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GYÓGYSZERÉSZET

200 !. úpril is

Negyvennyolc emlékezete'"
D1: Grabarits lstl'án

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt emlékezö Gyülekezet! Hölgyein1 és Urai111!
iviárcius l 5-én, ne111zetünk n:.igy ünnepén en1lékezetünkbe idézzük az 1848-49-es küzdehnes esztendőket, „a
harcot, a1nit i.I világosi katasztrúfúig 1negvívolt ez a ncn1-

zet, és a111cly bukásában is örök időkre n1eghatúrozta
ne111zeti alapértékeinket" (.-1111a!l Já=sL~/j. i\z új évezn::d
első „évnapján" - ahogyan Arany János ezt a napot nevezte - n1i szabadon és örö111111e! cn1lékezheti.ink. a ,.halon1ra dőlt oltárokon" ne111 kell ,.titkon sóhajtani a hü kebelnek."
Azért jöttünk 111ost ide, e történcltni helyre, a Budai
Várba, nc1nzcti nagy történéseink színhelyér.:. hogy a
n1últra en1lékezzünk és erőt 1nerítsünk a ne111zcti jövö építése érdekében.
Nekünk 1nagyar gyógyszerészeknek okunk van arra,
hogy a lakóhelyeink népével való együtt ünneplésen túl.
külön is 111egen1\ékezzünk az J 848-49-es forradalo1nról
és szabadságharcról.
Nekünk okunk van rú és kötelességünk, hogy e1nlékezetünkbe hívjuk és 1nások en1!ékezete elé túrjuk, hogy egy
aránylag kis létszún1ú polgári hivatáshoz tartozók hogyan
élték n1eg a forradalon1 és szabaclsúgharc napjait'.1 Hogyan
gyarapították tvlagyarország alapértékeit?
Nekünk okunk van arra. hogy c1nlékezzünk és példaként állítsuk a nagy ese1nények gyógyszerész részvevöit.
az clnyon1atús korúban, n1ajd a ne1nzeti újjúszülctés id<.:jén kifejtett tevékenységükért.
1\zon az en1léktúblán an1clycn n1ost elhelyezzük az
en1lékczés koszorújút, tizenhét gyógyszerész ne\"c olvasható. ;\ tábla a fClsoroltak és a névtelen hósök en1lékénck
n1egörökitésérc és tiszu.~letére készült. i\z c1n!Cktúb!a
névsorán szereplőket rnúr 1930 clött szún1on tartotta a
111agyar gyógyszerész túrsadalo1n. Napjainkban a „lh~\·te
len hősök" létszán1a csökken. a legújabb kutatások a!apjún 1núr 150 sze1nély nevével kiegészithetnénk a túblát.
1-\ .szabadságharcban részt velt gyógyszerészek egy· része a gyóg:yszertúrukat ott hagy·va úllt nc1nzctörnck \"agy
honvédnak annak ellenére, hogy a gyógyszertúr 1ulajdLlnosokat rendelet 1ncntette JC\ a !Cgyvcrcs szolgúlat aló!.
Közéjük tartozott Tt.u11ÓS.\)' J<.áro/y debreceni nen1ze1örsz{1zados. Bert5i115:/~1· f\árol)· nagy\·áradi nc1nzetör kópián. Ger:sá Já11os sün1cgi gyógyszcrtúr tulajdonos, akí a
szabaclsúgharcban szúzadosi rangig \"itte. részt vett a
púkozdi csatúban. lfandrel l\.áro(r högyészi gyógyszcrtúrút otthagyva a tolnai nen1zctörségct szervezte. \/ilágos
utún súlyos bi.irtönbüntct(:st szenvcclctl. :\zt kö\"ctöcn a

'Elhangz\1lt 2001. mún:ius 13-ún" Budai \'úrban <l7. :\rany Sas !'atik:t·
múzeum cmlékt:\bkijúuak kuszorúzús:ikor. Az cs..:ményrii! ;i hírad;·b a
Gyúgyszcr0szc! m<irciusi számúban a ! 6S. o!dak1n nh:gjdcn!.

Kecskc1nét környéki gyü1nölcstcnnelés 111cghonosítója,
iparegylct 111egalakítója, kecsken1éti refonnátus egyhúzközség fögonclnoka volt. S:erényi Vince újpesti gyógyszerész a szabadságharcban honvédhaclnagyként harcolt. i'l:ress Aliluí~r nagyenyedi gyógyszerész t:s családja a ncn1zctiségi \'ércngzések áldozata lett.
Többen okleveles gyógyszerészsegédkt:nt úlltak a haza vt:deln1énck szo!gúlatúba. F·úc:ányi .·irnlin előbb csapatszo!gúlatot teljesített a júsz-kun önkéntes zúszlúaljnáL
1najd a honvédhadsercg tábori gyógyszcrtúrúban szolgú!t.
honvéd tábori fögyógyszerésszé l(:ptt::tték elő. Fé11yhalr11.r
..J111al sajút költségén tábori gyógyszertúrat úllitott fel
B.::111 hadtestében. ;\ túbori gyógyszl'.rtúra n1egsc1111nisülését követöen n1int közlegény fegyveres szolgúlatra soroztatta n1agát. l·larci tetteiért Ben1 öt századosi ranggal
egyik hadsegédévé nevezte ki. ;\z érs.::kújvúri Zeller lsr1·á11 oklevele 1negszerzés(:t kövt::töcn katonúnak úllt. 1najd
n~húny év inúlva visszatért a gyóg;'szt:r~szi pá!yúra. :\
szabadságharc id<.:jen istnét katona. több csatúban n::szt
vett. E!öléptetései sonin századosi rangot kapott. St:besi.ilésének következtében egyik lúba béna inaradt, és így·
folytatta gyógyszerészi hivatúsút ! 888-ig. S:igcli f(áfn1á11
a szcntta111úsi ütköz<.:tben kapott sebesülésébe halt bele.
.h.'lll'.l' ÍA!ios 1nint hnn\'édtüzér harcolta végig a szabadsúgharctlt.
i\lúsokat egycte1ni:->ta korukban ért a fnrradalo1n idcj<.:.
.'\ szegedi szánnazúsú l\.o\·ács ..1/hcrt a n1úrciusi it]ak
egyike. az cgyctcn1i iljús<.ig rorradaln1i bizol!súgúnak tagja. i\'iajd !\.lapka scregéb<.:11 K.01núro111ban vúnüz0rí'öhadnagy. azutún pedig a dunúntú!i csapatok törzsgyógy·szeré:->ze. tirnagyi ranggal. .'\ nagyb:ínyai szúnnazú.-;ú Af'U.'·;rol
.liÍllos gyógyszerészi cgy·ete111i tanul1nóny'aÍt \"égcz\·<.! ú!!l
be J)a1njanich híres vcressapkús zúsz!óa!_júba. és \'égigküzclötl<.: a szabads[1gharcot. Nagyon !'ok ütközt::lbcn vt:tt
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;\ girnnáziun1 padjaiból úllt netnzctőrnek a sü1negi születésü F)i/!ich l({ios. l\ púkozdi csatában, 1najd késöbb Erdélyben harcolt. összesen 33 ütközetben vett részt. I·Iuszárhadnagy rendfokozata volt. ;\ szabadságharc bukása utún
bujdosott. inert halálra ítélték. ;\ veszély eln1últával beállt
gyógyszerészgyakornoknak Sü111egcn egykori parancsno-

ka. Ger::só János volt huszúrkapitúny gyógyszertúrúba.

[(é-

söbb 111ég többször katonai szolgúlatba állt. Saját költségén

csapatot szervezett Garibaldi oldalún olaszországi hadjáratba. 1866-ban pedig részt vett a porosz-osztrák húborúban.
\ 1égül Siinontornyún volt gyógyszertára.

Szintén gin1nazistúból Jeti önkéntes a deszki szü!ctésü
Da1njanich seregében harcolt. szá1nos ütki.iz..:1ben n'.'.szt vett egészen a kon1úru1ni feladásáig. K.étszer 1negscbesült. l·ladnagyi ranggal fejezte be a harcokat.
.'\ szabadsúgharc clinúltin·<d lépett a gyógyszerészi pályára. Több vúrosban és országban segCdeskedctt. Bécsben
\'égeztc az egycte1nel, 1najcl végül Szentesen lett gyógyszertúr-tu!ajdonos. Leszúnnazottai közül egy kalocsai érsekei és több neves gyógyszerészt is111erünk. 1nin1 Fúnu~1·
Lús:l<í \·o!t egyesületi elnököt. az élök közül pedig [(ed\'essy professzor lt:lcségCt.
Tha11 Kúro/_1· ! 4 évesen lett a 1nagyar ne1nzeti hadsereg !egilJabb honvédti.izére. a szabacisúgharc kiskorú höse. Bein haclosztúlyában végigküzdötte az egész erdélyi
hadjúratoL kilenc ütközetben vett részt. Nagyszebenben a
honvédség löszcrgyárában a!kahnaztúk. J-\ fegyverletétel
utún kegye!n1et nyert kiskorú folytathatta tanuhnúnyait és
lett a hazai gyógyszer~szet útjút n1úig 1ncghatúrozó. nen1Zt.:'tki.)zi hírü pruft:sszorunk.
\'égül külön c1nlékczünk az 1800-ban született d1: :ó(l'onii /lágncr f)á11íclre. az elsö gyógyszerészdoktorunkra.
aki n1úr ! 8..+0 c!ött sokoldalú és nagy1nérvü 1uclon1únyos
1nliködést fejtett ki. :\z clsö 111agyar fc!c!ös n1inlsztériu1n
cgészségügy·i osztúlyúnak titküraként ö \·olt a gyógyszerészi ügyek konnúnyelöadója. 1-\ szabadságharc idején pedig
nagy szakértt..'\e1n111i.:l irányította a löporgyúnúst.
;\ szen1élyes élctutakra való c1n!ékezésen túl külön ki
kell e1nclnünk az első inagyar felelős konnún;' gyógyszcrészctre vonatkozó rendeleteit. J-\ l 9. század elejének
nagy rcfonntörckvései Európa szerte kihivúsokat jelcntettt:k a gyógyszerészet szún1úra is. !'vlind az orvostudon1úny.
1nind az iparosod<·1s és közigazgatús fcjlödésc vúlaszadúsl'ún11~1· Ll~jus.

ra

kl~ny.szcrítette

az :'l!l<unokat. lntézkední kellett a kép-

zés. az cgCszségi.igyi igazgatás. a gyógyszertúr 111üköcltctés, az érdekképviseletek. a gyógyszerárak és n1ús kérdések ügyében. i\z 1848. úprilis 7-én kinevezett elsö független l'elelös konnúny rövid életében a gyógyszerészet ügye
a A..'lau:ál Gábor vezette földn1üvelés-, ipar- ~s kercskedclcinügyi 111inisztériun1hoz tartozott. /-\ Pest-budai
gyógyszerészek testülete ide nyújtotta be a gyógyszeré~
szct refonnja irúnti kéreln1ükt:t. .~\ n1iniszter a gyógyszerészeti ügyt..'k tanúcsosávú ih: 1Vágner Dániel pesti gyógyszcnúnulajdonost nevezte ki. i.\z lí vezetésével készültek
a rendeletek. an1elyek 1núr júniusban 1ncgjelentek. \Vágn-
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cr Dánielt tekintjük a 1nagyar gyógyszerészet legnagyobb
refonnerénck. I·losszan sorolhatnánk a rendeletek egyes
tételeit. összefoglalva rnegállapíthatjuk, hogy rövid idő
alatt n1egfogahnazúsra és szabályozásra kerültek a gyógyszerészetet érintő legfontosabb kérdések a pdlyára lépés
szabúlyozús<itól kezdve, „orszúgos gyógyszertúrvizsgúló"
gyógyszerészek kinevezésén, a kötelező árszabúson, az új
gyógyszenúrak felállításának szabályozásán át a gyógy.szerköny\'ig. /\ „törvényes gyógyszerkönyv" készítésére
kijelölt tíztagú szerkesztö bizottság n1úr augusztusban beadta a gyógyszerkönyv tervezetét.
1-\ refonnok kialakítúsúban. 1negvilatúsúban és terjesztésében hatal1nas küldetést teljesített az 1848 áprilisában
napvilúgor !<itott clsö n1agyarnyelvü szaksajtónk, a
Ciyógyszcrészi Hírlap. an1it Láng .·ldo(FF'erenc tudós nyitrai gyógyszerész. késöbb akadé1nikus adott ki.
Ekkor Európ~iban a n1iénk volt a legkorszerübb
gyógyszerészL'trc vonatkozó joszabúlyozúst. /\ n1iniszteri
rendelet a kö\'ctkczöképpen szólt a gyógyszerészet hovatartoz<'1súról:
„tvliu1ún az cgészsegügy rendezése. valan1int rninclen
egészségügyi intézetL'k f't:lettí legfelsőbb őrködés a kor~
n1;íny elsö tL'endöi és kötelességei közé tartozik; n1iután to\'Úbbú eddigelé a gyógyszertárak fontossága az állani jólétére L'legcndő 111éltatúst nen1 talúlt; ezen tudoniányos szak1na szabúlyozása az idöviszonyoknak 1negfclelöleg, fontosságuk kellö n1Cltatúsával. szükségesnek rnutatkozik."
;\ szabadságharc bukása nliatt a reiünnok egy idöre
csak tervezetek 1naradtak. ;\z önkényura!on1 csökkenésével lépésrö! lépésre a 48-ban 1ncglügahnazottakat valósitottúk 1ncg:. ;\z eleven e1n!ékezésnek következn1ényc p!.
az is. hogy az cl.sö iVlagyar Gyógyszerkönyvünk 1872.
111án:ius 15-i dútu1nn1al lépett életbe. A reforn1 tervezetek
nc111csak akkor voltak aktuúlisak, hanen1 1núig a gyógyszerészet alapvetö kérdéseit tisztázták ..Az eltelt 1nús!Cl
é\·szúzad gyógyszerésztönénet~t akkor ítélhetjük 111eg a
legjobban. ha azt vizsgáljuk. 1ncnnyiben azonos vagy c!térö 48-tóL .:\ 1nos1ani rendszervúltá.sunk harca is arról
szó!. hogy a 1nagyar gyógyszerészet jövöjének építéséhez
1nennyit tudunk újra 1negvalósitani, vagy végre rncgvalósítani l 0~i8 refonntcrvezctciböl. ÍV1i \'alóban llClll engedünk. 11L'!11 cngedhetl'ink 48-ból!
Ezen cinlékcző gondolatok jegyében állunk 1ni 1nost
ltt. 1nint a Pdagynr Gyógyszerészeti Túrsaság cziclci feleltis tisztségviselöi és tagjai. ívlcghajtjuk fejünket 1848-49
hc'ís gyógyszerész harcosai és pú\yúnk rcfonncrcí t:1n!éktáblúja elött. ;\z en1lékezésünknek valóságos erögyüjtésnck kel! lenni, hogy eleink törekvéseinek n1éltó folytatói
lehessünk a nen1z.::ti jövö épí1ésc érdekében, ahogyan
azok voltak 'rúrsasúgunk rnegalapítói a „balan1ra elölt olt<Írok" trianoni végzete utún.
[(iv;:injuk. hogy a n1agyar gyógyszerészet tudo1núnyos
es túrsaclalrni elöreha!adúsúnak útjút tovúbbra is vilúgosít~
sa ! 848 szellen1e. és úlljanak péld.:1képül a szabadságharcban részt vett g.yógyszcrészek.
1. Cirabari1s: 1'/Je111e11101:1'of·'48
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