Kecskeméti gyógyszerészek szerepe
az egészségügyi törvényhozásban
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/\. kec.:sken1éti Gyógyszerésztörléneti Gyüjte111ényben örzölt eredeti kéziratok
bizonyitjúk. hogy a hcl;.'i gyógyszerészek közül I-Ianc1tel I-Cároly és J{ntonu Zsig111uncl a XIX. szúzacl inúsodik felében az or.szág(ls é1·clekü gyógyszerészeti jog-

ulkotús te\·ékeny részesei \"uliak.
t\z ország·os vezetők küzüt i. S'chedy Sándor volt az, aki l~Hi-!-ben fölismer!
egy császári rendelet adta leheti:íségcL i:ll11il a gyóg;.·szerészek körében isn1ertelett is. Egyúttal fölszólította öket arra. hog:-" akik szl~n1élyes jogú gyógyszerlúruk jogainak kiterjesztését óhajtják, ü·júk n1eg JH·ki. s haialn1azzúk fel (Jt
<'JTa. htl_~;.· a béc ...:i uclvarh(JZ nevükben :izzal a kC:,1·0;.;~el fnrdulj(1n. ho_!.C·' a
rnagyar kirúiysúgbeli .~;.-'ógy:.:zel'Lúrak e' iekintl-:tbvn LH.~:\-~\!1()1:--·un elbirú!ú:-;b:in
r6sze:-;üljenek. nünt :t Laj1.ún ildi<.ik.
;\ szentélye:;; jogú g:--·ógyszertári jogo:-;ítvún1\y~1l renclelkezúk 1ii1negcsen kül.clt0k ja\·;1slalaikat l s n1eghalalrnazúsukat a Gyógyszer(~szi f-Ietil<1p szerke;:.;ztiisé)..:ébc. :\ k6rclen1 !11l'!.2szvrlu.::.szl0sét'. incloku1úsút é;-.; i:elterjcsztési:t e;;~- biz(ltL;{q..;
1

intt:ztc körültekinúil'll. Fla11rl1cl (~S I<:uc::íunoi:ich küldetése e:.·; ü.l(;:ben az ucl\·arnúl er(:!cln1l•n;.-·ps \·nlL ugyan[:.; kérelmük alapjún az _U1:1H. Ú\'Í oszlrúk ipcuTendell1t :'JU. (js :)~J. ~-aiL a rna.!..(,\·urorszú.L;i szcn1l,lye ...; jogú !2:--'<'>.!2:--·:-:zcrtúrakru is kilcrjcsztet ték [-~].
:\ kiegy\".„:(:s ...;el vis~.-:'.lú!lt alku1n1únyns tiir\·i~nyhuzús ut.<-'tn :: jogf(1!TÚ::;ok ki_J:,:tit1
tiiri:ú11y foglalja p[ isn1t:1 <1z c:bi-í hL•lyeL :\ iür\·énykl!ZclcTnE~n,\·czés joga <: ki1·úl;-'t iliette. ez\' (i/ ut.ún a ininiszt01·iun1 útjún gyakuri)ltu. Ernel!ci t búrn1(;\yik
kt",~pYist:l(i is nyújt hat (d 1 bt· tiir\·l~n;.-'javaslaliii.
<t

L-\Z lUGG-ban I·Iandrcl f(árr1/y úlu_d kezdernényezett ja;,·uslai. arni e.t kuruz:.;lók.
lo\·úbbú a n1érgek. kúbi!ó és titkos ::;zerek úrusitói ellen irúnyult. büntet(!:;; kiszabúsú\'al e.t.;)'beköt\'t'. kezclc~tl·t jelt•n!ettl: egy .i(lgila~ netn kPl!i"1L'll .-;zabúl,\'OL'.(1li
l1..~1·ülei renclez1: sl nek . .!\z iclev(1natkozú é::; 1B75-ben n1cgje!cni: belüg:--·n1iniszteri
körrenc/clel/Je11 n1ú1· egyl:rteln1Líen szabúlyozúst nyert. !Hlgy.
..kizúrólagos
gyóg:vc6lukra husznúlt szerek, g;vüg)-'szertú1·i jog 61.vezésl:bcn és gyakorlat<iban
k:\·(i µy(:1g:;.'szerészek ú 11 al tart h:.\ túk és ú1·usí thu lúk „ l:3l.
/\ kiízegészs6gügy úllalún11s renclczEisére: irc"tnyu!ó 1nunkúlatuk lfl/G-ben befejez\idu.:k és uktóber :_Hl-ún. 1nínt t.ör\·ényja\·<.Edai. nyilvúnossúgr<-~ került vélcrnényezés céljúbf)l. Szún111s véien1l·n;.'ezö között a J{aio11a Zsiu1Huncl últ<-.:l erréil írott
türvényjavaslati bírúlat. 111ajci a rnóclosító és kiegészit(i javaslat J.:ét: /Cnyeoes
1

1

!lU!LClu/Ui i-.:iiní C::-i'U].J(l/'i,nsíihati'1. „:'-1.: cuyiL: a f~épt·íselct. é!S a:: cl/e!IŰl'.:t!s, (1 n1ási/;
11ediy u sze111élycs joo1i f!l/<Í!!lfs::er/(irah clidcocníté,';e é,; áUirölcít'ésénef, hérclése„
illl'Liílcg a gyógy:-;zertúr lét.esitl:si jpg·únak n1eg-szerzé::-:e.
::\ kézirat. javaslatai
figyelinct: érdernlóck bi:~on;:n~.; n1ér\·ü hiúnyussúguk ell(~nén.:~ is. IZi.izülük néhún:--·at. - ti.lbb-kcve.c;cbb n1údositú;:;scü - a tör\·ényjét\'asbd' elüterjeszlés6be bele
is fnghdtak. J(utiJ/I(! juvc1s!ntúlx1n [lj rnn1_1,1sn<1k ·1rtj<1 " gyr'ig;.-'szer(>szek képvi~;v[(_~ti jugú.i:
„~\ legtöbb korn1únyholt(1súr~n;;'d t:gy
úllarnhivalalnoki n1inöségben alka!n1a:,:t.oissék, inert ig:v biztosított lenne: :.:t gyógy.c:zerí.'.:szeknek szakszerú
és a tuclornúnyos úl!úsnak inegfclcló ellenörz6sc" .
..l\ szer\·ezendii kiizeg~~szségügyi tanúcsb<-t rcndes L\gkónt kél: gyógyszerészt
j<tvaslnk, n1crt n gyli_L:yszerész(:•i terén a kurn1úny é;; hatósági intézkedések: cél:.;:-:erú ulkcd111azúsúrtt. v<d<unint az idiin!·:<~nt bevezeü:nclii rel'orn1ukr<'\ n&zve a

!eghi va i !1! t~i bb 1~·yr'1~·yszer(:szek n1in t :-:zuke1nbl:1·ck ki)zvc·t l<..~11 bt::ful)'Úsl g·yak< )l\ilnúnak. s a legfontosabb ügyekben pedig az orszúgns gyógyszerészeti testület,
esetleg· a fc1ú1lílctnclú ,gyógyszerészi kan1arúk vé1en1énye kerülne n1eghallgatásra „
1\ gyógyszcrlúri j(1g <td\llnúnyuzúsúr/1l pPclig (:Zt írja:
,.f\ gyógyszerl.úri j(lg ércle1n.szerinl csak púl;vii.zal útjún adassék'".
1\ lo\·úbbiakban a gyrJgy:;zertúrak el- é~; bérbeadúsúval kapcsolatban olyan
últalúnos igén~·t fog;;d1naz n1r:.•g. 1.n11i 111inden Lulajdonra eg;,,r<iránt érvényes.
\Tagyis a gyógys::1.:.Ttúntt u/!f 1ulaJclu11iud: juraso/ju teldnt.en·i. 1nint rnús rendes
rauyu11/._, an1i gyt:1gy:-:zer~sz0k kiíziit.t szabad rl'nclelkezés iúrg)'ÚL képezné és
atnel1yel az öriikü.-.:ük is bell'lútú:-;uk szerin! i·ende!kezhetn(~nek.
f(at.nnci fugaln1azrú11;vúban foglalkozik azzal a kiivl'lehnénnyel is, hogy az
oklevél n1c.!.i·sz(.:rzé.se utáni inüköclés a pályán s::ii11et 11élkiUi icuékenyséfjre vonalkuzzl:k . .:\z ígazsü~·{ls~ú.L;'uL sznlg·últit ~1zzal a ja\·a:-datá,;al. hug-y akik val.:in1ely·
gyúgyszertúr nyítá:-;Úr<.t 11/Úr eu.iJs:·cr j(lf/'1/ kuptof;, ezl ki"1\"t...>tli újabb púlyúzatuk
el111asitác;1 ny(~rjen. !1. .~~·ú.~~·szc:rtúr~1k n1érl.éktl:ll'n szapurí!ástt ellen is sz61
v1nelí. llh~rt „~\Z úllan1nak nen1 az úll l>t·dekl'.ben. hugy rninél több execut.io
)!,,;l'i..::hajlú:-) ,·~:: c~Jid c\lú ju\1111 l"\Js:-.;;„: ;..;,':(\~:,;s:~eriúr ~~s :-;zerencsétlen g;vógyszerés::::
tnv;.:\l:\·(jk n1inél j11bb é-'· n1e:..~blzhatóbbak
lr.::gyvn :~::·
(~:o t..:rki"dc:-;i hiiel&:i. 111cgóriz1.·t: bec:::;ületn:·ieg
le;..:y;_~nt.:k \~;; a
lt:'! fi.innúllj11n·· ll 1. l{ai.<HIU i\/. L\Í .~·iY(·1;..;::.-;zcrtúrak f\)i;\!lil.úsúl. a lakossúg szúrnútlil
kt'.'<'~nja [l.i,L;g"Ú ."(:~ tt:nnL vzérl j<t>.':.tsnli.<!. hogy ~l tiirvényhai<·isúg u Ü.'lvpülés lakl1:.;_.;{1_~únak szú1n; n\11yút Liiteit:s legyen vlr:'1Zl'tf:':-:en kirnuta1ni.
'..~yú~:.'s:,:ct·t:szi v1::lL:1nényt-.:k
.:\.>: _,\itttLu:1•' :\Li_'..;:, :t!·!1l': :<ú'..d
i.-.;rnl'tT1.0bvu. ::/ l:rdckt:i i ek t tv\·(:bL'n. J B'/;i nu\·en1berébl·n i erjeclt:ln1es en1lékira~-:<-p--:i~:;•\<.i!1<1:: i::il:. azonban ercclrnényi.eleni..H . .t\„ köze.u(:szségüg:v1u t ter.ic:szl~'lt
rií! :.::,:1.J!t'1 11~íi5. i~·\·í 1iir;_·1,~ny h:ti.úlybcdl:p0.-.;l: utún se!n sikerült e: \'Úituzú gyakorluli Clt::ihi..;:: l_(,.:<tZll<ini :t jllggyakui·lat.ot:. így u /,:ii::eyés::;;éui[fl!tre con1ul.:!.'.::(i UirPény ·1...'i:>zo11ulau riiL·íd ic!.ü aluli. n1ererL'é ·uált, h(i/ráltntiu u fe)Uíd1!st.
!.Örvén_\' hatálybalépése elöu is u f;,oniVIagyar(lrszúgnn <.:
cesszú)s rcnr!s::er Ú_:,:_\'l1c':l'ZL'll' \·eg;:c~ alakzata érvényesült. ~unt~ly· e[ ncrn ic/e0

(\'\

yeil"it.hcU) s:.:cn1(.;i!f!ls j11'.fi( (;,,_. elidc~,1enílheti.! rcál)uuú f.l!f<Í(J.1,n;,:eruíri )0~10.,,,U.cú11.110!:a1 kiiUi11bii.::1.ei. 1n20. :\ ~::':\•1nélyc:-:j<.•,'..,;Ú ,~·yógyszt·rlúri jogosÍt\'Únyuk Lekintcié'-' jl1L.;()sÍt\·únynk en.(,.(<.:dC:1y·~~:i(.;i a
b1:1: a j11,~~;zetb{!)y<Jk lc·l!t:li)·,;~- :.vLtlJ:.
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üz!.!..:ii j()_l.;ú:. n:.i.·L~ okh \"t'll':-:
s::erL.í.r
:\ „:<·'.t.:l'Zi_'tt j11,~oi(' biz1.u:.;i1ú::<l t.•rcll.'1-:l:ben ClZ lil7G. (:~vi }([\t. 1.•:irvi'.~nycikk ::;c:n1
.ÍU!_!O:-;itvún:1: :ll<1pjúnt. c~s az C:k:tbeléptc:t.0sv
\t.-:c\<t!l
hclyezkt:d(·it
(;Jött ad11n1ú11:.·u:.-: 1L! l"i.:'<'il '.._::~·(1.'...:y.-.;zi:~rtúri jogosítvún~·nku1 i,(1vúbbr;.: i:> itaiúl~··b:.111
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n1ert a hatósági cn·\·usoknak a gyógyszerek kén1i;.\i vi?,sgálatában, illetüleg ellen6rz0:;ében rnegfelelü szakképzettség ük nen1 \'olt. Csak jóval késöbb - elsli
ízben a 1'anúcsközt<'irsnsá.~ idején - kerülhett:lt :-nr <1 gyógyszertárak szakszerübb. ern.' kiképz1.::!1 cx:·:f\t:;:szl':'részek últal tiirif:ntü ellen(irzósének elrencle16sére .
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1. dl!ru. !\<!itinu Zsio1noH<i fooui111H::rá11yi példú11.11ú1H!f; hú::irnro u: er11"s:::si•gil[!Ui riiri·e1i!1 1n1!iiusiuisrlnal; juru:dutcín·1i.
l~v!Jt :<ii k(;zir~ilok;d

Ei

0s 11y\itnlédvúnyuk :.li !.~I l\.u/(1/1([ Zsiu:::,: ü!l<..tl11\1sitúsl kt1\·(:i() rc:ndezé;; során viss:.::an1araclt
ir<:.\Üln:. :t.~~úbót '::llcL!lll!li
c:-:c:llúd birtnkúb:ln k:\·i» !r:·ttnkb(1l n1t:rHclten1. ;\
Gyóg:-·s:-::c rr_·,sze ;. tii ri. l:n e t L (}yüjV,·n1(ll.1yünkb;c'.n i.c,:Júl.haló kóziratróL <.i. tÖrYény
n1egt'vlvl(• .-,1. ll·::t~:<t:i\ :t)
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volt. tl· ;_:..:·>·
r,
lE•t<.tsúrcl 'tnnak n1{1d11síi.ú::011 c01-

1nonc! ~·:\·óg:\·szc·ri.ú1 :u1e k

júból k(cs:1.üit.

i:~~: an:-·~::..;<\!

e\'.·:

,11-;;1.,-\_:__;os egyt~;-;üh~t

!-:(~pvi~:eli.ihúzh1

ernJ{",L i r:i ! r'1h< 1:.-: '· 1t"Ó n1i't1_\"('.' 1_·n i"üll 1u;-;zn;'d la.

fluncirci f'·:..(irr1í.u ;::s !,:..uu1111.1

Zsi~1nu1nd

i\~bút

):·: fi.il terjesztett

t!('!l11.':-.:ak ;_\ g·yúgys:.-:t:ré~~:::et

:..;zak·-

n1ai

T(.Ü<:'i0n. hc:nv111 ;u1nak j,,,c_:i \·unrtikuzúsétibn n L·: 11:1:< nus<.\11 t:-.· (;rccln1(:11y('sen 111l1kiidiiit ki.izn". „_;i„·0,l i:·' .-;v_'.!it:v
becsli\,:,;-;;»; (-~..:. :·\ •j [(ir\(:,~:t'.'1.
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a n1é1·eL.'. e...:. h<..tbit/1:.;zcr1•k úru...:.itúsúnc!k ~?',ah<"tl:v·nzú;-.;a. valt1n1int: u ;-.;ze:rnélye:-; jogú
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pl!clig

: 1.1 !n.i dt..1n(1:<dn:1k _·\.1.1:.;zt rit'lb::n lT\·(·11:-·1~:-; kccl vezrnényeinck lVIa'l"Ck'\·:{Jy_;n júrt i.'J :'il:t~tTel. [(U(UHC! Z.';i!}l/11)/lc/
ií::1 \·1·:'.'.',:.\tihc"'
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1-h cl.uldah"~;
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dd.

bíráló javaslalot szerkesztett. Ennek fogahnazvún;y<:"tl. elernezve :jogászi szen1n1el
értékeli annak tarlaln1i jelenlöségél.
lrodaloin
1. .. f\ kúzegészségüg-yi türvényjuvnslat és a gyög}·szer·észt:t. uf,:}e (I.;::éi:inlt. 1-:ntonn
·
Zsign1ond eredeti fogaln1azvúnya).
2. Szabú\yrenclelet n gyógyszertún:1kn.)1. (Rüplap-n/·on1tatvúny. Budape:st. Ulí::'"l. j(1nius -!.) .
:{. Scllécly Sándor: .'\ n1agyar gy(igyszerészetre vnnatkoz(1 tfit·vények és sz~1búlynk
gyüjte1nénye (1BH7. Budapesi).
-:!. Baracllay .7.-Bárso11y E.: .<\ n1agyarorszi'.1gi gyögyszen~sz0l téirténctl' (Budapest,
UJ:lü.).
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T/11.: rolc {!layc<i ily pi1an11acists of l\.ccske111<;1 in 1he clraft of
l'-. ri-: agy n1 :i i· u s i
ilit: Puhlic l1calt11 Bili
Ou hand jJf a conci.sed n::\·ie\;· 11[ t!H:: lecture held by t-h<.: nuthur. the acti\·it.;; 01
t\\·o pharn1acist::; ol 1-\:ecsk.ernét in lhe developn1eni. uf the Publi<..: I·Iealth Bili in I·Iung«r.\· i,.; discuSS(:CL The rl~.-;uJt achie\·ed by I\:úro/11 Iland1cl '.':as i.hc regulation ol'
sellin_g poisnns and drugs ~is <Üso the exten.sion u!' fin·(1urs fur i1\Vt1L'l"S (if pri\·att:
phannacies in :\ustria ;\lso to Hung:1!·;;.
Zsiuniond I\:atona. un tlH..: uther h:1ncl. l~clitt:d e! 1-1-pagl.'."' h·n~~ critic:il nr()nus\\ion
io the pro.iect. ul the Public I·Iealth Bill. Tile auih(1r l'V<dU<!tl';; thb dr~tff fl'-()!n lhe
legal point o[ \·ie\\·.

E:.. 0:agyn1urnsi
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Díe Uollc der Pharnia:::i:;tcn ru11 !\.ccskc111i l in cicr Sa11itüts1

i\nhancl der kurí:gef:is::;i.t;n i\lit:t:.:ilung di..:s vo1n \''.'rl":t.ss;:r ;..:ehaHenen ·vortr::.g.s \':lrd
clie Tüti!..'.keií Z\\·eier Pharn1azisten [lL!:-i I\.ecsken1ét iln Gcbiet. der .:\usbildung der
Gt·st:tze de.s \tolksLl;csundhcitsn·e:;en.s ln Unu;nrn criirh~rL Eincn Eriolg t::rreichtt:
f(árul!f I-fancl1c/ inl)~'Zll.~ auf clic l{L·gclun"--: de~c; Gir1- und H<nL-.:chgift\'i.'l"k;nif.c;. t'l:!TH:r
der f\usbrc'itung dt•r in Ü:;t(~tTf'ich gültig{~n Bt:µü11silgun.u:en \·on P1·ivataputheke11
<:uch uuí" líng<irn.
Die Tüiig!:~'it 7..•;iu111011d J{aronas bezog sich ;1ul' L:itH:!! !-! .S(:itigt::n B0;~Ut<1chtung.s
antra.s.; zun1 Enl\\·u1·i: de:; Sanitüts~!esctzes. \T;_:1·L.1.s::i.T iJt'\°>'l:!"tet \\f:.:.::;(::11 Bt:deu1un!.;". inclt01n cr diL· Vt.•rL:i.s;-;un.~ juristi.:;eh <.1n:.!lysil'l"i'.
(J:;ucs-'.{i;;i,·un lili'!'Jl/l'Í Tu11dc.<; Guörn1s.:i.'rUiri l{ii:::r,1oni)u.
I\:ecsf:(.'i/!l;I. .i1"i/..:ai ii. I·!.)

