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Gyógyszerészettörténeti közlemények 

Ti-iamm - gyógyszerész szemmel 

DR. RÁDÓCZY GYULA 

A trianoni békediktátum aláírásának 70. évfordulóján 
en1lékezik a szerző, hogy nzit jelentett ez a n1agyar 
gyógyszerészet szcin1ára. Akkor ugyanis A1 agyaro1:szág 
nyill'ános patikáinak 52°/o-a, vegyipari iizen1einek 
45°/o-a az utódállanzoklzoz került, arnelyek n1ég rciadá
sul lzosszú időn keresztiil bojkottdltdk is a nzagyar ere
detzTgyógyszerkCszítnzényeket, hogy nzegbénúsák ezzel 
a gyógyszerkülkereskedelrnünket. 

Június 4-én volt 70 éve. hogy a versailles-i Kis "I'ria
non kastélyban aláírták az I. világháborút I\!1agyaror
szág szárnára lezáró ,.békeszerz6dést''. Err61 a szá
n1unkra szon1orú évfordulóról megemlékezett a sajtó, a 
rádiói a televízió, figyelen1be véve annak politikai, gaz
dasági. etnikai, kulturális fejlődési szempontjait. Ivli is 
nézzük 1neg rnost azt, hogy n1it is jelentett ez a békedik
tátun1 a magyar gyógyszerészet szernpontjából? 

A „békeszerződés'' aláírásakor i\1agyarországon 
2016 nyilvános gyógyszertár működött. Az új határok 
n1egvonásával, a 1negcsonkított országban csupán 966 
rnaradt nieg, 1050 patika viszont a különböző utódálla
n1okhoz került. Ez azt jelentette, hogy a nyilvános 
gyógyszcrtáraink 52c'l'o-át elveszítettük és csupán 48'~~1 
rnaradt meg az új országhatárainkon belül. 

Az elszakított területeken lévéí 1050 patika a követ
kező 1negosz\ús szerint került az egyes u1ódállan1ok
hoz: 
i\usztriához 
Cschszlovúkiához 
Jugoszláviához 
R.on1ániához 

41 gyógyszertár 
324 gyógyszertár 
2()g gyógyszertár 
4 77 gyógyszertár 

A~z üj országhatüruk nicgvonása előtt fvlagyarorszá
gon 240 vegyipari üzcrn rnúköclött. Ebból 108-at 
( 45 e;{)) veszítettünk cl, n1ivcl azok az elcsatolt területek 
hegyvidékének - n1int nyersanyaglelőhclyeknck -
közelében létesültek./\ 111egn1aradt 132 vegyipari üzc
münknek csak 8c;{i-a volt nagyüzern, n1intcgy 20(:/ci-a 
középüzen1, a többi pedig kisüzern. 

Természetesen ez így önmagában vizsgálva távolról 
sem ad helyes képet, hiszen a vegyi üzemeink elveszté
se súlyosan hatott a kapcsolódó ipar különböző ágaira 
is, amit szintén nem szabad figyeln1en kívül hagyni. Így 
az akkor már fellendüléíben lévéí fiatal gyógyszeripa
runkat is visszavetette az országcsonkítás. iVIegfosztot
ta beszerzési és elhelyezési piacaink nagy részétől, n1crt 
nen1csak a nyersanyag lelóhelyeinket és a kapcsolódó 
vegyipari üzcn1einket veszítettük cl, dc rúadúsul az 
utódállan1ok egy része n1ég teljes bojkott alü is vette a 
n1agyar crecletlí gyógyszerkészítn1ényeket. Ennek kö
vetkeztében zárult be a külföldi piacaink jelentős része 
a n1agyar gyógyszerkészítrnényck elótt. Ugyanez volt a 
helyzet az akkor n1ár igen jelentős gyógynövénykivite
lünkkcl is. 

iviindez tcrn1észetcscnjclcntős tültcrmcléshez veze
tett és a raktárkészletek mértéktelen felduzzadásához. 
Ugyanis a tern1elt gyógyszerkészítr11ényeket úgyszól
ván csak a belföldi piacon lehetett értékesíteni, annak 
felvevőképessége viszont a háborü utáni koronainflá
ció okozta elszegényedés n1iatt .ielentósen csökkent és 
{gy a fogyasztás egyre inkább az olcsóbb gyógyszerek 
irányába tolódott el. 

f\z utódállan1okhoz került gyógyszertárak jelentős 
része állított elő és hozott forgalon1ba gyógyszcrkülön
lcgcsségeket. A gyógyszcrkülönlegességet előállító 
gyógyszertáraknak f..'supán a 7(rYo-a n1araclt 111eg az új 
országhatürainkon belül, an1i a kibontakozó gyógyszc
riparunk által forgalornba hozott készítmények válasz
tékának növekedését rendkívül korlátozta. 

Nagy vonalakban áttekintve a trianoni békecliktá
lun1 hatását a n1agyar gyógyszcrészetrc, czckr61 érdc
n1cs elgondolkodni a 70. évfordulón ... 

G. R ;i d (Í ez y: Trianon - fnnn thc point 1~( t'fcw (~(pfwrrn11cy. 

()n thc 70. annivr:rsarv nf thc si!.!!l:ltlln' of thc rieacc trcatv at Tria
nnn nuthur sumn1ariz~s its cnns~cquenccs for Ú1t: Hungarian phar
nwcy. At thai tin1c 52 pt.:r l:ent of th1.: Hungarian nfficinc phannacir:s 
;ind 4:" pt.:r cent of thc cht:n1ical factorics havc passed to tbc suct:l'S
sor s1atcs. which boycottt:d a Jong tiinc tbc drug prt:paratcs of Hun
garinn origin in ordcr h1 paraly~c our i"orcign trade. 

(Senunehveis ()rl'ostörténeti i\'1úzeun1 1013 f-3udapest, .Aprúd u. 1 ~3.) 
Érkezett: 1990. VIII. Ili. 


