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PATIKAMlJZEUMOT NYITOTTAK SOPRONBAN
Az JYIGYT Győi-Soprnn megyei szervezete Sop- domány dialektikus egysége ér vényes ül. Ennek réronban - a 1.ráros több ntint 4 évszázados gyógy- vén alakult ki pi a biofa1mácia. Az előadás továbszerészi en1lékeinek megőrzésére ~ önálló patika- bi részében Ke'dveBsy professzor rámutatott arra,
n1úzeu1n felállítását kezden1ényezt e A n1úzeu1n 11ogy ina, az egyes gyógyszerészi tudo1nányágak ra
az illetékes 1ninisztériun1o k cg,yetértésével, a 1negyei a korszerű tudományfiloz ófiai elvek alapján nem
Gyógyszertári Központ, a soproni 1núzcun1, a Se1n- csak a lexikális és lefró jelleg vonatkozik, hanem
1nelweis Orvostörténeti Múzeum és Könyvtár az összefüggések és törvényszerűségek tanubná11yoanyagi és szakmai tá1nogatásával , valan1i11t a vá- zása is.
rosi tanács megértő segítségével közel egy é\T alatt
Az utolsó e!iíadást ezen a napon dr Nikolics
elkészült
Károly kandidátus „A niagyar gyógyBzeré8zet nemAz ország első ö11álló patika1núzeu111ának meg- zetközi kapc:solatai" címen
nén1et nyelven tartotta,
nyitása alkalmával 1968. június 11-12-én Sopron- A tö1téneti visszapillantás
után kiemelte, hogy a
ban a megyei szervezet ünnepi ülésszakot r ende- magyar gyógyszerésze
t tekintélyes nemzetközi
zett.. A gyűjteményt dr Domonkos Ottó, a soproni kapcsolatai a II. világháború
miatt megszakadtak
múzeu1n igazgatója 11yitotta n1eg, majd Józsa és a felszabadulás
után csak fokozatosan lehetett
Alajos a megyei Gyógyszertári Központ igazgató újjáéleszteni.
Jelenlegi nemzetközi kapcsolataink
főgyógyszerésze vette át kezelésre
fo11nái:
Ezt követően a városi tanács i1agytern1ében
1. A szocialista országok egészségügyi nünisztékezdődött a tudománvos ülésszak
1iumai
közötti együttműködés;
D1 Horváth Dénes;, a n1egyei szervezet elnöké2. Részvételünk az ENSZ egészségügyi szervec
nek megnyitója után dr . Domonkos Ottó, a helybeli
múzeum igazgatója „A ~oproni niúzeuni gyógysze- zetében;
3 Bekapcsolódás unk a Nemzetközi Gyógysze1é8zeti, orv0Btö1téneii gyűjteniénye" e előadásában a
Liszt Ferenc Múzeun1 patika1núzeu111ának létrejöt- rész Szövetség Jnunkájába;
4. Társaságunk kapcsolata a szocialista országok
téről, az ennek inagját ké1)ező gyóg:yszerésze ti és
hasonló
tárnaságaival, hazai egyetemeink gyógymvostörténeti emlékek régebbi gyűjtéséről, majd a
jelenlegi gyűjteményben kiállításra került anyag szeníszi karának kapcsolata a külföldi egyetemekkel;
ismertetéséről hallottunk
5 Szaklapjaink külföldi szaklapokkal való csereEzután dr Antall József a Sen1111elweis 01vos- kapcsolata;
történeti 1\fúzeun1 h igazgatója „Gyógyszerésztör6. A Medin1pex ered1nényes munkája ré-vén
téneti kutatások és a 1núzeuniügy" cünen tartott gyógyszerkésíd tményeink
tekintélyes exportja stb
előadást Előbb a Medirnpex támogatásával készült
Végül annak a reményének adott kifejezést, hogy
nén1et szövegű színes filn1et vetítette le, an1ely a a megjelent csehszlovák,
osztrák és NDK-beli kolSe1nn1elweis Orvostörténeti -~fúzeun1ot, elsősorban légák találkozása társaságunk
országos és helyi veannak gyógyszerésztöi:té11eti gyűjte1nényét lllu- zetői-\iel a gy·ógyszerészt
udomány további fejlődé
tatta be Előadása bevezetőjében kifejtette, hogy séhez fog hozzájárulni.
kívánatos len11e a sop1oni példa nyo1nán az ország
Másnap alakult meg az MGYT Gyógyszmészt ör11éhány _városába-n a jele11leg n1ég kallódó, értékes téneti Smkosztálya
Az elnöklő dr . Kedvessy progyógyszc1·észeti e1nlékek összegyűjtése.
fesszor örömn1el üdv~özölte a n1egalakuló új szak.A_ l1azai gyógyszerésze ti en1lékek: összegyűjtésére osztályt, Inel:y értékes kiegészítője lesz társaságunk
vonatkozó régebbi törekvések isinertetéséből n1cg- sokJétű inu11kájána}{
tudtuk, hogy Kwlovszky és Nagy már 1890-ben
Dr Zalai Károly a tá1saság fötitkára röviden
feh etették egy Budapesten felállítandó gyógyszeré- is1ne1 tette a szakosztály 1negalakulásán
ak clőzmészeti n1úzeun1 gondolatát, de akkor Incgvalósítá- 11yeit, n1éltatta n1unkájának
fontosságát„ K.ie1nelte,
sára nen1 került so1, s így J1~u1ópában az első ilyen hogy lényeges lenne a gyógyszerész
ifjúság érdekjellegű gyűjteményt l 905-bcn az angolok hozták
li5désének felkeltése a gyógyszerészet története
lébe Később Ernyey, majd ~Mozsonyi végeztek iránt. }=zutá11 javaslatot
tett a vezetőség tagjaira,
rendsze1es gyűjtést, azután a két g:yűjten1ény anya- amelynek alapján a jelenlevők
a következőket vágát 1948-ban egyesítették J<~rnyey József Gyógy- lasztották; Dr, Halmai
János (Bp.), Szentgyörgyi
szerészeti }iúzeun1 néven. Ezt vette át 1963-ban a István (Bp),
dr Antafl József (Bp ), dr. Andriska
Sen1n1elv..-eis Orvostö1 téneti l\iúzeun1
József (Bp . ), Blázy Arpád (Zalaegerszeg), Boros
Az előadó beszéde tov-ábbi részében éi tékes gon- István (Szekszárd), Jéhn Antal (Sopron), Lendtay
dolatokat ·vetett fel a gyógyszerésztö 1 téneti kuta- András (Csorna), Lóránd Nándor (Kecskemét),
tások 111ódszertani sajátosságairól , fürrásanyagá- Riedl Lászlóné (Bp.), dr Seregély Györgv (Bp.) és
1ól stb.
dr. Zboray Be1 talan (Bp )
Az ülés haunadik előadója dt. KedveMy György
Az ülés szünetében a vezeté5ség dr „ Halnia·i Já11os
professzor, ar" YIGYT mb. elnöke volt, aki „A professzort elnöknek, Szentgyörgyi Istvánt titkárgyógyBzerésztudonzányok .fejlődése" cí1nen tartott 11ak ·választotta
előadást. E tudományok fojlődésére befolyást gyaAz alakulóüléshez kapc.c.ioló<lott Haln1n,i, prnff\<::.7:korolt a természeti és orl·ostudom!in:y-ok' szá1nos szor plenáris előadása „Deér Endre é.s a .flfagya1·
ágában elért jelentős eredmény. Az egyes tudo- Gyógyszerészt1 tdományi Társaság" cÍlne11. A n1egyei
1nányágak 1 égebbi izoláltságával szen1ben n1a a tu- szervezet e kivá.16 gyóg,yszerész halálának 30 év-
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fordulója alkalmával iktatta ezt az előadást évi
programjába
Az előadó Deér életrajzi adatairntk részletes isn1ertetése után 1néltatta tudon1ányos n1unkásságát
és törekvéseit a gyakorló gyógyszerészet f8len1elése
érdekében Életével példát mutatott ana, hogy
miként kell a tudományt a gyógyszerészet szolgálatába állítani és n1egbecsülést, elismerést kivívni ennek a i1e1nes hivatásnak. Deér Endre a hazai gyógyszerészet tudo1ná11yos szintjének en1clésére kezdeményezte a „Gyógyszerészet Barátainak: J(örét",
mely 1924-ben alakult át a Magyar Gyógyszeiésztudo1nányi Társasággá.
A plenáris előadást 10 szekció-előadás követte:
Perényi Frigyes (Pozsony): „Szemelvények
Pozsony gyógyszerésztörténetéből" e előadásából
megtudtuk, hogy a pozsonyi gyógyszerészet múltja
1310-ig nvúlik vissza A későbbi időkből is számos
adat van a soproni gyógyszerészekkel való l{apcsolatróL Az előadó en1litést tett a Taxa phar1naceutica Posoniensisről, n1ajd a pozsonyi gyógyszerészet utolsó századbeli fojlődéséről és Csehszlovákia
egyetlen gyógyszerészeti n1úzeun1áról, a Vörösr·ákpatikan1úzeumról
Dr. Zboray Bcr talan (Bp ) : „A budape.sti Egyetemi Gyógyszertár .fejlődése" cí1nen a 60 éves intézet
múltját ismertette.
Dr Salamon Béla (Pécs): „Pécs legrégibb gyógyszertárának története" cín1ű referátun1ában előbb
Pécs és Baranya török hódoltság előtti és alatti
viszonyairól, Ú.1ajd az 169 7-bei~ alapított Sipőcz
gyógyR7.P-Ttá1· hányatott n1últjáról szólt
Répay Lajos (Kadarkút): „Somogy megye gyógyszerészetének rnúltjából" címen készülő n1onográfiájából ismertetett részleteket a gyógyítás és a magy_ar gyógyszerészet kialakulásáról, régi receptek
feldolgozásáról és So1nogy Jnegye gyógyszertá1ai1ól.
Dr Csa71ody István (Sopron): „01vosbotanilcai
kertek Sopronban, a Flora Sernproniensis (1741)
tükrében/' e. előadásába11 az erdőn1érnök előadó a
1égi soproni botanikus kertek1ől adott isn1e1tetést,
melvek közül az első 1680 előtti időből származik és
alaPítója gyógysze1ész volt. Ezek a Flora Sen1p10niensis tanúsága szerint nemcsak díszkertek voltak,
hanen1 tudo1nányos igénnyel drognövények termesztésére is szolgáltak E létesítmények, melyek
közül több - a levéltári adatok szerint - gyógyszerész tulajdonában volt, koruk kultúrtörekvéseit
híven tükrözték
Boros István (Szekszárd): „A nők felvétele a
gyógysze1 észi pályára". Az előadó a nők gyógyszerészi pályára bocsátásának vitáját (1895), a századforduló szakmai helyzetét, a fejlődést elősegítő
vagy gátl~ó tényezőket taglalta
Blázy Arpád (Zalaegerszeg): „Adatok Z.ala megye
gyóqyszerészetének történetéből a XIX. század első
,felében,." Levéltári kutatásairól szán1olt be, 1nelynek kapcsán adatokat gyűjtött a megye gyógyszertárairól, gyóg,yszerészeiről, és kien1elte a gyóg·ysze1

433

résztörténeti kutatások szükségességét, szak1natörténeti és helytörténeti jelentőségét
Szentgyörgyi István (Bp ) : „Gondolatok a XXI .
.század 1ná8odik .f'elériek gyógy.sze1·észi refo1·1ntörekvl8eihez." _._!\_ refor1nkorba11 indult n1eg a inagyar
gyógyszerészetnek az az e1jedési fűlyan1ata, n1ely a
XIX. század második fülében forrt ki konkrét,
1negvalósítható célkitűzések for1nájába11 .. .\..z előa.dó
boncolgatta, hogy ezek a célkitűzések egyértel1nűen tükrözték-e a gyógyszerész társadalon1 egészének igé11yeit, és a inegvalósult refor111ok méhükben hordozták-e a harc kezdetén meghirdetett
jelszav-al{ gyakorlati inegvalósulásának lehetősé
geit
Lóránd Nándor (Kecskemét): „A Bács-Kiskun
niegye-i gyógyszerészeti régiséggy~jte1nény és Kec,'jkernét patikáinak rö-v~".d is1nertetése" cín1e11 tartott elő
adást Ismertette a 600 éves Kecskemét gyógyszertárait, lnelyek közt az első a.z 1766-ban létesített n3:ilvános gyógyszertár volt Ez n1á1 1140 óta
inűködött 111int az egyik orvosgyúgysze1ész által
vezetett házipatika
Az előadó a továbbiakban kitért a megye gyógyszerésztörténeti leleteire, melyekből 1966-ban sike'
iült a különböző szervek tá1nogatásával, álla11dó
kiállítási jelleggel egy régiséggyűjteményt összeállítani .
Dr . Se1egély György-Szentgyörgyi István (Bp ) :
„FJzernel?:ények az a-ntikonciJJiensek hazai gyógyszertörténetéhez" A szerzők a születéskorlátozás célját
szolgáló gyógyszcrcl{ és gyógyászati segédeszközök
hazai történetéhez szolgáltattak adatokat, kitérve
a népi hagyon1ányok1a, szokásokra, továbbá a tá1sadaln1i és tern1észettudon1ányos fejlődés összefüggéseire is. Az előadás a legújabb kor szemléletének és tudo1nányos eredn1ényeinek tárgyalásával
zárult.
_A.z ünnepi ülésszakon a külíüldi vendégeken és
társaságunk elnökségén kívül az }1~gészségügyi l\finisztériun1, az Országos Gyógyszerészeti Intézet, a
Gyógyszeripari :B~gyesülés, a l\fedin1pex, a szon1szédos gyógyszertári központok ké1Tviselői, az ország különböző részében gyógyszcrésztörténcti kutatást végző kollégák, a városi tanács elnöke, ·vala111int szán1os soproni n1úzeun1ba.1át és n1egyebeli
gyógyszer ész vett i észt
.A. patika1núzeu111 inegnyitása. alkaln1ával dr
Erdély Sándor a városi Tanács V.B. elnöke szűkebb
körű fogadást adott, n1elyen üdvözölte a részt-\Te\;·őket és inéltatta a város újabb kultúrtörténeti neyezetességét. A meghívottak nevében d1 Végh pro~
fosszor, az MGYT elnöke mondott köszönetet
Este a ]"'enyves Szállóban társasvacso1a ·volt,
ahol a házigazdák ne\rében dr fililcoZ.ics Károly ka11didátus, a vendégek közül csehszlovák részről
Perényi ]"'rigyes pozsonyi egyeten1i docens, az
NDK-ból di. Eidelmeier gerai kerületi főgyógysze~
rész és Ausztriából Winkler kolléga az Osztrák
Gyógyszerészkamara alelnöke inondott pohárköH onáth Jfa1 gít
szöntőt.

