__;;y;H' \'.,.: tH:•lllf:( uy;;!•;Ü 

l8üR-han 111egalnkult a 1n. kir. bcliigyniiniszter 
fennhatósága alatt ntííkiid/í ()r:-;zúg(n-:l I\üzegé.sz
:-:égiigyi ~ranúcs. atnelynek fr:>ladata \·olt a nutg:vnr 
,. iszo!l\'( )k 11a k IlleQ:ft•lel{) <'Yt;.'"<z;-:.t:gii f!VÍ retH Iszer ki
d()lgoz.:ísa (ez \·éuiil is <'!Z ,.-lS70.·-~y\·. t.iirvén\"hez 
\·ez~·tet:t), az c!.--J; n1au-var u:v('iur."-zerkiinv\· ki~uJa
túsa. fln-;lhh:í a .. (.fy1'~~v.-;zc:í.~:;-;;."c:ti L~(·rul'·' ;-;zahúl\"-
{l'!'\·ezet 1nPga!kotú:-;~t. '-• · 

(:vor:-; iiil'·lllhl'll nH:~i11d1dr. ;tz e!:-:.(i !ll<l':!V<ll' urc'lu\"
I~Z(\l'Íi:iin_\·\· szerke:-:zt-J;-;c í.jclc~111/is nil\~·lékl;(~·n ";lZ 
l .Sfi7 -t·.-.; <1szt rúk gy1'igy.-;zl'rkiiuyv· ini11Lúj<i1«1) 0s a 
kii11vv 111úr l.S71-hf•n JJ1eµ-jcle11t. J\ kic'.!:(\'üZt:,c.;t 
kii\.;•tr'í (:\.tdz il'l1:lt <~gyn· fiJl;:ozc.1d<'J l"ejl~·ídt~.'-'-.'iPI 
j(' l li ·11H~Zl1t'Í ('ik. 

l~hhéíl a krir.-;z:ikhr'd (111'. IS/(\. e.g/·:·iz:-:i';giigy'i tii1·
\"t:11y t·!('íi l i id{íh(·;J) kiizliik 11t:hú11y jog;--:zab:ílyt., 
;unt·lvf•k a i!\'{'1u\·,..;zl·rvl!útúsrn <::.: ;1 _'..'.·\·\·1uv."Zl'n:.-;zetl'l• 
Vc i !l a·i k r iz /!;, l fz. ~.\ !f ) r rús na.~',\-, q 1;Í ll L /~: 1'1/1:(..,.)'.U ( iyDrg !! 
li-17:2-hon 1nr~gjelent kiiny-vP. 

.L\ 111lí ,.~\~ (Jr,;.;zái!u:-: t:s .l'e:-L vtiro:-i i·t~nd('lríürvi 
;.;zahályrendeletekn -~ cí1ne11 jt>lenl 1t1eg· Pt'.SÍ'~\~J. 
,,(;-y{íjtütle és küzrendé;-;zet.i Yt'Z(~rf'cn1;11la! cllút.ta 
.I\edve.:;sy (~yörgyn. A sz('rzr'í 1uu11k:ljút ~['(it!t 
\'-il!uos Hl. kir. bolüg.y1nini~zt.ernek <tjún!ott<1. ltÜlli 
n .. "f[azai rendészetiink enJl5·e:;; 01(·;1n1Jzdit/ijcí.nak'·. 
_,\ :J._4,I oldal terjeclelt11íi ki>teL igen HzélP:-\ l;:CJr(i 
rendeletek gyűjto1néI1yét tarbthnazza. s ebheu 
.szú11108 egészségüg.Yi rendelet is la!álhatú (en1bcr
é~ 1J,Uat-egészségüuv, g-vÖu:vúsza t. júr1::ír1vü!!v. 
,.fngg.vógyiiszati ·gy1„tkí1;i~tt.~;~aháls:(JZÚsa-'' sth.'f de 
szán1unkra érdekes a .,()yógyszertárak ó.s g,yúgy
·:zerészck'', e. fej~zet., tov~tbhú a _u1érgek ?löúllítús<~; 
lor;..r,alinazasu. eltartasa t!~ a .. t.1tk(is ~vocryszerek· 
rés~. :\ rendolet-eket~ t.úlnvo1n(i tfihb:~~.!!hen u 
1na[[var knrn1ánv helüii\"-. il!~ inú:-: érdukelt~'11iinisz-
ten~{a(1ták J.::i. ~ ,_. 

:\ leírásban idézett jelleggel az eredeti urtográ
fiút és nnrnenklaturfiJ alkalnutzn11i. ~.\ kéntiai 
nevekben a nyeh-lijítüs 111a uJÚ!' ;.:z(ikat!an íi>r1núi
Yal t.a!álkoznnk. l\-legjegyzeu1. hogy ezek szerepei
nek az .1. kiadüsú inaµy<1!' gyr\g-yszerköuy\·ben if;. 

(J yrJr; !f 8::e rfch·at,~ <;·'f g yóg lj8:~e r1;.'f.;;ef.·re i.:on at /:o :::ó 
.-;,:ahrrf n,11 

1. ~- (íj g,yóg_v;:.;zert<lrak i~:lállit.úsa (_·;-;ak liehizq-
11vított szüksé!! eset.éhen Ö8 kelkl tekintette! a 
h~lybe11 'i·agy J~erü!etbc·n rnúr létez/) gy6g:·:-.:zer
túrakn-1 e11gedélyeztt:t ik. 

\'abunel\ t'u:rr g\«.1g\·;-;zc'rfúr febí.llitú:.::lnnk ;.;ziik
ségességét ·a k~;·r1;!~1n>,· állapítja ine.~. nlinek ineµ
tiirténte nt-ú.n a to1·áhhi eljúrú,~ \·ag_vi;-; a pú\5:úzaí 
kiírása a helyhnt:,).-.;úgut. il!eí i nieg. 

:2. ~. l1.(1µ:y vala.ki gyúgy:-;zertári 11yit.l1a~.'-'-Ot1 
"i(;_L6Y azt: inint gondnok (pn.i-vi.-;;ur) 
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szükséges, hogy vagy tudori vagy gyóg,yi:izcr
mesteri oklevéllel bírjon. 

a. §. l"{endes segédnek yaJan1ely gyógyszertárba, 
csak az fogadtathatik, ki a gyógyszerész testület 
által kiállított tanu lólevéllel, folszabadu l{t,;j hizo
nyí tvánnyal bír. 

4. §. (4-yógyszerészeti tanuló csak az lehet,., ki 
életkora 14. é,·ét elérte. 3 elemi osztálvt és 4 
gyn1nashuni osztályt jó sÚi:errel elvégzett. · 

5. §.Házi gyógyszertár tartása esak oly becsüle
tességekr61 is1neretes és hizodahnnt érdetnl{) orYo
soknnk fi vizsgálaton át1uent sebészeknek enge
clendő 111eg, kik egy rendes gyógyszei·tártól l n1ért
földnél távolahb lakrntk. tovúhbá a fürdiforrnsok
nak, ha a fürdf:íhelyen nyilvános gyúgyszertúr 
nen1 létezik. 

ti.*· .A rossz nc1nú gy(')gyHzerck ldszolgúltatású
nak lehet{í gátlásánt. a rnegve-vtírosi fóorvos 
tartozik ezen'"" házi gyúgy.szert{lrakat éppen úgy 
tnint a nyilvánosokat é\-cnkint legalábh egyszer s 
ingyen n1cg-vizsgálni. hogy a tal(dt anyagolvn1inó
ségének t(•kintethc yétele n1elk•tt tneggy{jzéJdést 
szerezzen. Y<dljon a heg.vújtöt.t növényi gyógysze
rek közt nern találtatnak-e hntnisnk - Yalljon 
az összetett gyóg,vszerek. nyilvános gyógy::.;zertár
hól hozattatnnk-e. 111it a gyógyszerésznek a. \-izs
gáló or\-ostól látta1noza11dó hozatási 1Jiz<1nyít.vány<t 
kin1utatand. n1elybe n hozatás ideje .:.; a hozatott 
gyögyanyüguak ruc1111yiH.ége i"Cljegyzendr'i. 

/~.z utasítások néhány részlete az: udvari knn
cellári11 és a ,,ruagynr:országi ]iolgári ügyekben 
teljhatalmú hiztos" júval korúhhnn (183.J ill. 1750) 
rencleleteib6! került átvútelre. 

fgcn figyclcn1re111é\t(l az l. 1\Jngyar C~yógyszcr
könyv megjelenését (1871), ill. hatálybalépését 
(1872) rnegelőzö rendelkczéf-iek isrnertetése. 

.,.'Íltalrinni:i s::a.lirit!fok é,., jeuy:~ctel; a::: l 871. {i:i 
'll/Cl(/,1(ffi' (/ f/(Í(/!f .');~(: ( lt6il ,11 tfl(•:; 

1. § .. :\zon gyögyHzerek, inelyeket gyógyszerész 
csak igazolt orvo::;nak rendelvénye folytán szol
gáltathat, l:i, kereszttel -';- vannak 111egjeliih·e. 

2. §. l\lindazon kés2ítn1ények, n1e1yeknek készí
tési n1ódju elfi van Ír\-a, csakis e szerint készí1endíík. 

a. §. Azon gyógyszerek. 1nelyek ugyan a gyúgy
szerkönvvbeu niursenek fó!véve. azonban. az 
orvosokvtfil rpnr1eltet,-én a gyógy.szortiírakhan tar
tatnak. a legjnhb 111in6ségííek ö.s iuinden hanli:útás
töl vngy tisztátalani:iágtt'il n1e11tesek legyenek. 

~L §. Ha az orvos azon adagnál. 1nely a gyúg_v~ 
8Zerkönyvhöz incllékelt táblús kiinutat:if.;bau IC'f.!~ 
nagyobbnak van n1egjelülve. nagyobbat rendt~-L 
rendelvénye n1ellé felkiált('>! jelt tegyen. 

5. §. Ila az orvos oly g_yl'>gyszert: rendel. uielynek 
különféle tün1öny;.;égi fohozntai fordulnak eli) a 
gyligyszerkiin>·,-ben ~1uélkiil. h()gy azok 1.-ahunelyi
két jelezné: 11tinch.~11k(Jr a h ígít-ot"t és szelídehh 
sznlgáltassék. 

1-fa pe('lig oly g_v('igyszer rendelte-tik. 1uelv11ek 
nver11 és tisztított 1niiu'iséf.!to Yan el(íírra: bch;ií 
h~1szná!at1't1 n1i1Hlenkrll' a tis'Zt.itutt ndn6sé12:i'i ;:t(lns-
sél,. '-

G. ~. ~.\ gyógyl:!zerkönyy külön táblázatában 
elfisorolt ké1nszerek ininden g:yclgyszertárban 1nin
denkr11' kúszen tartassanak. 

.1l fl!/Ú[fiJS,:ctcl.~ l.·is::olarlllatása- (:,„. a::: árnak 
fc/:.,·;;ái1tílr'usa ·iJánri. 18'/i~. évi. jan?tár :ti-ln Á't'll 

'Ill. !.·ir. h('lil(f.lfJi/i.n'i8zleri rendelet 

l. ~. }finden gyúgyHzerész kivéte1 nélkül. ~;aln-
1nint. nündcn orvos és sebész, ki a fennáll{> rend
szabályok a!apjá11 luí.zi gyógyszertár tnrtásúra van 
jogosítva. 1872-ki 1nart. 15-t()J fogva, a. vények 
úrának n1eg.sznbásá11úl nzoroEan az 187:2. éYi Ílr
szahúlyhr1z tartozik alkal1nazkoclni. 

:2. § . .. :\zon szerek, inelyek a gyógyszerkönyvben 
és azon ú1·szah,-ányhan -1- -tel va1Hu1k jelezve, 
ne1nkülönhen 1ninde11 ha!::iUlllr°l hatású szerek. cbak a 
gyógygy;tk.qrJntra jogosított orvos. sehész Yagy 
áltatorvos ú!tal szahályszeríileg kiállított vényre 
adhatúk k.i. 

3. .A. gyógyszerek rnennyiség- és ruinfíségre 
nézve, szigorúan az orvosi Yény szerint készíten
df5k el: a. khí.llítás azonban a rendelö orYris Yagy az 
illetfí fél kiv{tnatúra <líBzcsehben is türténhetik. 

,, . ~. Nadályoket ininden gyógyszeréHZ köteles 
tartani; az ezekre ruegállapított ár azonh1111 se1nrni 
levonás alá, ne1u esik. 

5. *· ~rilos oly- v-ények elkészítése. 111elyek rende
lési 1nódjáhól az orvossal fennálló titokszerü 
egyetértésre lehetne küvetkeztetni 1 n1ilyen p. {). 
,,seennclu1n 1nea1n praescl'iptione1n" H töhhoféle. 

ü. §. :Jiindeu vényre, n1ely szerint valarnely 
gyóg:y-szer elkéiizíttetettés ldadatott, az úr ;..szúrnok
kal ti1,-asl1at6lag feljegyze11d{i. J'ryilvú1uls alapok 
nrvá;.;ára kiszolgáltnlott ,-ények árúnak u1egszahú
;-;ánál azonban. lu.rv.:.:zintén az illet(·; lllil!.!:Únfélnek 
kívánatára is. a '"{-énvre ez ii.rtételck ~~\'e11ként. 
jerryzenclé!k fel. ' ,_, 

Az elfífnr<lnló kri..ljcúrtiirtek. niinden ogyrs t6tel
nél egészekre en1elP1H.l{ik, 

f\.ta ,·ón.Y úní.f'. kiszún1ítjn. f'e!eh'ísség to1:h.t> alaf.t 
kiJtelei' 1tzf' ne,-e ;.;ajútkpr.(í aláíní.siíval s a gyógy
szPrt{u· jeh·<.:nyé,-eJ elt<Ítni. ·- :\ linsználati utasí
tást· (signah11·a) pedig a ,'.-'.yúgyszertkc:szít.ií pgy/•n 
!út-ja e[, ~zit1fÓ!l f'(~]p[/í.-.S{;g' fPl'ht~ g\nft., i\ kf~lt>1fp] é~J 
ne'i·e alflíní.sú ,-al. 

7. ~- .:\ Yé!l_'i"(•knek a 1negf.:zahott úron nlul ndl1sn 
n1eg 'i·an t'llUedv(•: ily es(·th('Jl a lí'.';z{dlított úrnak 
ú,s;.~·:·1ni11l 11 r~ndc.'-'tt{:r~ fel k1.·Jl <l ,-t:nyre jegyer.teinie; 
111<1.f.::r'tt<'il <~rtetYt~n. hn[;(\. a Je;.;;zú!lít(JtJ {tron Jdszol
~úl t'a t.ot (, !..!:V(iuv;-.;zern~;r~ t iikt~!C't t•s nH~! ni v i;.:{;!!(i nek 
~~s r11inúsc\g·ú11~~~ kell lenni. · . 

K. ~· I-bí.zi gy1így:-;zcrtÚI' tartá:.;ára joµ:ositot f. 
(1rvosnk é.-.; .<.:PhészPk íartozni..lk lllÍlldí'n !l{:yen 
Hevezend/i szereiket. t1H•gn.'11delési ki'>n;y v H lnpjún 
nyíh-ún<J:-: g-\·t'irrvszert:úrllt'il 1negszerezr1i. s t•zen 
n~egszerzé.-:1:-;1 l~i~tdt'i gyúgyszen.~;~ által igaznltatni. 
I~ n1ellett az {u·inör:-;ó\det az il!etlí orvos és gyc'1gy
.-:zeré.-:z klil1·silri{is egvezkt'désénck hngvatik fenn. 

11. ~. ]Hzonvns U\./Jg:\·.-:zernH~nnviHég~l.:.J'.11 felii! az 
,/:ri11t~~t-.i: :'lr;.;zn,hvár'l\·h;l;1 kiHzaliott~ esel:élvehh {u·. nz 
.{tll;ttg\-ól!\CÚszat.n~í.f el()funlul('1 húrnti ids gvóg,·
;-;zer1~-l~~1t~l~'iségú re1H.lelé:;ek11él is, 111indenko'!:· n{t:'g
tarta11dt'1. Ttt Inunkadíjl ~z{uuít.nni neru szabad. 
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10. §. Jli11den oly gyógy8zer1nennyiség, Inely a 
véuyeu felszárnításha j(), de az orvos által n1ennyi· 
sécrileg világosan és tüzetesen n1eghatározva nin· 
cs~n. p. o. , .quantun1 8atisn a gyögyszerész által 
följegyzenclő n. vényre. 

J(örültekintél rendeletek jelentek 111eg a rnéreg 
tartalrnú gyógyszerek és iparcikkek ei6állítása, 
tárolás" ill. tilalma ligyében. 

J[éreg tartalnuí festékek és IJC(J!Ji ké8zítn1ényrc 
uonatkozó swbályrendelet 

J(iaclta a ni. kir. belügynliniszteriuzn 18ői-beu 
10761. sz. "· 

1. §.Oly festékek alkalmazása, melyek (a vasnak 
kivételére!) éreeket. gutt111ézgát (gunuuigutt) pi
ri nsa ,·a.t a ,·agy a1lili11 t tartalrnaznak, 111indenne111íi 
étkek11él és italoknúl netu különben tnigant-
1nézga. kernényít(í és cukorhöl készített, jelezvé
nyek (De\'iHen) és alakcsáknál (.Fignren) tiltatik. 

2. § .. A .. gyern1ek-jútéktárgynk henuízo!úsáhnz és 
hcfestéséhP.Z olv ké:-;zít1nénvck és fe;.;tékek alkal-
1nazú;.;1i. rnelyef;: 111irenyt {:\r::;en) d:í.rdanyt (~·~nti-
1non) filn1nt. kadiinyt (C~ndn1inruot) rezet, kéklenyt 
(kobaltot) 1\lanyt (Niekl) higanyt (rr tiezta higpir 
kivételével) horganyt, Yngy gnnunignttot. l<trtal~ 
rnaznak rneg nen1 engedtetik. 

ö. §. Élel1niszerek, étkezési és f{íz()-eszkiizük. 
úgyszintén ruh{tz<Lti türgyak s 1nindennernl't 11ipere 
eikkek készítésénl!! általában ol3r {dlornán,yok 
alkahuazúsa tiltatik. n1elvek azon 1n6do11 éR alak· 
ban, 1nelyhe11 alkaln111zh1f.11ak az Pgc~szfléget-. \·eszt~
lyeztetik. 

.1/ f:n,ys·;en'/.·;icl.· ::1Ít alatt far/á.'1a. iránti 
:·r:abrl l 11 re11 f/ ('[el 

J(iadta ;1 111. kir. helügyrni11isztPrin111 18G\l-hen 
:..!7:10. sz. a. 

1. ~· c;yúgy~zerészt:k, 111éregszerún1sok, gyógy
flíárLlf)ok. d n1guistük, or\·osnk, sebészek, fíí::1Í.er- é;; 
anvngkereske~Ítik. kis kalrnárok. tllÍÍYé."izek, rrváro
::;ol~. iparosok. tanintézetek el6ljár<'d s últi~iitba11 
nlindaz<Jn szetnélyek, kik 1nérge...; Hzerek ké~zítésé
vel. át·u lású val Yagy szci.11 í túsii val fogla.lkoznak. 
\·ag\· üz!ctiiknél, vagy bárrni 11éven nevezend{í 
foii~1lk(1zúsuk11úl bár1~~ly ruérges szereket hasznúl
nak. kötelesek n tnérges ::;zcreket. úzvszinté11 azou 
e.;;;zkiJzilket i.':i. 1nclvekkel a n1ér;zes ~;,erek az edé-
11vekhlíl ki,·étt't11e!~. n1éretnek. (~sztat11ak és türet
n~k ,·agv szétdürzsöltet:nek. nuís szerektc:íl é;:; 
eHzk\-'izül~-tiíl egészen külü11 választva, szen1élyeseu. 
\·a.gy az intéz'ét: ,-agy üzlet vezetésével rneg.túzott, 
hiz.alu111ra. 1nélt() 8Zen1élY által zárt helven a !err-• . e gondo:-;ahl1iu1 Grizni. 

A helynek, n1elyen 1nérges szerek tartatnak. 
legyeu az szekrén:v. raktár, szoba. vagy húr1nely 
n1á:-; helyiség. feltétlenül úgy készÍt:\·e ~ oly zárak
kal ellút va kell lennie. houv az a liet<jrés ellen is, 
H illetr'íle!! a 1nércuszerek ?;·z elnrzás ellen rninden 
eshetc'isé;!re lehetfilerr biztosítva le{ryenel_::. rni a .._, e i::-. 
zárszerek ké~zíté.séhen az újahh korban tet:t. 
nevezete;;.; e[úhaladásnál fogva, 1ninclenki ültal 
nehézst:g nélkül oszközüU1et(r i;-;. 

1\ n1érges szerek tartására ha~znúlt szekrények 
és helyiségek kulcsait kötelesek 1nindig n tulaj
donos vagy az intézet vagy üzlet, vezetéíje, sze111é
lvesen úrizni, s azokat rnásra bízni nern szabad. 
~ ~~ rnérges szereket, az e ré:.;zhen fennálló li:ülön 

szabályok pontos 1negtartása 1nellett, szintén esak 
iík adhatják ki. 

2. §. A mérges szereknek helyről helyre Vlllú 
szállítása szintén minden lehető eliivigyázattal 
eszközlendii. s a szállítónak ki'ilönösen k.ötelességé
ben áll a legnagyobb gondot fordítani arra, hogy nz 
ily szerek ellopás -vag)' bár111i tná8 nH'idon való 
elidegenítés ellen hiztnsít-va legyenek. 

Jfirt>.nyrcuyek ( ~4r.se-n.icalie11) Ó8 ('Uf/flJ 111c~t'(!Ckn('k 
ca:-;1íton s::rfllítdsrlra. ronatl.·o::(Í .s;:abrílyre11drlct 

f\..,iuclta a nl. kir. köz1n. é;.; ki:lzlek. 1nini:-:;ter l'PIH.lelete 
f()J,vtLtn a ni. kir. vasúti ffífeliiuv1:l{i~f~g 1871. évi 

sept:. 1 \J-én :J 1-!:2 ;z.·. a. . 

1. ~- I\Urenyvegyek. úgynlint: inirellyessttv 
{ 11 !'.'-it'nige Nü u re), stírga 11ii ren yli.éneg ( .'-\. nri pign1e.nt), 
Yer<·s 1nirenyké11eg (Jlerllgar). légyk('i (.Fliegenstein) 
('sak akkor vét(~t.hetnek fel \"<1:-:t'iton tr.ivúbhszállít
tatúsra. hil kC't t(is h()rcliíkhan ,-a~\· keth'ís ládúk· 
hall \·annak !Pr<tk"\·<1. .~\ hord<'il.;:. ·fr·1H~ke kercszf.
dongúval (l{:i11!age-reifc11). <t lúdú[;; fr·delP ahronccsal 
vagy ,·aspünttal Pr<'lsitPrHlr'í n1c,'..! .• -\ het.~r; h(irdúk 
vagy ládúk or<'ís száraz t'úfH.il kt::-:zitendr.ík. és 
helHií!eg \"Úszonnal \"<lgy li a:-:-01 il/1 1iir11íi1 L..;t;!.! íí :-:zii
;;et t el ragaszta11dók lit-. 

A.z el6hhiekben idézeti n,,.ndch·tck nt.!túny rösz
letc a J~üvetkcz(;kkel jel!t1nez!iet1'.í. Az iS7lí. Xl \' . 
küzegészségügyi tör'i-l~ny e!ót-ti években !IH:gjLde11t, 
az egészsógiigyet és a gyúgy~zerészetet szabúlyoz<') 
rendeletek a kieu:vezéHt k('Jvcb'i i~\-ek !l<ll!'i" fclle11-
dülé;;ének, a ner~Zeti üsszefogús idejébei~--kerlilt ek 
kiadúsra. l\Ieglep{í n reudelkezl:sek 1uai l'.\rtókel<':s 
alapjó.n is u1eg{dlapítható alapossúga. a Hli11dpu~ 
napi gyakorlat ;..;zük.ségletei11ek szé!e.c; küríi iHrne·· 
rete. továbbú az ü tény. hngy Yisznn.rltig ig:en 
rüYid id6 alatt. ké;;zítették t.l/i (~~ léptett6k hatúly
ba. atni !01tétleuül hürokrúc·ia 1t1entc':-> e!júrú:-.:i·a 
ntal. 

.A gyögy~zerészetet szaLálJ:uzi) rendeletel.;: gon· 
di 1t:ságára. jelle1nzö, hogy ezek nag_y része szinte 
változatlanul került az l87íi. ~\1\~. küzegészség
ügyrdl kiadott törvéuylle, sfít. ugyan('Z n1()ndhutó a. 
gyógyszerészet egészét felüle16 \'okkal kés{)hbi 
jogszabál~v1·a (1048. ~XXX. tür\-ény), ~öt tnég az 
107:2. IJ. törvényre i.-;. anli az egé,-;zsé~iir.ryet. 
legutóbb szahúly()zta. ;:; ;tz l'í',l <t t.iir;,~~}nyi' l..iJ~·~~t() 
Yégrehajtási rendeletekre és hat árnzatokra i.s. 
_q_z 1867. után kiadott rendeletek rnúdusítú~úra 
alig vag,Y eg.rá.ltalában nen1 keriilt ;:;or. arnely tény 
annak hizouyítéka. hogy a rerH.lek:teket átgondol
tan fogal111azták. ezek tclje::;ithetJík YrJ!ictk é.-; a 
gyak(>rlatban hevá!tn.k. 

Bizon.yos. hogy az eni!ített jog.:;zahúl_vfJk kidol
goz(_Ji alapo:-: fel!-:észiilt.~égíi. nagv inü\·elt..:.;éuíí ;;:zak
Ó111berek voltak. fgy a "J(üze'g~~szségiigyi '-rr,u1ác·s 
u1egbizásúból a. Gy(;gys2erkö11y\7 Hzerkeszt(í J)i~ 
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zottságána.k elnöke rJ'han ICároly vegyés:r., egye
tenü tanár ....-olt, a jegyzú Cirosz ·Lajos orvos, 
egyeten1i nl. tanár. tagké11t pedig \\ragner ,János 
orvos, egyeteini tanár, f(orányi :Frigyes orvos. 
egyeten1i tanár, J3alogh 1\:.úlnuín orvos, cg)•ctc1ni 
tanár, 1\-Iargö rJ:ivadar bülcsész és orvos, cgyet-enti 
tanár, I\Iüller ]}ernút- és .Júru1ay (-h1sztáv gyógy
szerészek inilk:ödtek. 

~A. l\Iagyar Ctyógyszerkiinyvelt-i{) kiad(tsúnnk kidol
gozása rnindüssze i1 é\-ig tartott, s 1871. dec. 4-én 
kelt belügyruiniszteri rendelet nulr elff)gadta. 
l\Iegerulíthett'i, hogy a. v·.r. l\'Iagyar (;yógyszer
könvv után a Ph. }Jg, \TII . . <::zerkesztése 1H7-!: óta 
folyik. (Az 1. ill. a VJJ. kiatlús közötti terjedelem 
Ili.l"'i·ekedés ter1nészetei:ien figyelo111 be veendfi.) 

.:\z en1lítet:-t „(~v('iu-yszeré.-::1.i n:•nd·~ kidolrrozú;.;ára 
kiküldött. hiznlL;.;<~g '(;!ni>ke \Vag-11l•1· .Júl!11;;':' tagjai: 
(}rusz L.ajo;.;. T-~oriínyi Jrri~>·e::-:,. Jlurkusoyszky 
Laj<1s. rrhan I\_úru!y. },Ji\llvr J~ernút és JtAth :Péter 
voltak. _-1 bi-:r!//.„•(Í g t cri:c:::ef ,;I .'; hú11a1) a-latt dolyo::la ki'.. 

i-\ l\éJtet-hen nagya.púnl l(cdre.~·sy C/yörgy által 
iisszegylíjUill g_}'(·1gyszt,részet i t~,-; inús rondelt:rek 
egy ró;.;zének i:-;1uerlet"ú.o.:ével az utókor tisztelet> 
adú;.;á..nak <.tkartain hangot adni. ;.; rán1utat.nL 
hogv a függ0tlennö \·ált..__nu1u-var i1Pn1zet- <'.isszrf<~
g{l~S<.tl nlil}:~~l crednH:n.:vokr(• ':\~olt kéue.'i. 

;\-jl )-l. Hl' ,:1 B:.:: iu Il! 11: iOpurJ1111t•o,·11c npucu.111 
llJ!r.'Ol!lt'(fl/U)-'lull/!!1' lif'fli,O.\!)' .ii/i(0!1_\' no JOUJ!Cf10Xf11llil'i:l/f(J 

:\HT{J{J ilYl).:!J!!(Yl!T 1j1ap:.1al!('BTll'!i.'CJ(lli.' pal'flU{HLil(l!llllH 
l! !Oj)llJJ,lf 1lCCJ\l!l' !l]l(!!JH . .'l<l !!:l;\ill!J![,fi.' lll!C;ll' cor:1a111l~ll!!.\'l 

·-------·------------

JilC)l\)lY é.IBCTpiiÜCJ\OÜ ,\lllllélCTllCii ll IH:llrcpCJ\IL'l napo)J,OM, 
11a OCl!OlJC opuruHaJJLllUrO llCT0 1!1111l(i:I, fJocTa110BJJCHl15I 
l!C~Ji]!JlfCil:llU!"(I BCt1repc1.::oro 11pan1rrC.'!hCTB<l H03H(e Úb!Jill 
111íoiíll\tl!!il H XI)-:. :1ai--.<1H('. l.S/(j r. 

CL E. f· dv(' s s y: l'r1;pÍ,<;iruw r~f lau· btjore t/11: .first 
jJ1ddÚ' l1t11l!li lull-' 

()11 tl1e l1nsi;.; of originnl sourees infor111nt-io1t.s are 
gi\·011 al1out· thc i-1hnr111nceutienl orders and rnlcs 
! iu b!isl H'! ! i ri t 1 te years nft cr thc eo1nprornbc of J Sf:i i 
liot.-\Yce11 t-he .-\ustriau diu11sly und Jlnugi:n·y. 

'I'ltt·: rulc:-; uf the indepPzH.!ent J-lungarian governtnf"nt 
"-1~ro suH 11nn rizc·d lnter by ! !ie la w X 1 Y. of tb0 year l 8ifi. 

J J r. C: y. J-\._ e dv f' s .s\": [J/c dc111 crsten (,'cs11r1.-l
l11.· its r:;•.wr;/::: i''ira 11 uega n [!C nE n Ú u:fdsn.' gcl 11 

Bt·s('hriL·Í.«:n w(1rden diu IHH:li dein A.nslr.i(:h Z\\·Ü;eheu 
dcr ilstc~TPicliischen J iynast i(• und der ungarisehon 
0;° a1 ion l ~(i i hc:r1ttisgt:gf·hene11 rllu1rn !ltzeutisclH:!l \" Prord· 
n1111gen und lteclit::;rege!u. nu!u1nd origi111iler QnPllPn. 
J)i<· 1·1.·ronluungen dcr 11111tbbiingigí:'n ungnrisehc11 
ltegiPrung fnfJte spiitc·r das Gcsei.z. .XIV. lSiO zusa111-
Jr1c11. 

~f iu-:11111<1 { !1 }~',',"j)Cl"((f1{1;; 

ll·t'u (3 ,.. l\:. L· d \"e: s s\": La J111.,-1:r11il(Jj 1111ticip'l11t11j 
i u 111111,1 n .w; nitaran lcr)un · 

La uútoro p11blikigas Hllrbn.zc d0 01·igion!a fonto la 
úu·r11acinjn dekretoj11 kaj jnrrC'g11loj11 eldotJitnj!l cn 111 
jaruj po;:;t.- la iutrrkonseni-i!!o dc la afrntrin dirHu:itin 
knj la Jn1u.~al'n riacio. La cdiktojn (h·· !u scn<lf)/lf'llrla 
!ningarn r;o~istaro pli po;;Lc; resu1nis la ~'\.IV-n loü:o <1 11 ln 
j11ro 1 Slfl. 

( ó'·:•-yc1i i (J t ro,'.-I1ulo;11á 11.11 i 1~::/,l/('f i:;11 (;yóuy,:-;.:erf ech 110/óy iai I 11 t r':::et. {) 7'.'!0 1),--:cgcd. iEDt 1·iis utr:a {i .) 

.Érkezett.: l\ISG. JL lü. 

!JU.: ü_-\Z :!.<i (:l:-\J, 7::1; (1'.J;-i:J'i. 
C'He1;:::;c-11t1íl-;11<;'.\ ,,c,:ynJ:-1·aLl„1ri k·1•1H'k !'d flij•L,dtn:\c< ,.;;",. 

likiik. hll n szi\!6!;; d(lhfÍ.11\·t1/'11nl-:. _Ez deri"I! ki eg_,. fr·a11-
(·ii»or:::z1íµ:í 11u111!11nln.\·J„'.t: 1t!1!\·l:-1•t 11. ,::.'..\'('l'IJlt'.'kiH"\"11f;nk 
rí.!tnl ten. n11in:-:/,(."J'ii lát1J!!Ut1't:;n\.; ;-;r.nín ~:J:l hüt·nrn iu"1-
n1tp<)S (:!-;üe:-:enlii!l v1'·gt:·zit:·l;;:, .A ki:-:111111111ika1 n1egk1:r,]t'?.
tl·J.:, \·ajon „:-:t•<·:"C•tnDiku\;! 1'·tkt'1'.tt:lt

0

·::: 1111iH 1n11!1tikuz
ru1k-1> '11.Ynn j('k0 nó'•,'·.:.r1.·k. i!lilll ~1n1;:. fe!!•iif\i;.:_:1'.:', il!. 
!uin.v1i.s. Velj1'g_':i.1::1."·lz tu\'1dd_<1í :1 :-:-1i"tk1<'·:::i ;_:1"dy!. n ~:ir•
lúhis 111<'1dj1", t. 11 i'o'id:\1 ! ll'l~.\ ;.;:í.:..:ií ! t·.,, ::_:::a;,f ln:-:IÍ_t:i !;iir-i"il
t!lt'·nveit. :'.lií (>h-a11 ('~>111.<id i':::l·tt"•l>r-H. nliol az nn\-11 
ni:'Jll. duli1í11y::.(ltt." Yi:'zunt az 1qin Jn.::o, ill. eru11"·l ti'.L!. 
ci_gnrei1út ,.:1.h·utt na1H111i:i. H !-;(',lika gynkflri:-:1"1g11 -1.J. 
ti:J. i!I. ~) l '_'.„ \"<>lt, :\1:n·r111\ il1i·lt H :'/.iil<'ik <'_!..'.\,ikt• :"t·111 do
J1;in\·;,:utt :t L<'>liLi! '"'"IL, :1,;í'-:u·I (i-Íi ki .H c~·'('f :-:1:111td-. 
!:;i"fzfi l-l (:.'. Jti). 

/.' ],'. 

i",,J (\ \-(H \)-~ZF'.f':, l\I :\'J,:\IrL-\ 
1-:LL l·::c; 

1/1111. · (l_.\/. ,')!,!.fi~;; (l!I,';;)), 
!11rliai k11!at1"1k (·~y (1j 111~iltíria elltn1cs gyógy;-;zerL 

Cc•jlt~:-!Zli'1 !r·i.: J;:i, Hllll'l_\' ü_r;y ül"Crlüt-i!eg i\.Ílui!Jlt!l JionO:l 
nii\·('•11\·!11"il sz1í.rn1azik. ;\;r, :lrte111i.'.'Ía a11t111rr tlC\"Ü 11(). 
\"("n ,. ! 1°ill !.:t'.~;zj( PI t- ;.n·«•t;\·:->;r.t·r - ül!ít.6lar:; - n 11utlá.rit1 

ii,.;:-=1:c-:-1 1i1•·gjf'lP1H'.;.;i f;•l"J·1;úi clk~n hntrisos.° .. A ,J/tlinghao'' 
!li'\"li '.1.'"\'(.•!:..:S:'z,·r h:11(11u1\·aga a: . . '\!'ieinisiniu az ;:ddic: 
n"l'.i~1.i«·;1:-:11f~k tar!1Jt; 1n.nlti.ri11tiir1.:-:ek ollell i:-; jú r:i·ed~-
1111"·n11y1d nlk:ilrn11·1.ha11'1. :\-ft'.g a rr>t-ieget:L gy1tkrahhnn 
lutllilí oknt/• <:(·rel•rali~ t1ta\iiri1\! i:--: sikeriilt kü!üniió'c!.!; 
111elk·kli11tii:-:()k n1"·!kiil 111Pggy1ig;.·i!a11i, Ez H J.eteg:-;t'·~ 
f1°df·J! ln•liil r'·:-;;,aki f()!•ii!C-tr~irt ~\·nkori . .-\ Sqkitt Ígt··r(i 
J.'.\_,·,é-'.,·11ii\·(,n\ 11«1;.'.,,·bani t1•1·ult;~'!.t1'.::-;1:l [ndia 1\..n:--:!linir 
(··~ (r"t!111· -!'1·;ult;:1i1 1il!a1naif1at1 n1rlr rnegl-:t·1.dettf:k C!70J. 

fi. l:J. 


