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HORVÁTH JÓZSEF HONT-MEGYEI FŐORVOS REFORMTERVEZETE
1848-BÓL A HAZAI GYÓGYSZERÉSZET ÁLLAMOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN1
DR ANTAL JÓZSEF

Az idén volt tíz esztendeje gyógyszertáraink
állami kezelésbe vételének. Az évfordulón érdemes
megemlékezni Horváth József (1794-1849)
Hont-megyei fömvosról, ki hazánkban 1848-ban
elsőnek dolgozott ki reformtervezetet a hazai
gyógyszerészet államosítása érdekében Terjedelmes javaslata hazánk akkori magyar nyelvű orvosi
folyóiratában, az Oivosi Tái 1848 X. számában
jelent meg, „Nehány szó a gyógyszerészet ügyében'' cín1mel
A reformjavaslat szerzője nem tartozott a márciusi fiatalok sorába Bölcseleti és 01vosdoktor volt Hont-megye rendes fő01vosa, fizikus
ordinárius-a. 2 Termék:en:y szakíró és fürdító ·volt,
a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja.
A gyógyszerészi üg3r re11dezésére vonatkozó javaslatát 1848-ban, egy évvel halála előtt jelentette
meg. Feltehetően hosszú életpályájának tapasztalatai már régebben megérlelték a benne foglaltakat, de csak az 1848-as reformok idején vélte
keresztül vihetőnek elgondolásait.
Azok a változások, melyek 1848 tavaszán hazánkban végbementek, az egészségügyet sem hagyták érintetlenül Az első felelős k01mány az egészségügyet a K 1auzá1 Gábm vezette ipar-kereskedési és gazdasági n1inisztérium hatáskörébe
utalta, íg.Y az orvosi és a gyógyszerészi ügyek intézése - a kiképzés ügyének kivételével - e
minisztérium hatáskörébe került K 1 a u z á 1
Gábor nem késett az akkori orvosi és gJrógyszerészi
rendünk neves szakembereinek közreműködésével
hazánk egészségügyi viszonyai megjavítására megfelelő reformokat kidolgoztatni, és így az ornzág
jövő közegészségügyi rendjének szilárd alapjait
lerakni Gyógyszerészi vonatkozásban szaktanácsadóként a nagytekintélyű pesti gyógyszertár
tnlajdonost, Wágner Dániel gyógyszerészt hívta
minisztériumába és megbízta hazánk gyógyszerészeti ügyének rendezésére vonatkozó javaslat kidolgozásával Wágner tervezete széles
területet ölelt fel Vonatkozott a gyógyszerészek
oktatására, a gyógyszertárak ellenőrzésére, az
egységes gyógyszertári tevékenység alapját képező de eddig nálunk hiányzó - törvényes
magyar nyelvű gyógyszerkönyv megteremtésére,
1 Budapesten
az Orvos-Gyógyszerésztörténeti Szakcsoportban: 1960. május 12-én tartott előadás, melyről
lapunk egyik előző számában (108. old . ) dr„ Halmai
János már említést tett az Orvos-Gyógyszerésztprténeti Kongr·esszuson (-1960. IX. 16, 17 és 18) tartott
előadásáról szóló cikkében
2 A fizikus ordinárius Dad a y szerint, a XVIII-ik
század közepétől kezdve „közpénzből fizetett vár·osi,
vagy megyei orvos, ki a szegényeket ingyen gyógyította, a népesség egészségügyét figyelemmel kísérte és
tapasztalatairól felettesének meghatározott időben írás··
ban beszámolt "

új gyógyszertárak felállítására, végül a kari érdekeket képviselő gyógyszerész testületekre W ágn e r na.gy munkát végzett, és az akkori viszon~yok
nak és termelési rendnek megfelelő, olyan tervezet alapjait dolgozta ki, melyre a továbbiakban
építeni, azt tovább fejleszteni lehetett volna, ha a
bekövetkezett események ezt a munkát csirájában meg nem fojtják
Mindezek az akkor feltétlenül szükséges és haladó jellegű javaslatok, bá1milyen értékesek is
voltak magukban véve, az akkori gyógyszerészet
szerkezetét alapjában_ nem érintették Hazánk
gyógyszertárai így továbbra is magántulajdonban
maradtak, mivel mellékesen a tőkegyűjtés
céljait is szolgálták - vezetésükben gyakran a
közegészségügyi szempontok háttér be szorultak
Mindezeket a közel 21 é·ves ineg~yei f'őorYosi mű
ködése alatt nagyon élesen látta H o r v á t h
főorvos, ezért ennek or,roslására javaslatában a
ha.zai gyógyszerészet mélyi·el1ató szervezeti és
tartalmi változását követelte. Elgondolása merő
ben újsze1ű és forradalmi volt Olyan javaslatok
szerepeltek benne, mint a gyógyszertárak állami
kezelésbe vétele, központosított gyógyszergyártás
és gyógyszerelosztás, a hazai gyógysze1 vegyész_eti
gyáripar megteremtése, valamint az is, hog,y valamennyi gyógyszerész az állam „hivatalnoka" ként gyako10lja hivatását
Ezektől az esz1néktől áthatva ter1nészetesen
csekélynek, jelentéktelennek tűnt Horváth fömvosnak mindaz, init az első f€lelős kormá11y a
gyógyszerészet ügyében nyilvánosságra hozott
Megjegyezni szeretném, hogy mások sem késtek
ebben a vonatkozásban elégedetlenségüknek hangot adni. Így hazánk polgári demokratikus irányba
történő átalakításának nagy harcosa, B u g á t Pál
az Orvosi Tár hasábjah1 írta : „ ... országunk
gyógyszertárainak ügye nem alkalmi foltozgatást,
hanem az egésznek leggondosabb, minden részről
átgondolt, egyes részleteiben összevágó új elrendezést kíván. " A nagyhírű debreceni orvos,
K m e t t y Pál sem késett kinyilvánítani yéleményét : „A gyógyszerészi ügy nem méltatott
azon komoly figyelemre, melyet a szenvedő embeiiség java és a vegytan hazánkbani meghonosítása
oly annyira igényel"
Rátérve most már Horváth főorvos javaslatára, annak első részében mélyreható elemzést
találunk arról, hogy hazánk gyógyszerészetének
akkori helyzetével miért nem voltak megelégedve
maguk az érdekelt gyógyszerészek, továbbá az
orvosok, valamint a betegek
A gyógyszerészek szempontjából H o r v á t h
föorvos a legnagyobb bajt abban látta, hogy a
gyógyszerészet tőkés szerkezeténél fogva gyógyszertárakhoz csak kevés, elsősorban pénzes, vagy
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·6 összekö ttetésse l bíró egyén juthat) ezért az reálisan megval ósítható
gondola t volt. Először
J lapos tudomá nyosság gal kiképze tt vagyon talan is rámuta tott arra, hog~y
a felállíta ndó állami
:egédek ,legtöbb je nem lehet, so?a ,önálló Ezért gyógys zertárak eszméje egyálta
lán nem új ha-van az, 1rJa, hogy „. . sokan atlatva n, hogy ezen zánkban. Peste11
és minden nagyob b városban,
a pályán önállós ágra soha nem fognak vergődni, hol nagyob b számú katonas
ág van, minden ütt
még idejek:orán más pályát választa nak, s nem rit- vannak úgynev ezett
katonai vagy tábori gyógykán sebészetre, vagy orv-os-sebésztudori, ta.nfo- szertára k Ezekbe n
a gyógysz erészek nem tulajlyamra adták maguk at." A köznek a dolgok ilyen donosok, hanem valódi
hivatal nokok Terveze té-elrendezéséből sok haszna nincs, n1ert „a pénzes ben most már ezek a gyógys zertárak lennéne k az
tőkével bíró~ emberek11ek rendszerh1t \ eleszüle első állami gyógys zertára
tett s ellenáll hatatlan hajlamu k van a comfor t- érdekes megeml ítení, hogy k Ezzel kapcsol atban
ez a terv - legaláb b is
hoz - kényele mhöz .. " így a tudomá nnyal fog- Pesten - a gyakml atban
akkorib an mái megval ó1aikozni nem szeretnek.
sult. H o r v á t h főorvos megeml íti, hogy a
De nem felel meg ez a helyzet az orvosok több- pesti katonai gyógysz
~rtár ajtaján újabban ez a
ségének sem. Maró gúnnya l rámuta t, hogy a felúás olvasha tó :
„Allam i katonai és polgáii
dolgok ilyen állása mellett , az orvosok és a gyógy- gyógysz ertár "
szerészek 6rdekei mermyire nem közösek. Ez az
A következő teendő vélen1énye szerint az voh1a,
oka annak, hogy állandó az összeütközés kettőjük
hogy
az ilyen állami gyógys zertárak számát szaközött Ugyani s ha az 01vos kevés és egyszerű
gvógys zert rendel „egyszerű gyógyszerelése miatt porítan i kellene Ennek a módja az volna, ha a
kormán y kimond aná, hogy a városok , megyék
~ár fe.J;de szemn1e l nézendi őt, az ez által megkár oáltal igényel t gyógys zertárak csak államia k lehetsított gyógyszerész "
De nem felel meg a mostan i helyzet a betegek - nek, melyek et kinevez ett állami gyógyszerész
nek sem Rámuta t, hogy a műtermi készítm ények hivataln okok kezelhe tnek Végül a meglevő
gyógys zertáran ként igen változó k Ez az orvosi magán kézben levő - gyógys zertárak at is munkát nagymé rtékben megneh ezíti, mert így kárpótl ással ~ átve1111é az állam„
Mindezekkel egyidőben további fontos lépés
az mvosna k minden egyes gyógys zertár állapotához külön kell alkalma zkodnia , hogy betege a lenne az önálló gyógysz eripar megtere mtése, Ez
biztosít aná közpon tilag hazánk összes gyógyszermegfelelően hatásos gyógys zert megkap hassa Az
orvos részéről az eredmé nyes gyógysz erelést az is táraina k ellátásá t egysége sen készíte tt gyógyszelehetetl enné teheti, hogy az orvos és beteg közé rekkel „Ilyenn ek hiányát - úja - már régóta
-0lyan - gyakran ellenséges indulat ú - személy tetemes kárával nélkülö zte a honi ipar,
vegykapcsolódik, ki az orvos működését esetleg kritiká- gyógyszerészi gyár hiányán ak kell tulajdo nítani
azt, hogy a legközönségesebb gyógys zerekér t is
val illeti,
külföld
nek tömérd ek pénzzel adózun k
A dolgok ilyen elemzés e után most már H o rvalav át h főorvos ana a követke ztetésre jut, hogy mint azt is, hogy a gyógysz erek
a gyárak ban
Jnindezen bajok eg:yetlen oka i1em más, mint az, való készítés i mód különfélesége szerint gyakra n
hogy a gyógys zertárak a gyógysz erészek nek kizá- lényege sen különbö znek. „A gyáiipa r megtere m·
rólagos, és tőkeként kamato zó tulajdo nai Véle- tésével - fejteget i tovább - „
a vegytan mint
ménye szerint ezt a körülm ényt kell kikapcsolni, tudomá ny hazánk ban nem fogna egészen parlago n
·és akkor „egy csapáss al megszű1111ek inindaz on ]enni ; mi aztán az iparnak minden ágát hatalbajok és hiányos ságok, melyek et az orvosok, masan serkent ené fol Csak legyene k egyszer
,gyógysze1·észek és a közönsé g éreznek és sinyle- gyakor lati vegyészeink, lesz akkor iparnnk s virágzó kereske désünk is. ''
nek." Ennek gyakor lati módja az lenne:
Befejezésül szeretn ém megem líteni, hogy H o r„Ha az álladalom venné bi1 tokába hazánk minden
gyógyszertámit, melyek aztán az állad(tlmi kor- v át h főorvos reformt ervezet e helyességéről, anmányza t fő fdűgyelése alatt, ennek felelő hivatal- nak a jövőben várható kedvező kihatás airól anynyira meg volt győződve, hogy érdeme snek sem
nokok által igazgattatnának és kezeltetnének "
H o r v át h főorvos úgy látja, hogy ennek az tartotta az esetlege s ellenve tésekre részlete sen
intézke désnek a haszna több szempo ntból lenne válaszolni. Azt az érvet, hogy eddig államos ított
gyógys zertárak sehol sem léteztek és azok szük-előnyös E!sősor ban az önállós ágra nem jutó,
Bzegény alkalma zott gyógysz erészek nyerhet nének ségessé gét még sehol sem mondo tták ki, egyetle n
···· így állami hivatal t és lehetőségük adódna tehet·· mondat tal intézi el :
ségük kibonta koztatá sához Hazai iparunk szem„Vajjon mi mindég másokn ak utánzói lepontjáb ól megteremtődne az alapja az eddig endünk-e~"
hiányzó hazai vegytan i és gyógys zergyár aknak,
Több mint száz év távlatáb ól folmérve H o 1melyek ben szintén sok gyógyszerész nyerhe tne v át h főorvos
reformt ervezet ét, bámula ttal kell
képességéhez mért alkalma zást.
adóznu nk, hogy szerzője mennyf re élesen látta az
Erdeme s most már megism emi, hogy ezt a akkori gyógysz
erészet minden problém áját és
".~gyvonalú tervet hogyan gondolt a H o r v át h
mennyi re helyese n jelölte meg az egyetle n lehetfoorvos végreha jtani. Teljes tudatáb an volt annak, séges - tíz éve
megval ósult - megold ását Úgy
högy ilyen mélyTehatÓ szerkez eti változá s nem kis gondolom, hogy
a hazai gyógys zerésze t államosí;ie?ézséggel jár, és megold ása nagy felkészü ltséget tása első tervező
jének nevét a magyar gyógy1genyel
Tulajdo nképpe n e részben mutatk ozott szerészet haladó
meg, hogy terve már az akkmi dszony ok között is jain köteless égünkhagyom ányaina k legszebb lapmegőrizni.
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