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GYÓGYSZERÉ SZET

lH8fi. nng-usztns

Gyógy szerés zettört éneti közlem ény
Szemelvény ek a Sopron megyei gyógyszerés zek egyesülete miíködésébö ll
I\:OCSIS I\:TllSl.'1'11'-T:\

_,\. f 2(. 8Zrb:ad r;yor8uló trlrsadalnt.i fejlődé8e niaga
utún ·vonta a ni.ár 8Zilkség8zerü. egye8llleli élet létrejöttét a f/.l/Ó(Jy8zeré.szetben. A nehezen kibontakozó
önrfll(J gyór1yszerész egyletek kialakulása előtt a gyógy..;.:etészel.: bekaJJC8olódtak a ha8onló, terntészettudou1rlnyo8 érde/,:lűdé8Ü 8Zervezetek u1.nu.J.:ájúbct . .11 .100
éce létrejött 1.':Jopron n1eg,11et g,11ó.rJ.lJ8zerész le8tiilet tevé1.·enyséue alapján t1tegi:;nu2rhetjilk a kor gyógyszeré.-;:::eit foglalkoztató ]Jrohlé11ulkat 1 a 1t1er1oldúFJra váró
fe/tulato/,:at, n1elyek elsősorban a kö:~egészségilgyi hely;:e/ rendezé,~·e, a (/,llÓ{/yszer/:szet. 1ninl önrflló tudornány
elfoyadtatása. (/ifÓ[JlJ8::eré8zi. han1ara. felállítása, a;.:.
eyyete111 i oktatrí..;, a. /.:1,ip,:é8 rcfornlja, a gyóuyszerés:~e/.:,
(lnya(fi hely;~ete. a ta;rrt/:rSrdf.:; rendezrI8e terilletr~n :felentke::tek.
~4

~.\ közegé::.izségügy, s íg~y a gyógyszerészet iig;yének általános rendezé8C terén tt X[X. százatl elejéig nen1 történt lényeges változás. ,A gyúgyszeréHZeti tnclon1úny több tekintetben rnagas fokon állt.
és szinte telje;.,. n1értékhen függetlenít'étte n1agát a;,
orvostudon1án yun belül, de se111 o1van törvények,
,o:..:prn nl.ya.n re1~1deletek nen1 szaháiyozták ügjreit,
n1el.vek egy céltudatot-5 közegészségügy i progran1
keresztülvitelé t tüzték volna ki célul. .;\ u:yógvszen~szek küzütti érdekellentét, a konk1lí·i·er~<;iátc'll
,·aló félele1n, vala111int a gyúgyszertára k szétszórt;.;ága tniatt a gyógysze1·észek között nen1 fejl{)clhet.ctt ki az a testületi szellc1n, an1ely alkaltnas lett
\-olna a gyúgyszerésze t ügyeit rcndCzni LlJ.
~~\ XJX.. szúzad gazdasági és társadalrni fejl6dése
hazánkban Üi jelentkezett. Ebben az időszakban jelent tneg az els6 hivatalos n1agyal' gyóg;vszerkün}'V,
ekkor ::;zi.iletett 1neg a gyógy:-;zerészeti szaksajtr'i, s
t:ín1adt, fel a uvúuvszerészek ben a tán.;11Júsi szel-

lent.

' · '· ·

_·L:: e1s6 .'i::akt11ai f()r1unnk
rnielöt.t. en0:erlélvezték volna
()1~-,~ág;JS :Egyesület inega.lakulását: részt Yettek
a 1nár korúbhan inegalakult l\Iagyar Orvosok és
'l'crtnészet\-izs gálók \ 1 úndorgyülésein ek, vularnint.
egyes t.criiletenkónt alakuló orvos-gyógysze rész
egyletek 1nunkájába11. 1\. vándorgyűlések tn1ajdonképpeni célja az iü('.)k folyarnán sokat netn változott, a legújabb creclniények isn1ertetése 1nel1ett.
lehetDség adódott egy-egy [üldrajzi terUlet inegis1nerésére, alkalon1 nyílt tapasztalatok kicserélésére,
lJarátságok kötésére.
18-17. 'augusztus 11-17. küzött Sopron adott otthont a ~fagyar ()rvosok és rrer111észetvizsgúlúk
..\ !,.'.\'Ú~vszerészek,

<lZ

1 :\z :\J.(~\-T (:iyt1r-$nprnn 111cgyci Szer\·czete <'.·s n
( :yógyszcrt'.•sztör téne! i 8znkn~zb.lly· ült.a{ rcndl''l.eti cin·
\,.:1;;01,·,::> (~011rnn, 108·!. HH.ij. 8.) e!C1adtif;11 nl«tpjún.

VIII. nagygyüléséne k. A gyűlés ,183 résztvevője 3
hallhatott: Jlfurrmann Károly a soproni bor vegytani vizsgálatával foglalko~
zott, lVdgner Dániel vegytudor és pesti gyógyszerész 2 előadást tartott, a inesterséges ásványvizek
és azok gyógyszerekke l történő helyettesítését . inásik el{)adásában a tarcsai ásványvíz n1enn3dségi
vegytanát tanultnányozta l2J.
~4.z 1848. 1nárcius 15-i ese1nénvek lázba hozták az
is 111e<rraaada .....u:vógysze1:é:-;zek
így
országot,
egész
e
o
„
„
.....
'-'
....,
ták az alkaln1at, hogy a pálya függő ügyeit rendezzék . ./\. I>est-hudai <lyógyszerész rrestület két kér~
vényéhen helyt kapott az érdekképvisele t, a
gyóg~vszerészképzés, a gyógyszertár vizsgálatok
ügye, a 1nagyar gyógyszerköny v és árszabván~y
Hzerkesztéséne k kérdése, egy országos testület létrehozásának óhaja iH. _q_ 48-as ininisztériun1 1nfiküdésónek rövicl ideje alatt n1egpróbálta rendszerbe
f'oglalni a tennivalókat, s erre vonatkozólag 111eg i;.;
tette az clsé) lépéseket. 1\ szabadságharc hnkása.
azonban ne111 tette lchet{ívé az elképzelések realizálását;
.!.\. :Bach-korszak fékezte a fejlődést hazánkban; a
gy{lg,yszerészek gazdasági hel3.rzete ro1nlott, a pálya
tudornányos jellegét ne1n isn1erték el._ \Tirágzott a
knrnzslás, tü1negesen úrnltak gyógyszert a szatúcsholtok is . ..,;\.z egyre rosszabhodó helyzet ellenére az
orszúg kiilönhöz{í ré~zeibcn akciót kezdett egy-egy
gyögyszerész.
.~\.z országszerte létrejött orvos-gyógysze rész egyletek a két rokon pálya tagjai közütt lehetővé tett.ék a közvetlen testületi érintkezést. az orvosi karral együtt követelhették a közegészségüg y fe1tétlen
és 1nielőhhi rendezését._.\. Yiüéki orvosok és gyógv~
.szerészek küzött kialakult jú viszony kü\~~tk'e.z
tnénye, hogy az egyesületek beaclványokka l fordultak. a belügyniiniszte rhez, 1nelyhen a küzegészHégügyi törvény sürgetése kapcsán rá1nutattak a
gyógyszerésze t ÜJntosságára, neves orvosok 11lúírá:-;ával hívt(tk fel a 1niniszter figyeln1ét a gyúgy:-;:r.un.Si->zi ügy rendezésének nagy jel8ntő1:légére. ""
~'1. soproni orvos-gyógysze rész egylet ala1)szabál:ytervezetét 18ü8. 111áj. n-én hagyt,a jóvá a belügyrninisztériu 1n [3].
gyógyszerész-előadást
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rf 1Ürekvés

ünrf1/rj (!lJrÍ(f.lJ8Zf},J'é8::i 8.::eri:e::el 01'8ZÚ(/O·':í
kiépítésére
J\z Orvosok és ':rer1nészetvizsgálók 1863-ik ev1
nagygyűlésén önálló gyógyszerészi szakosztályt
állitottllk fel Jánnay (h18ztáv és Ráth Péter elnökletével. Itt határozták el egy országos gyógyszerész
egylet óletrehívását. ~'\.z alapszabályok részletes kidolgozásával <l Pesti (lyógyszerész Testületet, Y<.tla1nint :?ő vfr1éki gy·ógy:;;zcré.szt bíztak Ineg. :\_ tervek
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szerint <t vidéki gyógyHzer észek tön1örítés ére az (Jl'szágot kerületekr e és járá;.;okra o~zt:ották, júrá1:io11ként 20-40 gyógyszer tárral. Nöhúny é\- alatt (3 országos nagygyűlés u1unkája erecln1ény ekéut)
1872-re sikerült az orsz~í.gos errvesiilet kereteinek a
inegalakít ása.
,_.
e..~
Egyes vidékeken azonban igen nehezen n1ent a
szervezés, ehhez az orsz{tghan dúll1 kolerajúrv ány
iH hozzájáru lt. Ilyen nehézsége k kiJzött az 1872.
rnájusába n 111cgturtutt országos egyesületi kiY.lgyíílés inegválas ztottu a járások ideiglenes elnökeit, akiknek feladata lett a kerületek és jártlsok
rnega1a.kitása.
i\.z \ 1 . kerület elsii járúsához tartozott Sopron,
\.1as és \7eszprérn rnegyc. n1elynek inegbízott elnöke
liartuuuin Józ.~ef csepregi gyúgy:-izerész lett. Hartnuuu1 Sopronba n az alakul<) küzgyíílé;.;t ngyan
1neghirde tte. de tekintette l a 1negjelcnt.ck kis ;-;zárnúra, ez akkor ne111 sikerült. _-\:;, V. kerület eil-Jí
járása Szo1nbnth elycn alakult n1cg fJillich f<'crenc
elnökletév el. /~.z euylet ülé;.;eit a küYetkez(í é\·ekhen
felváltva, hol f:)o1~1:onhan. hol Nzo1nhathelye11 tartották egé;-;zen 1884-ig.
.!! soproni szcrrc.:et

t11cualal.~ulrf8a.

~4.z 1884: tavaszán tőrt.ént \·áltuzásr<'d a Sopron
círníi küzlüny a következl íket írLt: ~,C~yógyszeró
szck egyesülete alakult 1neg \·árosnnkh an fehruúr
25-én, n1elynek tagjai a városunk és rnegyénkb eli
gyógyszer ész urak lehetnek ..4.z alap:.:;zahúlyok kidolgozásá val és az ideiglenes elnükNégg el C'sat/1(Í
,Józ8ef gyúgyszeré;.;z úr lúzat.ott rneg.;,'"' Az 1884.
Ináj. 15-i alakulóülé seu a 111egye 18 gyógyszer tárából 14-en jelen voltak, illet\-e kép\~iseltették rnag:ukat. 'Hart1nann Jt'>zsef iid\·üzl{í szavtti utií11 (~sathú
József beszédébc11 r{unut.aiot t. a kezdeti nehézsCgekre, n1ellyel Ininden intéz1né11.)'IICk küzdenie kell,
biztosítot ta az orszúgos egyletet. hogy annak tagjai rnaraclnak a jövüben is. u1u11kájút túrnogatjú k, ,e..:.
viszont hasonlót kívánnak t(íie l ·1].
iiz clnük által ernlített- nehézsége k 1nár n bekli\dött alapszahál.)~tcrvezet elfogadása ka11cs{t11 jelentkeztek . .:\z alapszabá ly 3D pontböl állt. részletesen
tárgyalva a. testület·. célját, a tagol;; jogait és kötelességeit, a tisztségvis eldk teendőit. a testiilet. he(·si.ilethíróságát és felosztását - [5].
_4.. polgárrnes tcr kifogásolt a t:ühbek közütt a kiitelez{í t~~~gá avat1íst:, i~iivel ilyen kényszert törvényeink n'e~n if31nernck. a hec:sÜlethírúsií.u: lötrchuL.Úsitt He111 engedélye zte. inert: ezen iiuyek ~t tiir\·énvcs
bíróságra lart:o~nak.
,_.
·
1885 rnárciusúb an 1nóclosíto tták az alapszabá lyokat. n1ajd elfogadás ra isn1ét. felterjeszt. ették.
l\Iég ez év júniusába n tart.ott. küzgyíílés en indít.vúnyozta (Jní ncr J cn6 soproni gyúgyszeré;.;z, hogy a
111egyében levf) gyúgyszer tárakrúl egy anyakünyY
állíttassék iissze. antit az ()rszúgos l~gylet: is szor·
galrnazott .
~>\z alapszahú lyokban a beliigyn1i nisztcr is talált
kivetnival ót. 181-\{) februárjáb an ezeket n1egvitatt.ák és rnódosítot t:ák. Ekkor einlékezte k tneg a korán elhnnvt Csat:h<'i JúzsefrGI é;.; llartanann ~l6zsef
r{)J. C1satllú J<izsefnek a Sopron 111egyei gyógyszerész eg,ve;.;úlct létrcluizú~út.. clindítú:-ú t k<1szünhet-

11,,;

jiik. l:Iartutann J<'izsef nz <Jr;.;zúgo:-:; l~gylet i:'ZCr\·ezöse körül szerzett. kivál<') érdcruekc t. Hart.111a1111
Cf!yike azoknak. akik tiHztú11 !út.túk. hogy uli11de11
pálya annyit ér, a1nilye11 n1értékhe11 n1eg tudja
hecsülni a n1aga nagyjait, s a1nen11yJre ragaszkod ik
a 111ú lt tiszteli hagyo1nán yaihnz ..Eppen ezért az
l.')7ü.évi hözgylílé:; alkal1náva l a J·Iungária-szúll<1~
<iúha11 tartott. t.úrsa:;ehöden egy· eziist. serleget nyt'ijtoit út az etcyet-;ü!ei elnökének C!.!Y olvan felküszüntií sur{ui:-·an1elybe11 a régi lo\;{gvilltg ra enllókeztet(í Hzokások eleYenedt ek fel ..-\. ;.;erleg évtizedekig n1int lfarf;11rtnn -serler; 1naradt fenn'-· az utc'ik<Jrra.
1.8,~(j júniu;.;úha n a helügyrnin ii:izter clfogadt.n
az alapszabá lyzatot. n1elyct a közgyülés eljuttatot t
a ineuye gyógvHzer észeihez. 111eu.szavnztá.k az l8Si)he11 ().-;u;{jay,_. f{áltnán szerkes~tésé-hen 111egjele11t
(iy(Jgvr-;zerészi f\:iizlön v ch'ífizet éséL _q ineuvv
,u.\:·i"ii\:-.szeré.szei a szakl<~Ji út-.jún heka11c.sr1lt'1dtak'·~tz
or.szilgos iigyekhe. ii;:;szekiH.tet:é.st. k<qH'i:iolat.ot keresve 1nús kolléuúkka l. '.l'únH1Uattúk a r.cvc')uvsze~
ré:-;zi kn1nnra fül&Úítú:-;út. n1elv;lek iiuve 1'n~úr. iH7tihn11 fel1neriilt. de sohase1n va(('1s1tlt u~(:µ,
.:\z L')\J:J-i ülésen a kerület g:yúg.vszeré:-;zc.i úllú:it
roglalt.ak a vailús- ét.; küzoktat.ú siigyi utiniszt.er
lei rnt úhan fel vetett. a níik gyúgy::izeré::;zi képzésériíl
:-;zú](i jayaslatró l. ), tühbHég a niík kéfJZésc inellett
foglalt: úllúst. •i1nint n«íí seµ{!d sze1nélyze t'' lr·n1H:nek alkalinüzh at('1k.
A.z 18~lü. óvi augusztus i l'l!t~s a gyc'~g:vszeru'1ri
jogosít vúnyok ado111únyozúsánt vonatkozl' i ter\·ez{:t
1uegvit.at{ tsúval fUglalkozo tt. _..\ 8nproni gyl'Jgyszcré.szek konkrét léleksz{uuhoz kütiit.t:ék az új .!:t.'.\'t'igy,c..:.zertúrak felállítúsú11ak engedélyez ését.. ahogy itz :t
n'tnk n1nradt jcgyz<'ikö nyvhen o!vashat1'i: ,,(;y1'1gyszertúr c::.;nk azon kürzct.hen \'úlna cnrredé!vc zhet(í.
ahol annak fe!úllit:ásút.. a ki)zség va!.!v'-n tiJI~\·é11vlia
túsúu 111aS[a kéreltuczi. és annal: cng·edélvezl'.'sé'i hizon3~1s (élek.sz{unhoz (1H;zetii11k ._ :-:.zerÍnt OO!HIJ
küt l.t>s,-;ld-: ··.
.·l 8oprnni s::.er1·e::el 1t

.r .\. 8;:ú::ar/f)(ri/

.JrU111 í"iln1os e!nüksége alatt- (l\HH.!----1~)~0) viL1ttúk llH.'f:?:· 111ikópp lehef il segúdliiún yon enyhíteni,
ugyani;.; a 111eg,ye :2:1 g-yúgyszc rtára küziil ekkor csak
~-J-nek volt segéde. J~gyik érdeke,-;, és itdndkét félnE.-k
haszno.s javaslatuk \·olt az egyetenlis t:úk he\·onúsa.
an1í legalább a nyári szahadRúg ok kiadüsút t.ettv
Yolna lchetfivl:. J~nnek díjazú::-.úi úg_y képzeltök ('I.
hou:v C!!ész évhen Ü1]y(J;-;ítanak eu;ve:-; halluat<'ilo1<tk
bi~~;ny~Js üsz.;zegeti és. ennek fejél~~:n n tne'gyc \·a!an1el vik !!VÚí!VBzc1túrúbnn kellene helyet. t.esite11iii L:
a 11~yári,_Ídi'i.~zak!J<111. }'elvet.Pt:ték a ~v<'l!.!;yszcrész
kép~és refor111ját. annak ki\·itelén: j<~{·as];1tokat Le.:
tettek. u·gyant·sa k szúhn kei·iilt a nyuµ:clíjjog:(Js11\t
;-;úg kérdése is.

_-\z 1D02-es gyíílés lcgfontosa hl1 napirendi pontj<t
az Eg:yesúlet hen. B11dape:-;te11 felYetett. a lüt.eLsziJYetkezetc kre \'(1natkozú jn;-;tc..:.iat n1egtúrgya]Ú,-.:il
\·olt. I-ll~td sörehne V<Jlt a lC\'-{lQ\';ciZl'részi-karnnk az,
hogy 111fg a legld:-iehh ke1~Ü.sk~(!clnii üzlet tulajdonosa is arúnvlnc:: kö1111ven é;-; tekintc~!vesehb hitelre
is .:-szert. t 11duÍ t t'Cnni. a 'ne1n reúljogú g'.vúgy::;zert<ÍrH t
a bankok ne111 tartottúk hi1elképe;" ohjekl1uiu1al,;.

:; 11 l

!·fa

tchút.

e~y

uvú!.!vszerésznek 1uÚH inuatlan va-

gyona 11en1 ~~(~>lt~haO~~ut e:-:ak a jc'i f(n·galn1~'1 szeruélyjogú g.yúgy.-;zertúra. arra a li<l!llHlk küles()!ll 11e1n
adtak.
1D05-!ien HZÓha került a l\Toi:iOil Il1Ci!YCi gYÓi!YSZCréHzeknek 8opron inegyéhez valú ka1J~:~olás~1, ~ruit a
gyíílés nz iiHHzeküttetés hiányos volta 1niatt eélszerütlennek tartott. Ehelyett, 1nint a célnak jobban
111egfelcliít ajánlja J/ olurí r 1~ajos a Ho1 n·on 111egyeieknek a \las 1negyci szervezettel valú egyesítését ...Azzal érveltek, hogy ez 1884 el/)tt is így volt, és a1níg
a ~yüléseket felváltva Sopronban vagy Szo1nbathelyen tartott;ik, látogatottak voltak . .A segécllti<'tnv a gyüléseken valú 1negjelenést szinte lehetet.lennG t~fte. }Jolnár ja,-aslata akkor ne1n \ ált
7

\·a]úra.
..\z 1!JO.S-ban t.artut:t reudkíYiili ülésen a ~opron
tneuvei CTV{;gvHzeré:-;zeken kívül inúr a .:\Iosou 1nc.!lvei~gyó~·v:-;z·~:részek iH részt vettek ...-\z íuv kiblivült
ii ll:se~1· vit'attúk 111eg az Orszá!..(oS ECTvleC~lnükséué
nek jav<1slatát az akkor napi~ende1~·volt új gyóijy0

:>zcrészi törvény terYezcttel kapcsolatban. \''élc111é11yek hangzottak el a gyúgyszerészi pályára létJés
t:liifelt{~telét ké11ez{) ki)zépiskolni ké1Jesítés t:t'trgyúha11 is. J~kkor 111ég a g_yógyszerészi pályára való lé[1és11ck ne111 Yolt el<ífeltétele a g-irnnúziutni érettségi.
1888-túl kezdúcltíen ü girnnúzi~uni osztály elvégzé~~e
után lehetett a gyakornoki id<'5t 1ne~kezdeni a
[.!yúgv.sze1tárakba1~:· ~i.tz érettségit lfJ12~Íle!l tették
'f~·iit~lezűvé. így az IHl·t-hen valósult rneg.
:.\z elsü vi!áu;háhorús ese1nén vek igen erfis 111c(fprl1búltatások ·-elé ú.\lítottúk a [!yógy'='szerészi ka1'.f_.
!·Ielyzetét rendkívül nehézzé tette az, hogy igen .sok
u:vúsrv~zerésznck kellett kato11ai szol!!álatra bevo~
~-1~111\fa. tcJvúhhá akadcJzott a gyúgy.sz'én1tún1H'Jtlás,
ffíleg a tengerentúlról szú1·1111tzö drogok és alapanyagok e;.;etéhen. E1niatt nagyon n1agasra szökött
a gyógyszerek beszerzési úra, új árszabvány pedif!'
\·agy egyáltalában nen1, vagy csak későn jeleni
rne!!. A gyúgyszerész tehút állttrHlöan ráfizetett a
hes'Zerzett· g};ógyszerekre. „_.\ lctxakérdés rendezet~
le11séi!e a µ:yúgyszerf()rgalon1 összetétele folytá11
ktilö;Íiise11 <l ,~idéki ayógvszerészekct Hújtotta.
_.\ vidéki gyógyszcrtú~ak .... ~részben rcceptúrúbúl.
inú;-;részt kézieladúshól tartották fe11n nu1g11kat.
Ezzel szetuhe11 a pesti gyúgyszertúrak tüliíJ ún.
~peeia\itúst forgalntaztak és tekintélyes részük igen
un')s pipereforga\n1nL is lebonyolított. J~n1ellett sokuknak 1neg\·olt az a :-;ajút gyúgyszerkiilünle,t.;:essége. an1ely részére tekintélyes jüvedellnet. bízt(Jsított . .Ez volt az az indítúok, arni 1Hl8 szepte1nberéhe11 a \'idéki Ciyógyszerészek ()n~zágos 8zü\·etségének a tnegalakulúsúhoz vezetett. ~"\z új egyesület
nagy népszeríiFögre tett szert, riivid id{ín belül tübb
tagja lett. ntint a11H„'!lll}''i az 1H7:! óta fennálló ()r,c.:.ztluos Egvesiiletnek Yo\t. l\leuvénk uvórrvHzorészei
is l;Ciépt~l~ tagjai Noráha.
,_ ·
·-··- "''
.-\ vilúghúború uti'ln, 1D:20-han indult iueg a }fagyan1n;zági Ciy('1gyszerész .Egylet újjúszervezt:\se.
Nagy :-;zcrepe \·olt ehhen a szaksajt<'inak, iunely
újra 1negindult. Yalan1int a kor neYes ~.tvúuvszenS
;;zeinek. ,külüniJsel! l\"arlovs::k1/ (}e1r:.rl1u/i é'S' 1\·orit8á11s::!.·y ()ff(;Jlffl.· . .-\z új eµ:yes,iilet-(:f' a soprnniak i:::
túni(jgattúk: az 1!1:211. jún. 10-ön tart.ott ki)zgylilé-

:-;en hatúrozathan 111ondtúk ki kilépésüket a \'idéki
(_ivúuvszeré;;zek ()r;.:zÚ!.!o;-: SziiYt~tsé!.!éhií\ és lielép~
te'k ;l ·,,l\lagyan 1rl'izúgi (_~y<'lgyszeré.::;~ 'I~gyesiilet he''.
.:.\z újjúalakulö gyúgyszerész egyesület alapszabúly~
teryezetét n1e!.!vitntt~í.k és elf'ogadtúk . .féhn Fi/1110.'i
elnüki tisztör0J len1ondutt. ui'Blvet húHz éYen keresztül töltött: be. 'l1isztséQet a i:o\·úhhiakhan 11en1
vállalt, de az eg_ylet n1u1\-kújúhól az 1..clküYetkez{)
időkben is re11diiletleniil kivette részét: l 040-Í!.!. halúláig szinte rninden küzgylilésen jelen \·olt. ,
~;.\z l~J21. júl. D-i gyülésen az orszúgos egyesület
képviseletében réi:izt Ye\·li .l\:arh1YHzky (;eyzán é;-;.
l\.:.oritsánszk·1l Ot.tó11 kíYiil ,·endéuül !úttúk a vúroB
ö:-i a 1neg,ye · vezetóit is ..-\ rnúr '"&::erdahelyi- János
elnökletével 1negtart.ot.t ülés teljes túinugatúsáról
biztosította az or.szúgos \·ezet(jl'.i(:get. se!.!Ítséu;üket

kérte a küzegészségiigy e.~.Ye:-:: kért'iéseinek re1;Clezé-

:>(:\ien. J:tán111tat.ülk arra. hogy a g_vúgy::;zeréi:iz
(" ....;ak akk(Jr (lulgozhat lelkii;;1i1eretesen, l1a ;u1va!ri
n1eg:élhetésc bizÍ:osit Ya van. és ezt f<')leg egy ig<;~s~
gos taxÚYal lehet: elérni ..e\ sr>protli járúsnak nlind. a
:J-l gyógyszertt.ir tulajdonof:ia, illetve bérlGje heh~
tiett az urciz{tgos egyeslilethe. J.Io:-::011 ruegyéb(')l pedii! a holdouaf:iszonvi. nezsideri és Ya!lai gvúuvsz!:ré~zck jclen'tett(~k l;e a keriUhethez ,·a[t'1 t'~{rh;~úsu
kat.

,)';:.crd11hel1;i e!11ük és „.Vikoli1·.~· Jlilii.:oj iigy\·ezet('í
cdnük 1níik<idésének idej{'.n nagy horderejü kérdé;-;ek Yoltak napirenden: az eg~'etenli képzés rcfurtnja, az ünúl\ú gyúgyHzerészi f'akultús felúllítása.
a :-:;zak1nai to\·úhhképzé::;, az egye:-;ületi :-;zaksajtú
létrehozúsa, az otlkaltuazottak. az Pgvetenti hallgatr'1k segél,yezése . .l.~ze11 pro!J\é111úk' '111eguhlúsál~-an
()r;-;zúgos szinten is 111unkti!kodtal.;:, <l fejlernényekn'il tájékoztat túk a keriilet gyúg,vszereit.. ~ro\·áhhra
i:-: fe11nn1aradt a f..!:yógvszerészi ka1uant felúl!ít:úsú11ak kérdése, n1el.\~ az~1;ban sajnos kés()hh l:il'!ll valú·"ult. IllC!.!. :\ ka1nara !étrebozú;:-;Úynl eikerúlhetJivé
\'tílhatoÍ:t volna a i1úlya sok ügyes-bajo:-; dolgúnak
a hatúságok elé kerülése. azuk ll_\'ih·únos 1negtúr~ya.lú:-;a,

..\z egyeten1i okt.alús reforn1júra, az ü11úlló µ:yúgy:-:zerészi fakultús rc_,];íJJíl<í:-::írn Y(1natk<1z(·J jaY;1.<lntoL
:..;zereuelnek az 1 !l:..!·l-:::::i. t!1·i je,~:1·zúkil11y\·pkJ1('!1 i;-;.
...-\ szak1uai toYú.hhképzé:-: lehet(í;;l~geit napiretiden
tartották. ;~Ieuoldttst kerestek arra, !io~v az (:f.!yt..:dül dll!goz<i f<~lusi gy('>gyszerészek is n;~~t veh(~;St.'
nek a tu\·úlil1képzéseken . ...-\ harnüucas (,vek kiizt·pén. a l. \'' c;.v<Jg.\'·"zerkiiny\· 1negjele1u~se tit.ÚJ! gyak<Jri iJ,...,szejiivetelek \"()lt.ak. fr)leg g.~vúu_vszerviz;-;gú
lat-i kérdéHekkel. 1~!-!:) utúu orszUgDs \:iszony lat han
az e!.sl>k közt indttlt 1neg Sopronban -~-saját. er(·;_
!J(íl
a rendszere::; szakn1ai tovúbhkc;pzé:-:; \.UJ.
(; y(')gy.-:zeré:>zei n k heka J!!';-;< il('Jd Ltk <t z l ~J:2-!-hc'n
<t!itkult .J.lagyar (~y1'1gyszerdszi udu111ú11yi ]~úrsasúµ
életébe. _!_{észt Yett ek az ()rvosok é:-; 'rer1nészetvizsgúlúk 1H:2H-hen :--iopronhan tart.ott· -i11. ,-úndorgyíi\ésének .':iZl\l'\·ezé:-::ébeu. n1Plv11ek cc!l\·ik alelnöke
i'-3.:etdahel,11i J(íno.c; Y{dt. A. kc:rulet ;t\~t.:iY 111unkújúi
i.uaznlta. ho,!!y a ki'iz11out ré:-:zórr'd tóhlisziir is küszii11thették 1\·orit:;rí11.<;;.'/.·y {Jth}t. nki a ;:;zúzad elején
a soproni C)r(1szl<in µyúgy.-:zert<irliau do!i;ozott. é.-:
el:-:<'ikérit ttg.dalk(JZ{Jtt a vún1;..: w:v('i.uv;:;zert{trainak
111últjúval. ~Íú kiqH'..-:(dat aiakult .1-:i ~1 \'as·-~Z.-llai
„ __
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kerület gyógyszerészeivcl, akik tühbször is tisztelet,ükct tették a. kerület gyfilésein.
~.\.z egyesületi tcvékeny~Óg kie1nelkeclt') esen1é11yc
volt az 1D32-ben Sopronban tartott orsz1igos közgyíílés. LL\. 1\'.Iagyar C+yógyszerész Egyesület e rendezvényén 170 gyógyszerész vett részt.~.\ központi
vezetést C./aál lfJndre elnök, J(oritsúnszfi',y Ottó ügyvezető igazgatt'.i
akkoriban a FIJ? alelnöke képviselte ..A. gyülést neves előadók tették érdekessé. Előadást tartott Házi Jenő fiilevéltároH:
, , ~A.da.tok a. soproni gyógyszerészek és gyógyszert árak n1últjábóln, va.Jarnint Baradlay Jáno8:
„~lagyar gyógyszerészek a kultúra szolgá.latáhan"
címmel. :Baracliay pályájtt kezdetén nyolc éYet
töltött Sopron megyében [7]. A közgyűlés első
sorban kulturális, gazdasági és szociá.\is kérdésekkel
fiir;lalkozott. ~'1.z országos közgyülésnek Sopronban
valú 1negtartitsa ntH!V erkölcsi sikert hozott a kerület11ek1 é8 ürvendet~~ ererlrnénye. hog}' a hatóságok
<lZ ott tett ígéretüket heváltottáki ruiszerint a
gyt'igyszertár ·-vizsgálatoknál a tisztif(íorvosok
~yúgyszerész közre1nüküdését is igénybe vették.
l 0:37. ápr. 4-én Szerdahelyi ,János letnundott elniiki tisztéről, 1D47-ig Jllarinc::er ,fcllD kerületi elnük és 1\7-ikolics Jlilii;oj ügy\-ezct{í elnük 1n11nkúlkodott nz egylet. élén.
Az 1\1·1'7 ~-febr. :l:l-án tartott alakuló. illetYe
ti;;ztújít<J közgyíílésen a. vezett'.i8ég szá111ot adott a
húhnrús évek rnunkáiról. l\Iegernlékeztek az elhunyt FJzerdahelyi Já.no.~ soproni, J?!oderer Jenő
<·sepregi. llr.Slna.nn l:Jéla beledi gyógyszerészekrúl,
akik ho8BZÚ évtizedek alatt e1nberségükrlH, szakn1aszeretetii kr1'.íl adtak tanú hizonysúgot. .J. közg,víilés elisrner(íen úllapította n1eg, hogy a. kerület
tagjai példás 1nagatartást tanúsítottak a !egválsttgosahh idúkhcn. :\ küzgyíílés köszijnetct ruondottnz
ügyvezet(í el11ük több é·„.rtizecles 111unkújúért, n1eJy';t~t ürükérvénvíí sza,vakkal küszünt ine:r JYikolics
.iI ili·coj: .. C\-5al~ a szakrna érdekkép\·isele'lét fugon1
:-;zolgálni. (·sak a hcteu eruherek érdekeit kell tekint(?nünk, párt. vallá.~. osztúlykülünhség nélkül,
inert törvényes kütele;;.;:-iégiink válogatús 11élkül
uvúu:vszert kisz(1\crá\tat.1ü az arra rú."Z<>rul{1knak.
J~ttfif eltérni híin!~
lllUlL\ LOM
! . lhll'udlai J .-lJúrson:; JJ,: :\ 1nugyarorszügi gyógySZl'rl·szei, t.iJrtúuete . .Hudn11cst. 19:JO.
2. :\ i\Iugynl'
Ot·vusok t':s 'J'errnószt·L\·izsgi:ilók l8·L7. aug. 11-17.
!:'011ronbnn t.al'tot..t VJLL llüi,!,\'f!YÜl0sl~nek tiirt.únei.i vüzlilUt 1.\s 1nu1d~ülntui. J)esL l8üa.-a. ~.Hz. Le\·úlí.ár ~nriroii
{~'\:X \'. l 7GO~). 'L l\!ugyaron;ziigi ()yógyszerúsz :Egylet snproní kcriil('tÚnek jcgyzlíköny\·c 1884,-:-194 7.
f\:li'.1.irn!'. (D/!7. sz. gyógyszerlür ~oprnn). - G. :\ 8opron
szab. kir. vürnsi ús 1ncgyei f!\·ógy:;z(~rész tcst..iileL nlupszabtU.'nli. 2. sz. Levélttir St)í~ro1;.(XXV. 22410). - 0.
,\ ( :.\·rír-Snprnn 1negyei i\Iúzet1r11i t\1.cr\·ezc!· kind\-ün~·ai.
·I. sz ..!Júvid Liljos: :\ sopl'oni t11úzcurn gyógyszer6szr·ti
gyliji.crnl•nye l !HiS. -- 7. /;'11slrn:y 11.·.: i\Intcriulcn zur
(T(:sehichtc dcr .Apoth0kt•n t111d :\11otlil'kPr ini Ht11'g(~ll
land . .!~iscnst:ndt. !979.

J{ () lJ I! Hl I{.: 01Tl[ll1W/:II llJ Ot'i!Fr1t'.:lbll0Cfl//I or71,erl1111c~
1111,<1 ({iap.11a1Jt'Urr1oa Wo11poftci.·o(i 06.1acrr1u
Yci.:opff!Ol!lC~CH (11l1uecTHC!!ll\Je p<1:1n11T11e il XIX. cTu-

:1cT1111 nne1u10 :J<.t coúoii uo:J1111K11ouc1111c Yil(C neoúxo;1u.\1oii ofi·i,eJUlllCll!IOii il(!l3!JJ! B aUTC 1 l!IO:.l ;teJJC. flepe;{ ~11op
.\lllpOBaJJl!C,\\ Tjl}','l!JO oúpa3)'1UU{l!XC51 C<DlOCT05lTCJlbHLJX
(11 a p,\l<l !~e BTll l! CCl\llX O!Í'bC!l 111! Cll 1[ ii' all'l'CJ\a p l [ B !(JJ JOllJJ.11 l!C [,
B paGoTy CXOJUILIX opra11113aq11ii, l!llTCpecyiou~HXCH cc~
TCCTílCllllbl:.\!! Hay!Gl.\lll. l'l3yt1an JlCf!TCJJbllOCTh C03j{allll0!'0 100 JJCT T. 11. u Wo11po11c1-:oií oú11acT11 tj1ap.\la~eBTH11ec1(oro OÚlllCCTD<l, ,\\J,! ,\lüil\C,\l 0311<1!\0:.lllThCfl e npOŰJ1C
,\IC:L\111, 3<1111!.\laUUI!J:.\I[ tjlap,\lal~COTOB Tül'O Ilj)C.\\Cllll, e Oih'.l!;(<t!Oll{IL\l!! CBOC!'O pa:lpCl!IC!!IJYJ :1a;UPl<L\lll, l\OTüpli!C fl05!H;1}J.:Jl!Cb, ll !!CPBYIO ot!epejlh, u OÚ.!l<ICTII !lj)llBC;{Cl!Hfl B
flt!pH;l(Jh'. ca111rrap11oro 110;1o;Kc1111a, npu311a111151 (jJap.,1<1~
llCBTlll\!I 11'.al\ C<DIOCT05l'l'CJlbllOii 11ay!(ll, oópa301Htlll!fl !\O.'l:1en111 (jlap,\l<lllCUTOB, pe111op.\lbl y1111uepc11TCTCl\OJ'O oúpa:JODaHllH, !l<IJlbl!CfilUC!'ü llODLilUClll!H li:Ba.'J!I(fllll\aUllll, a
T<lh'.il\C B olÍJ!aCTJJ ,\\aTCJl!I<lflb!IOl'O Jl(/}IOi!\CHl!H 11 ynopH-

;tO'l('llllíl uonpoca o :iapru1aTe.

!\:. [\: o e:.; is: ó'clcr:tcr/ JHtssayr;,s fro111 lhe (lcl/1·//iJ oj
/h1· plurr1r1111·e11ticrtl 1w811Cialion rd ,'c,'i!pru11-co11rily
;\:-; n (:0J1scqt1ericu uf tbc rapid sociul rlcveloprncnl of
liie :.\:(:\.. CC!lt\ll'~· Lile socinl organiHat.ioH of professio11nl
1il1tl!'tlltU:Íst.:; !11ts licen i11itinted. JJefore tbc forniut.ion uf
the iodcpe11dc•ut phnr111neenliu11l HSScwintions tlic pliar111aeist.:.; joitH.'\! i1it(1 ilie aetivit.ie.:; of si11tilnr HSS!winiion~
iut.erest.ed in 11utural scie1u:cs, A survey is gi\·en ou tl11·
1•rob!e1n~~ in \\'liielt i.!ie 11!int·111ueisU:; hi.t\'O bcen involved
d11ring tlie uctiviLy of t.he 11harrJ1Ut:cHticnl nss<wini.ion of
;-:(•1•nHl-viiuuty, fo11ndcd !00 yean; ago.
T!1t• i.itsks to !Je sol\·ed arc n::; follu\\'t:i:
fit•::il. nf nl! i'I inq1rove tlio eonditious nf pulJJii.; lieulth
phur1nar:y, as üli Í1Hle11n1ule11L di:·wi1ilint'' ío hr· iu·(:c1)ied
lo estulJlisl1 tl l'l11trr1utet>1tlic:al Cl11u11lifT
lO rcfonu t.hc univPrsií.,v cd11cat.io11, n:; \\'f'll a:.; 11ns1 ·
grnduntt..· t raining
!n clinngc tlte fintl!H'.inl (~nndii.ions of 1il11u·n111cisis
!11 Ps!11Llis!1 n l1t·lt.t'r :;ysU:111 of pric(• dcí.en11i11niío11.
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l\: o u s is:

~·l11socn·iihllcs

aus chr :/'iitír1f•r:it 1/,,,,

!'i,11r11,r1,:c11t:;11ru·t:in'' i11t l\.0111ital /)'r1pr1J1l

Uit; l1f'S\:hleunigt.o ge:;ellst'ltnft.liebc .Ent.\vieldung dt's

JD. ,J1d11'l1undcri.s liraehle die .Ent.sie!tung des lierei!s
rioi \'i'('tH!iuen \'t'n:i11:;Jo!Jcns in dt~!' J'linriunzie iuit sil'.11.
\'nr dcr ''E11twieklu11g der sieh selnvcr e11tfultL•11de11
:.;(·!list.stiirtdigcn .Phn.r11111zeutisebcn Vcrcine, beiciligtt~n
é'i1·!t di(· Phu1·1nazetlt.cn an dcr :\rbeiL dcr iihnliuhcn nat1lt'\Viss{:11s(·liufi.lic!1e11 Org1111i:.;ai.i(H1c11. Jn dcr ~Cii.t.igkcit
1!cs \'(•l' J()() ,Jnl1ren gegrii11d0Lc11 Pl1nn11azeutc11ve1Tin''
dcs l\:()111itnt:; ;)opron \\·idL•rspicgeln sich dit> die :\po!ht'kf'l' dcs Zt·itnllf)J's !Jt:schiift.iuenden .l'roldí'1tie, dic zu !Ci~t'~1Hit}ll :\ufgabcii, \ViC! <lic .E~:gl:lt111g dcs GcsundhcitS\'i't':.it!!ls, die :\kzcpiierung der J!hnruu.tzic uls selbst.::;tiludiµ<·
\\'isSC'rl:.i\dtnft. diu };1·:~;i.1:lhu1f! der J\:nrHt!lPl' der .Pliunna·
/.{'\ltr'ri. C11iver:-iitilt.:-:t1nie1Ti';:;J11. !{(•(l)l'!1H'!1 r!er Fon.l•íldung, l\11r1nnlisieruog d\'r fiuanzi(~Jlen T.nµ:e der :\11ot!H'kl'I' und di'!' Tnxenfrage.
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f,'>:SI< llHJ r;J/ f•.:spC/'!lll{U;

!\: n ('s is:

l~'fe/;ta)uj cf

lu Jun/:1·,'11r/o dr Írt S(1<'i!111

la l{or11:iÚ1lo ,;,,,',1pnn1
La 1ilignu1di.'.!a11üt Slwia p\·oluo de la XIX-a jnrc·P11l!1
knúzis la l'sti[;nn dl~ la ja1u nt:e\·itebln SOL'.ÍC!tt \"i\·11 t'll la
f111·111neio. :\nt.nú Itt elfonni!lo <h' la 111nlfncile disvol\·i-

1{r' {r11·11111ciistoj r;11

L;nnluj tuc:111stnrnj fnrt11aeii;.;taj tlfllli)!oj la fiu·iuuciistnj
n!igis nl ln\)(JJ'n dc sin1ilnj organiznjoj kun uat11r:;;cierwa
inten.'sigo. ::Ít1l'baze de lu ngado de lu ftil'tlHleiisi.lt so<:iet.(•
(esiiú:iain n11tnú UJO jnroj) f'll ln J\:oinitnto Sopron, ni
11(1\'HS <'kkoni !a pl'u!>len1ojn, kiuj okupigas ln fanniu:ii:-:·
tojn de 11in epoko, kaj ln tuskojn (ai.cndnnlajn siujn srd\'<1jn). kiuj est.as t111uuYi<:(~ 111 onligo de la snnit.nrn :-:i1.uacin, ln nkcf'pl.igo dP ln fnn11tl(:io, kicl u1c1nsta1·a
:-:<:ienco, ln (·:,;t igo dt: fa!'Hlll('.iist.t1 (~utnbrn, universii.nta
in::it.rundo, ln n-'fonnn d(~ ln Iilnperfcktign. ln innterin
sit.uucio de ln fnt'l!1111:ii~d.oj knj !n ordigo di' ln i:nk:-:11• lt'lllHtH.loj,

(liyűr-,':Jopron 1n.cgyci, '1 1a.nác8 (iyóuys.:crtári. [(6,:pontja
:Jj.l9. sz. Cfy()gy8zertúr, /3opron, J[áj1t8 1 túr ,).J. -·- ,<)./()())
'f~rkezett: lf!S-L 2\:.IL 22.

