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Visszaemlékezés egy mozgalmas évtized!"e: 1.940-1.950.
DR. NIKOLICS KAROLY

A közlen1ény az 1940-1950 közötti éFtized fontosabb
eseniényeit foglalja össze. Visszapillant a gyógyszertárak
rn({ködésére, a négyé\'es gyógyszerészképzés elindítdsára, a
tudonzány és a gyakorlat több olyan esenzényére, n1elyek. kihatásait később is érezhettük. Kien1eli a II. vi!dgluíború kö1·etkezn1é11yeit. Értékeli ennek a 111ozgab11as évtizednek pozitív és negatfi· vonásait is.

Bevezetés
A hazai gyógyszerészet esen1~nyeiről több részletes
munka, közlemény jelent meg. !gy többek közt Kempler Kurt könyve [1], az államosítással foglalkozö közleménye
Zalai Káro/1mak a Magyar Gyógyszerészeti
Társasag 50 éves múltját feldogozó n1unkája [3}, stb.
Időszerűnek láttuk, hogy amíg n1ég élő szen1élyektől
adatokat kaphatunk, a szaklapok, egyéb forrásmunkák
írásos anyagát l5i tudjuk egészíteni személyes visszae111lékezésekkel. Ugy véljük, a rnúlt isrnerete tanulságul
szolgálhat fiatal kollegáink számára, akik n1ég alakítani
fogják a pálya jövőjét.
1940, a kiinduló esztendő volt hazánk utolsó békeévc és több, korábbi kczdcn1ényczés realizálódásának
ideje. A záró évben, 1950-ben került sora gyógyszertárak állan1osítására s ez jelentős változásokat hozott a
magyar gyógyszerészet életében. E két időpont között
a II. világhábortí, az infláció, az tíjjüépúés majd a szocialista átalakítás a gyógyszerészet helyzetét is befolyásolta.
Közlen1ényünk nem törekszik n1inden adat pontos,
részletes rögzítésére. A fontosabb, jellemző eseményeket kívánjuk csokorba foglalni s így képet alkotni erről
a mozgalmas évtizedről. Ehhez több kollegátöl kaptunk hasznos adatokat, szen1pontokat.
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Előzn1Cnyek

Az L világháborüt követően hazánk nehéz gazdasá-

gi helyzete rányointa bélyegét a gyógyszerészetre is.
Csak az 1930-as nernzetköz:i válság után lehetett konszolidációról beszélni.
Közben két nagy gyárunk: a Richter Gedeon és Chinoin fokozatosan kiépült. Emellett fejlődött a Wande1;
Egger, Rex. Majd Kabay János megalapította az Alkalida gyárat. Kisebb üzemek, laboratóriumok ( Certa,
Eri, stb.) is létesültek.
/\ gyógyszertárakban szaporodott a gyúri készítmények szán1a, arányuk nőtt. A törzskönyvezett készítmények szá111a azért is volt aránylag magas, mert
ugyanazt a molekulát gyakran több gyár is forgaln1azta
- más néven.
A rnagisztrális gyógyszerkészítés újraéledését szolgálta az 1940-ben megjelent l. Formulae Normales, valanlint a i'Iostra n1ozgalo1n. Utóbbi többek közt gyakoribb alapanyagok (acetilszalicilsav, amidazofén, stb.)
tablettázott forn1ában való forgaln1azását célozta.

Gyógyszertáraink nagy része különböző „házi készítmények"-kel bővítette elsősorban a kézi eladás lehető
ségeit. Sót helyenként galenikumok (tabletták, kivonatok) gyártására kisebb üzemek is létesültek.
Napirendre került az egyetemi képzés reformja, a 4
éves oktatás bevezetése. Továbbá elindult az V. Magya,r Gyógyszerkönyv előkészítése.
Erdekképviseleti kérdések közül n1egemlítendő,
hogy már 1928-ban elkészült a Gyógyszerészi I(amara
tervezete, n1égsem sikerült a szakn1a vezetőinek. országgyűlési ké'Pviselőinek a vonatkozó jogszabály ffiegjelentetését elérniök. A gyógyszerészek saját erejükből
kívánták n1egoldani a nyugdíjak rendezését s 1negfeleló
alapot ( GYOJ A) hoztak létre. A háború s az azt követő
átalakulás nem tette lehetővé a nyugdfjak elindítását,
ill. beolvadt később az állami nyugdfjrendszerbe.
1. Gyógyszeruirak nuí'ködése

J.L JogadotnánJYJZCÍS. Jlárosi ésj(lfusi gyógyszertárak

Hazánkban az 1950. évi államosításig az ún. konceszsziös re11dszer volt érvényben . .t'\z álla1~1, ill. az illetékes
n1iniszter adott jogosítványt tíj gyógyszertár létesítésére. A n1ég 1855 előtt adományozott, ún. reáljogok tulajdonosa tulajdonképpen nem gyógyszerész is lehetett, tern1észetesen okleveles gyógyszerész vezethette
csupán. Ezek szabadon örökölhetők voltak. Ezen idő
pontot követően csak ún. sze1nélyi jogosítványok alapítására került sor, tehát a jog a kcdvczrnényczctt
gyógyszcrészé volt. t-... jogosítvány fogalma 1950 óta
nem szerepelt napirenden.
iviár a század harn1incas éveiben fokozatosan szaporodott a közforgahnú gyógyszertárak száma. H.észben
új városrészek kiépülése következtében nyíltak új patJkák, részben a falusi gyógyszertárak szán1a n6tt. Uj
gyógyszertárakhoz többek között a gyógyáru nagykereskedések is hitelt nyújtottak. Falusi patikák létét
gyakran egy-egy uradalon1 nagybani fogyasztása tudta
biztosítani. De ilyenek hiánya is hozzájárult ahhoz,
hogy ezek az egyedül dolgozó kollegák igen szerény
körülmények között tudtak csak megélni. Emellett állandóan (vasárnap is) üzemeltek. Ezek a kollegák nevezték n1agukat „törpe gyógyszerészek"-nek. Erdekeik védelmében csoporttá tömörültek. Fokozatosan sikerült elérniök. hogy szabadság alatt bezárhattak és
üze1nidejük rendeződött.
A városokban és nagyobb községekben működő
gyógyszertárak jelentős része családi örökségként
szállt tovább és zömmel biztos megélhetést biztosított
tulajdonosa szán1ára. J-\ gyógyszertári hálózat eloszlása
nen1 volt cuvcnletcs. Városokban sok hclvütt sűrűn helyezkedte!Zél a forgaln1as helyeken (pL cÍ piacon), n1ásutt viszont nagy távolságokra nem nyt1tak újabb patikák.
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1948-ban megszűnt a múlt század közepe előtt adományozott reáljogok rendszere, a vonatkozó tönrénycikk alapján, amiről még később szólunk.
Magyarországon 1939-ben 10 OOO lakosra 18
gyógyszertár jutott, ami aránylag jó ellátást biztosított.
A szomszédos országokban ennél kisebb volt ez az
arány.
A gyógyszertárak profilját zömmel a gyógyszerek
tették ki. Emellett betegápolási cikkeket is tartottak.
Ez bizonyos fokig a drogériákkal határterületi forgalomkör volt. Ez nem egyszer ellentétekre is okot adott,
bár miniszteri rendeletek szabályozták a drogériák mű
ködését.
A gyógyszertárak üzemideje változó volt. Városokban váltott ügyeleti rendszer működött, amíg az államosítást követően kialakították az állandó ügyeletes
gyógyszertárakat.
A közforgalmú gyógyszertárak mellett több helyütt
orvosok tartottak fenn „házi gyógyszertár" -akat, ezek
voltak a inai kézi gyógyszertárak elődei. !(evés gyógyintézetben n1úködött még kórházi gyógyszertár. Az intézetek ellátását nagyrészt helyi közforgalmú gyógyszertárak végezték. Egyes közületek (OTI, Bányatárspénztárak) önálló gyógyszertárakat tartottak fenn.
Egyébként több közület vényeit váltották be és számlázták a gyógyszertárak, így OTI, OTBA, MÁV, MABI
és még számos helyi társpénztár.

!. 2. 1itlajdonosok és alkalmazottak
Isn1eretes, a gazdasági válság során sok állástalan
diplomás hiába keresett elhelyezkedést és kénytelen
volt alantas munkát vállalni. Szervük is volt: Állástalan
Diplomások Országos Bizottsága (ÁDOB). Ez volt a
helyzet a mi pályánkon is. Sokan elmentek más pályára
a gyógyszerészek nyugdÍjának hiánya miatt.
A harmincas években e probléma szinte megszűnt.
A gyógyszertárakon kívül a gyáriparban, a honvédségnél is el tudtak helyezkedni. Az alkalmazottak anyagi
helyzete fokozatosan rendeződött. Általában családjuk megélhetését biztosítani tudták.
E rétegben n1eg volt az önállódosási törekvés. lvlin<len lehetőséget megragadtak annak érdekében, hogy
új gyógyszertári jogosítványhoz jussanak. Másik lehetőség volt a bérlet, pl. özvegyek tulajdonában levő patikák esetében. Az önállósodás érzése sokszor legyőzte
az anyagi helyzet reális felmérését is. Sokan jutottak ui.
gyógyszertárhoz olyan kis községekben, ahol jövedelmük végül is kisebb volt, mint az alkalmazotti fizetés.
Tudunk olyan gyógyszerész házaspárról, akik falusi
megélhetésüket csak úgy tudták biztosítani, hogy a férj
a közeli város egyik gyógyszertárába járt be kisegíteni.
Közben a gyógyszerész feleség a gyermeknevelés mellett otthon végezte a szakmai teendőket is.
Nemegyszer tesznek fel olyan kérdéseket, hogy milyen volt a kollegiális kapcsolat a szakmán belül. Ez változó volt országszerte. Voltak városok, megyék, ahol
laza volt a kapcsolat, sót bizonyos konkurencia is alakult ki a tulajdonosok között. Bár ez a betegek érdekeit
szolgálta. Nagyrészt azonban a közös érdekek összehozták a kollégákat és egyesületeik keretében jó
együttinúködés alakult ki. Sok helyütt a gyógyszerészet helyi vezetői n1egfel~lóen szervezték és képviselték
a szakterület érdekeit. Igy pl. adóközösségek létesültek, melyek az adóhatósággal szen1ben érvényesíteni
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tudták az érdekek védehnét. Tán1ogatták a „törpe"
gyógyszerészeket, jó légkört alakítottak ki az alkalmazottakkal. Voltak városok, ahol saját erőből indítottak
rendszeres szakmai továbbképzést. Az összefogást mutatta, hogy helyenként a gyógyszerutánpótlást közvetlen a gyáraktól eredményesen megszervezték.
Szólnunk kell a betegekkel való kapcsolatról is. Ez
általában - mai nomenklatúrával élve - betegcentrikus volt. Kialakult a háziorvoshoz hasonlóan „házipatika" fogalma.

a

1. 3. G yógyszerutánpótlás
Ivlagyarországon a gyógyszertárak több nagykereskedelmi vállalattól, sót közvetlen a gyáraktól is biztosíthatták a folyamatos, gyors utánpótlást. Nagyobb
gyógyárunagykereskedelmi vállalatok a következők
voltak: Thallmayer és Seitz, Török-Labor, Kochmeister, Rex. Emellett kisebb cégektől lehetett közvetlenül
alapanyagot, galenikumot, '-'drogot, kötszert, gyógyászati segédeszközt, tápszert beszerezni. Jól szervezett
volt a papíráru,-üvegutánpótlás is. Eltérő áron, változó
n1inóségben, tetszetős, céges cson1agolóanyag beszerzésére volt lehetőség. A nagykereskedelmi vállalatok,
kisebb cégek ügynökei gyakran keresték fel a gyógyszertárakat.
A háború után fokozatosan következtek az állan1osítások. A gyógyszergyárak államosítására 1948ban került sor. Ennek során több gyárat összevontak.
EGYT néven a Wander. Egger, Certa fuzionált. Később a törzskönyvezett késZÍ''trnények racionalizálását
is elvégezték. Részben csökkent a szán1uk kevésbé jelentősek n1egszüntetésével, részben a több gyár által is
gyártott, azonos összetételűek közül csak egy maradt
n1eg.
f949-ben a nagykereskedelmi vállalatokat államosították. Létrehozták - egyetlen cégként - a Gyógyáruértékesító Vállalatot. Ennek 5 vidéki fiókja is létesült a
fővárosi központ mellett: Debrecen, Győr, Miskolc.
Pécs, Szeged. Ezeket 1950 után a területi Gyógyszertárak i\fen1zeti Vállalatához (jelenleg Gyógyszertári
Központ) csatolták.
1.4. Gyóg~vszertárak ellenőrzése

A gyógyszertárak 111úködését az illetékes tisztiorvosok ellenőrizték. Schulek Elenzé1~ az Ol(I C~hen1iai
Osztályának vezetője l936-tcíl fokozatosan kiépítette a
gyógyszerész felügyelői ellenőrzés rendszerét. IVlunkatársait bízta meg a gyógyszertárak helyszíni ellendrzésével. Kiszállásaikhoz hordozható ládában mérőolda
tokat, bürettát is vittek magukkal. A háború alatt n1egszakadt folyamatot 1945-ben újra felújították. Szakközegek ellenőrzése lendületet adott a gyógyszertárak
szakmai tevékenységéhez is. Lényegében ezen rendszer folytatása volt az l95 l-ben megindult szakfelügyelői hálózat kiépítése.
Az OTI, rnint legnagyobb fogyasztó, niagisztrülis vények elkészíttetésével mintákat vetetett. Szakterületünk a laikus ellenőrök mintavételezését nem helyeselte. Ez a rendszer csak jóval 1950 után szűnt rneg.
A l(ábítószereket Ellen6rz6 I(özponti SzcrY
(IZEJCSZ) időszakos ellenőrzést tartott a gyógyszertárakban. Visszatértek olyan helységekbe, ahol visszaélés
jelei rnutatkoztak (narkomániások szünuínak szaporodása, hanüsított vények stb.).
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1.5. A l/. Fihíghdboní következményei
A háború több szempontból érintette a gyógyszerészeket, ill. a gyógyszertárakat.
Problémát jelentett a tartalékos tiszti állomány feltöltése. A hazai honvéd-kórházakban , majd a kihelyezett tábori kórházakhoz, szertárakhoz, gyógyszerészeket hívtak be. Volt, akit többször is behívtak. A mozgósítások már 1940-ben, Erdély visszacsatolásakor elkezdődtek. Az említett katonai munkahelyeken kívül
gyógyszerészek különféle egészségügyi, laboratóriumi
beosztásban is helytálltak. !gy a háború sok gyógyszerészt elvont polgári munkahelyéről. Egyedül dolgozó
kollégák helyére nemegyszer zsidó munkaszolgálatos
gyógyszerészt vezényeltek ki.
Itt említendő, hogy 1944-ben került sor a zsidó kézben levő gyógyszertárak kisajátítására. Ezeket nevezték az uralmon levő kormányfő neve után Sztójay-jogosítványoknak. Ezeket új pályázók részére adományozták. E rendelkezést már 1945-ben a debreceni
Ideiglenes Nemzeti Kormány hatálytalanította.
A háború alatt az aktív honvéd gyógyszerészek szán1a is nőtt. E réteg régi törekvése volt, hogy a „gyógyszerügyi tisztviselő" rangjelzés helyett elnyerhessék az
cgyeten1et végzettek tiszti rangját. Ezt 1944-ben érték
cl s megkapták a szürke bársony rangjelzést és csillagot.
Az ország gyógyszertárainak ellátása a háború alatt
fokozatosan romlott. Különösen a fővárostól való elzártság okozott nehézségeket. Így, a frontvonal miatt,
l944 végén a Tiszántúl, ill. ezután a Dunántúl gyógyszertárai maradtak utánpótlás nélkül. A nehézséget fokozta, hogy 1944 végétől Dunántúlon - a menekültekkel - többszörösére nőtt a lakosság száma. Egyébként n1ár a háború első éveiben utalvány alapján látták
el a gyógyszertárakat cukorral, benzinnel, szesszel.
A háború után a rohamos pénzromlás, a példátlan
méretű infláció nehezítette a gyógyszer beszerzést. Vidéki gyógyszertárak gyakran élelmiszerek ellenében,
fogatos szállítással tudtak a nagykereskedőktől utánpótlást biztosítani. Legnagyobb érték az éleln1iszer
volt, a falusi lakosság fizetési eszközként használ_ta.
Tartós hiányokon sokszor a leleményesség segített. Igy
pl. vazelin hiányában kenőcsöt akkor tudtak készíteni,
ha a beteg - a szükséges mennyiséghen - sertészsírt
hozott.
A taxaárak csak részben tartottak lépést az inflációval. Így 1945 októberében az 1943-as díjtételek 40szcresét lehetett felszán1ítani. A gyógyszerár egyébként ekképpen adódoll: 60% nyersanyag, 30% munkadíj, 10% csomagolóanyag. Nehezítette a helyzetei,
hogy a betegbiztosítók részben nem tudták a benyújtott
szán1láka1 kifizetni. A konszolidálódást csak a forintnak 1946 augusztus elsejével történő indulása tudta lehetővé tenni.
A II. világháború okozta károk jelentősek voltak a
gyógyszertári hálózatban is. /\ fővúrosban 129 gyógvSze1iár sérült nieg (68(Yci), a vidékiek közül 119
n1űködött (11°/o ). Nagy szá1nban n1aradtak gyógyszertárak tulajdonos, ill. vezető nélkül. Vagy nem tértek
vissza a deportálásból vagy nyugatra távoztak. Ezekbe
fokozatosan hatósági kezelőt rendeltek ki, így Budapesten 27 gyógysze1iárba. 1948-ban ezen cg);·égekb61
alakult n1cg az r(llanli Kezelésbe I"ett Gyógyszertárak
!Venzzeli fldffafata. n1clynek induláskor 157 gyógyszertára volt.
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Megemlítendő még, hogy a Népjóléti Minisztérium
rendelkezése szerint a háború után felleltározták az elhagyott gyógyszertárak készletét. Majd összegyűjtöt
ték a lakosság által széthurcolt gyógyszereket és mérgezó anyagokat.
Szólni kell még a gyógyszerészek helytállásáról. Fenti adatok is tanúsítják, hogy a frontok átvonulása során
a gyógyszerészek nagy része helyén maradt. A gyógyszertárakban fehér köpenyben, néhol vöröskeresztes
karszalaggal ellátták, mind a lakosságot, mind az átvonuló katonákat.

1. 6. Újjáépítés. konszolidáció
1945 után fokozatosan elkezdődött a gyógyszertárak újjáépítése. Zömmel saját erőből hozták helyre a
háborús károkat. Ez sok helyütt a helyiség)'k, berendezés korszerűsítésére is indítékot adott. Uj lendületet
kapott a tudományos élet is, amiről a következőkben
szólunk. A szakmai testületek is aktívan kezdtek mű
ködni.
A gyógyszertárak n1űködését az 1876. XIV. tc. óta
újból az 1948. XXX. tc. szabályozta. Ennek alapkoncepciójában még nem merült fel a gyógyszertárak államosításának gondolata. A törvény többek között megszüntette a reáljogok privilégiumát és lel:etóséget adott
az egy éven belül történő átruházüsra. Uj gyógyszertár
létesítését csupán 5000 lélekszám felett engedélyezte.
Megerősítette, hogy a gyógyszertár közegészségügyi
intézn1ény. Rögzítettei hogy a gyógyszerek árát a népjóléti miniszter határozza meg.
Ekkor lehetett megpályázni 186 elhagyott gyógyszertárat. Egyes vezető körök részéról - ugyancsak
1948-ben - merült fel a jogadományozás rendszerének módosítása. Az elképzelés szerint szaporítani kell a
gyógyszertárak számát és bármelyik gyógyszerész kaphat engedélyt üj gyógyszertár nyitúsára. Nem vitás, ez a
n1egoldás az egészségügyi jelleg, a szakn1ai színvonal
rovására n1ent volna. Ezen ellenérvek alapján a tervet
levették a napirendről.

1. 7. Az cíllamos{tcís e/6tti helyzet
1950. január l-jével a Népjóléti Minisztérium előír
ta. hogy a gyógyszertárak - forgalmuk arányában n1eEd1atározott tninimális készletet kötelesek tartani.
Eztzömmel a helyszínen a minisztérium által kiküldött
gyógyszerész ellenőrizte. E rendelkezés n1ár azt a célt
szolgálta. hogy megakadályozza az esetleges leépítést
és úllamosításkor csak szűk raktárak n1aradjanak a
gyógyszertárakban. l.950-ben fokozódott a gyógyszertárak pénzügy·i ellenőrzése. Az adóhatóságok vizsgálatai az adók növelését szolgálták. Ezeket gyakran - a
könyvvizsgálat adatainak mellőzésével - becslés alapján vetették ki és az enyhítésre nem volt lehetőség.
Több jel utalt már arra, hogy a gyógyszertárak állarnosítására is sor kerül. IV1égis e vélen1ény nem volt általános a kollegák körében. Sokan azt hitték, hogy csak a
nagyobb (esetleg csak a reáljogúJ vagy csak a városi
gyógyszertúrak kerülnek államosításra. A tulajdonosok körében nem volt ismert 1 hogy őket vajon alkaln1azzák-e s nélkülük n1egoldható-e az akció. Pedig éppen a kollégák összecserélése jelentette a tnegoldást.
Allamosításkor l429 közforgalmú gyógyszertár mű
ködött. I<b. 2500 gyógyszerészt alkahnaztak. I<özülük
1500 volt tulajdonos vagy bérló és 1000 alkalmazott.
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2. Oktatds, tudonuíny

2.1. Gyógys::.erészkép::.és
1940

előtt

a gyógyszerészképzés rendszere a követ-

kezű volt: Érettségi utün 2 év gyakornoki idő (az utolsó
4 hónapban gyakornoki tanfolyam, majd vizsga Budapesten, ill. Siégeclen). Ezután két félév egyetemi tanuln1ány a bölcsész- és két félév az orvoskaron, a d1plon1a
111egszcrzéséig. Ezt követően 3 év gyakorlat után lehetett._az ún. approbáci6s vizsgával az oklevelet záradé-

kolni. Ez jogosított fel gyógyszertár önálló vezetésére.
Aki dokt~rálni akarL a két egyetemi év után t?vábbi
két évre beiratkozott és közben kísérletes rnunkaval el-

készítette értekezését.
111oz.sonvi Sándor professzor agilitása tette lehetővé.
hof!y a \laÍlás- és l(Öznktatási rvlinisztcr rendeletével
l 940. szcph:1nbcrétől elindulhatott a 4 éves cgyeten1i
képzés Budapesten és Szegeden egyarúnt. A_kkor 1 év
~vakor!atc.n uz 1. cg;'ctcrni év után töltöttek gyógyszcrt~irb;1n a hallgatók. Ez kés6bb rnódosult. Az approbációs vizsga pCdig n1egszlínt. Ebben a rendszcrbenjö álullános lcr111észettudon1ányos képzés tnellett hangsúlyozott volt a gyógyszerek hatüsának rnegisn1crésc. l\
gyógyszertechnológi a is nagyobb jclcn_tös~qet kapott.
f\ doktori fokozathoz nen1 kellett tovabb1 evckrc beiratkozni. Egyébként 1949-ben a doktori fokozatot
tübb évre n1egszünteuék.
A 4 éves képzés nagy lendületet hozott a gyógyszerészet fejl6désében. Elvileg is jclent6s volt a többi cliplon1ás réteghez való felzárkózás, tehát az ún. abszolutclriun1mcU'szcrzése .1'ovübbá a kiváló oktatógárda bóviilt és tchCtségcs fiatalok nevelddtek a tanszékeken.
A gyógyszerészképzés korszerűsítését szolgálta ugvar1csal.;, lvlozsonyi Sándor akciója révén - a F-Iőgyes
E'..~1drc u. 7-9. sz. alatti, volt Pasteur kórház épületének
r11cgszerzésc. J\.nva1ú segítségért a gyógyszerész társadal~n1hoz fordult. Csup3n a Iv1agyarországi Gyógysz12rész Egyesület és a budapesti gyógyszertártulajclon o-
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ték i'lén1ctországba s csak a háborti után térhettek haza.
~ranszékcink közül főleg a Trefort kertiek sérültek
.
111eg, a I-Iőgycs Endre utc~li kevésbé.
Itt cn1lítjük rneg, hogy 1948-ban Budapesten elindult a laboránsok részére az tín. szakmunkásképzés.
l:!:bből fejlődött ki fokozatosan a középkáderek (aszszisztensek) kiképzése.

2. 2. 7'nvdhbképzés. tudonuin_vos 111unka
Az 1924-bcn alapított I\!lagyar Gyógyszerésztudornányi Társaság eredeti célja volt már a szakn1ai t~
vábbképzé.~ ápolása. Ezt 1934-tól - el6aclások kereteben - rendszeresen végezte. 1939-ben létrehozták a
Gvógyszerész ~I'ovábblZépzés Központi Bizottságát.
E(-;ő.....,elnöke S~éki 7lborprofesszor volt. _Ez a szerv rnár
irné:zn1ényes tanfolyan1okat szervezett. lgy pl. az újabb
egveten1i türgvak brncretanvaga n1ellctt a hábortí alatt
g)'(_·;gyszcrész~dket képeztek -ki n1érgez6 harci anyagok
vizsgülatúra is.
A~-rársasúg a negyvenes év.:kben néhány 1ankönyvet
is rncgjeientetett: Fritz Gusztáv: Gyógyszerhatástan Lipták Pál: Gyógyszcrisn1eret - Széki 1~ibor: Gyógyszerészi I(én1ia L

1946-tól nieginclult a ,.Gyrígyszcrész J\iapok" cín1ú
el6aclús-soroí'.at [viozsonyi Sándor kezdcn1ényezésc
alapján. 1-!avonta elsősorban tovúbbképzö előadásokat
szerveztek Budapesten az Egyeterni Gyógyszerészeti
intézetben.
J\ IvJagyar Gyögyszerésztudorn ányi Társasás;ot
! 949 végén, n1ás egy~sülctekkcl együtt feloszlattak.
SzercpkÖrét 1950-hcn a Szakszervezet kc~·etében l~tre
ji)tt Gyógyszerész Szakcsoport vette át. lgy a tovabbképzés szervezése is ide került.
I-íazánkban 1948-ban széles körben ctnlékcztck
n1cg a szabadsúgharc századik évforclulójúról. Ennek
ker~tében kerüli niegrendezésre BuclapeSten a Cente~ok 80... OOO peng61 gyűjtöttek, arni akkor n~g~ összc:_g náris Gyógvszcrész I-iét. n1ely azcls6 nagy tuclon1ányos
volt. /\z országos adon1ánvozás, 111ely ezt rneg JClentoseregszc1111~ \.'Olt a hábc;rú után. P"',.z cl6ndások n1cllett
scn fe\üh11últ'tL lehct6vév tette, hogy az Egyctcn1i
kiállítús1 is rcndczte!c Ekkor nyilt n1eg a J-I6szak.Inai
Civói:yszcrészcti Iniézcr é.') az Egycte1ni Clyógys?.ertür
j.:Jzscf ~Iyógyszeré,~:zt~~·tén.eíi
1sl4()-ban az (Jll6i út 26. alatti niostoha clhc1yezésb6! gycs utcában az .1::rnycy unnepelyes r11egny1t0Jan ()fl
A1li:eunz. ;\ koníercnc1a
ide tudott költözni.
népjóléti n1inisztcr is részt vett. l:'.:kkor_os7:t.otta_k
1949-hcn a i-I6srvcs utcai udvari 6pülct II. en1eletére ;,: úroly
ízben gyügyszerészeknck arany-, gycnü1nt- cs
els6
ki
Gyógyszerészi
a
alöl
4/b.
költözött a IVhízel1í-n körút
vasdipl{Jn1ükat.
j((;iniai intézet. Ekkor ui. S'::,éki '/'iborprofcsszor nyug1934. óta a i\i. lY1agyar CJyögyszerkönyv volt érc!Jjaz<isa utün kettévált a Trefort kerti Szerv·es- és
vénvben. tviár 1944-bcn kijelöltek egy szerkcszt6bi(iVÖQ;yszcrészi Kén1iai Intézet.
ahá~ 1~>"44-hcn nagy veszteség érte fels6oktatásunkat. zott~<.;Ügot a következúkiadás elókészítésére. Csak
194t)-han
an1ikor
kérdés,
a
konkrctizrilcíclott
l~lún
borü
Fiatalon, 43 éves korában súlyos betegség következté111egbízúst a ~zer
ben clhunvt .5::.cbe!lédv L.ús::.ló, a ne111zctközileg is ki- ,)'clzulek E~!cnzér akadén1iku:; kapott
időszakban t(·_'lbb
cldkészítő
/\.z
irányítüsúra.
keszt.és
einclkcdő.tudós profeSszor. I-Ielyére az Egyetcn1 S'chuisn1ertctésészcn1pontok
tíj
az
foglalkozott
is
cl6adás
!ck Eleniért hívta n1eg a Szervetlen- és f\nalitikai Kélenclült:tct
nagy
szerkesztése
("""lvöu.vszerkün;,.rv
;\
'/Cl.
fela
volt
nyeresége
nagy
1niai Intézet élére. SzCr11élyc
hozott a ha;~1i gyógys~zt.:'rip<~r, ilL gyógyszerellenőrzés
s6oktatúsnak s ezen belül a gyógyszerészképzésn ek.
Ez id6ben nern volt n1ég önálló fakultásunk. Ezt a területén.
szerepet a }(arközi Bizottság látta cl: az I. és íI. év bölcsész-, ill. a 111.-l\1, év orvoskari professzorainak
3. f-!atósdgok. szervezetek
cgyüttn1űködésc révén.
---A háborús ese1nénvck az egyeten1cke1 is érintették.
3. !. i~finis::.téri11n1ok
Í!!V J3uclapestcn 1944. 6szén~-noveinbcrben n1~gsza
k'1Íclt az oktatás. I'.:zen tanév II. félévére pedig 194J. nuí.i\z coé:.;·/:.;{oü\n/ a két vilügh::iború között cl6ször t\
jus-augusztus köz(_itt került sor. 1944. végén a buda.pe:;ti ha!Igntók egy részét néhány oktatóval kitclepítct- f'lir~j~)h~i~ -~~1t~cl~~1 I3e!ügyrr:Tnisztériurnhoz tartozott .
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Utóbbi keretében Johan 13éla dllanllitkdrirányította az
L'.gészségügyct. 1945-bcn a Debrecenben n1cgalakult
Ideiglenes f\len1zeti l(orn1úny létrehozta a l'Iépjóléti
i\!Iinisztériun1ot. Els6 niinisztere 11'1olnúr Erik.volt. utcída Olt f(úro(v n1iniszterségG alatt látott napvilágot az
!948. XXX. tc. a gyógyszcrészetr61. E tárca szerepkörét verte üt később az Egészségüg„vi 1t,Jinisztériun1.

3.2. 5,'zakszerve::.et
/\szakszervezeti n1ozgalon1 1945-161 kezdve erősö
dött. ;\z alkaln1azott gyó...,gyszerészek először a Aiagdnalkalnur:.ottak Szakszervezetéhez tartoztak. Majd
1949-ben - lVeil Enzi/kezdctnényezésére - niegalakult az ()rros-Egészségiigyi Dolgozók Szakszervezeie. Ide !éph:k be fokozatosan az összes gyógyszertári
dolgozók. Szakterületünk itt sokáig csak szerény szerepet töltött ht.'.

3. 3. E·gyest'ileu.:k
/\. gy()gyszenúrtulajdonosok érdekvédehni szerve
1,:n!t a Ii1 agyorot:•;zúgi Ciyógys::erész l.'..gyesiilet (később
()rs::.dg<IS c;yág_vs:.erész. Egyesüler). Székhí:iza 13udapesten a \íL 1-Iegedűs Sándor u. (később Szófia u.) 17.
sz. alatt 111úködött. Az épületben több vendégszoba és
diákszálló is helyet kapott. Itt indult cl az 1950. évi üllarnosítás utún a 20 területi i'lcn1zcti \íállalatot összefogó
Ciyógyszeríúri Központ. A tulajdonosok egyesületének vezetői a tárgyalt id6szakban l/drady László elnök,
f{orilsdnszk~v Ottó, n1ajcl G1vjj. Gyula. ügyv. igazgatók
voltak. /\ háborlÍ után n1inisztcri biztost neveztek ki
!3udanovits "_Tibor; n1ajd !-farangi 5'úndorszcrnélyében.
/\z c~ycsülctnck vidéki szervezetei nauvrészt Il1C!!yénként lnűködtek, helyenként két n1cgyéb~en közösci1 (pl.
Vas és Zala n1. ).
/;,,,. fúvárosi gyógyszcrtúrtulajdonusok cgycsülctt.: volt
a Budapesti Gyógyszerész Testiilet, n1cly 1948-ban fuzionúlt az Orszüuos Gyó!!vszcrész f~uvcsülctlcl. Székhüza az ;\ggtclcki (ina J(!ss .h)75cf L7.-) g-ban volt. iu
n1űködött a gyakornoki tanfu1van1 clúadótcrrnc és laboratüriurna~-(;yógyszerés:::: f:.:;1sziná 11\~\'cn az 1...:n1clcti
nagv1erern ülések és az ii]tíság r1.:nch:zvényci szúinár;1
hi:.tt~.>sított lchct6sé!2:et. i\ földszinti hclviséu.eket 111u
részbL~n a Fóvúrosi (Jyögyszcrt<iri 1-Zözpc)nt i'1asznúlj;,:.
_A_z alkahnazott gyögvszerészeket és velük ct.;vüu a
külünböz6 küzület;kn6í. körhüzakban n1úkülh-T~:oilc>
gákat tön1örftc.ttc az Ohlerefes Gvór;ys:zerészek ()rs;:á··
~os lir;vesüleie. 1-Iclvisé!!ci a '\/Ifr. 'Nér~színhúz u. J.7.
~llatt \;()ltak.
- .,
Szcí volt n1úr a i\.fagyar c;_vóg_vs:.erészJrtdin;11ú1yi
·rd1:•;asdgrál. E:: tudornúnyus túrsnsüg jogutödj<1 ;:
c;vógvszerés;, 5·zakcsoporr, 111ajd a 1\Jar;var Gvór;vszerJ.~·:cti rrdrsasúg lett. E]6adó-üléscikct '[i \ 1IlI.-Ci)Íúi üt
26. iII. crnelcti tantern1é'.1cn tartották. Sok:ih: az ülést:kct harüti összejövetelek k.övctté~k ( .. \!acsora..,i\)tzn1annál").
19-~9-han ühalános rcndclk1.:zést hoztak :t korühlian
alapított közössé!.'.:ck, cgvcsületck i11C!.'.:Si''.Úntctésörl~, az
akkori vczc1és p<~lilikaf(lönlése a!apj:ín. (gy a::: c:l<lz6cl.:.bcn fc!s(inilt testületek n1incl inc!!szűntck . .:\ !vlaL:var
Cívcígvszcrésztud( JillÜn vi rrcírsasüi fel< lS?.l<tl<Í>Úvai'"hazüÍ1k'·f:rp-tags<.Íga is n1c!zs?.Ú11l. E:zl csuk a l (J64-cs c!ú··
készúé.\ utúil. a'-S;;Jivcis--ég 1965. évi kü?.!2.YÚlé;;én sikerült rcalizúlni.
. .,,
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Itt teszünk cn1lítést a G~vógyszerészek On,·::.cigos Jóléti A lapjtíról (GYOJ A). A gyógyszerészek saját erőből
kívánták megoldani nyugdfjuk rendezését, hogy 1935.
óta rnagán és társadalombiztosítási vények után ezen
alap javára 4. ill. 1 filléreket fizettek be. E növekvő vagyont fővárosi bérházakba fektette a GYOJA. Továbbá
Tahiban Kazay Endréről elnevezett nyugdfjasotthont
létesített. Segélyeket, hiteleket folyósított, de az intézményes nyugellátás nem valósult meg. 1949-ben kormányrendelet a GYOJÁ-t megszüntette és beolvadt az
Állami Vdl/alatok Központi Nyugd1jpé11ztdníba. A
Kazay Otthon pedig a Szakszervezetre szállt.

4. Szaksajtó

/\kél világháborlÍ között. 1944-ig az alábbi lapok jelentek rneg (feltüntetjük a kiadó testületet, az alapítási
évcl és a tárgyi id6szakban n1űködő szerkeszt6kct):
C;_,vógys::;erészi Közlöny ( 18H5), a iVIagyarországi
G}''()gyszcrész I::gyesület hivatalos lapja. Löchcrcr Tan1ús. Koritsánszky Ottó.
Óydg.vszerész{ fletilap ( 1862), a Budapesti Gyógyszerész Testület hivatalos lapja. Réthelyi Jöz~sef.
Gyógyszerészek Lapja ( 1906). Az Okleveles
Gyógyszerészek Országos Egyesületének Lapja. Földényi Alajos.
G'yógyszerészi S'::.enzle ( 1936). Független szaklap.
Szász Tihan1ér.

!llagyar Gyógys;,erés::.tudonuínyi 1lí1:s·aság Értesítrfjc ( 1925). Lipták Pál. A Társaság megszűnésével e folyóirat sem jelent meg l949- J953 között. Ekkor indult nicg újból .4cta Plzarrnaceutica J-fungarica néven.
A háborlÍt kövctóen, 1946 októberétől csak egy hetilap jelent n1eg ,,,4 Gyógys::.erész''cúncn. Felelős szerkesztő }farangi Sdndo;~ szerkesztők 1\Jdrkus Dezsó' és
5)zékely Jenővolt. Utóbbi kollega végig irányította a lapot az .1956-os n1cgsz1ínéséig. I-Iivatalos közlések, aktuúlis cikkek, tovdbbképző közlemények szerepeltek
benne. E.lőször a IVlagúnalkaln1azottak Szabad Szak:;zcrvezete Gyógyszerészi Tagozata, rnajd 1949-től az
()rvo:;-I::gészségügyi Szakszervezet hivatalos lapjaként
jelent rncg.
lil e1nlúend6k n1eg az évente rnegjelcn6 zsebkönyvek. évkönyvek. !lyenek voJtak: G.vógyszerészek Zsch-

napuira, CJyágys;,er(szek t.:rk<.'Jnyrc, ,-:_1 dolgozó gyóg_v.\':,erés::. z.sebnaptdra. Gyógyszerés::.i Evkö11y1-; CTyógy.-:::.erés::.ek J\iaptdnz. E;:zek többek között jogszabályokat.
id(ís;;:erlí közlcn1ényekct. adatok<::t tettek közzé.

5..A::. 1950-es évr6!
\/jsszapil!antúsunkat i950-bcn zürjuk. Jülius 28-ün
d1..:. l /2 10-kor az orsz::ig összes !!yógvszertúrait állarnosítottük. I<:crnplcr f(.uii közlcn13nyCícírja ennek körühnényeit. az lÍj helyzet. az át<illüs nehézségeit is.
Szükség lesz az 1050-ncl induló iclószak történetének
n1cuírüsún1 is.
i\:Iost csupün a kövct.kcz6 tényre kívánunk rúrnutatni: 1950-bcn - az álla111i !.!VÓgvszcrészet szolgálatában
--- .,,,,-;!; tulajdonosoknak ...,&s :ÍÍkahnazottakn~1k kellett
,::.:v rCtr.„'.ggé ·ússl.ckovücsokiclnia. Búr e ket rélcg között
üflalúba?1~ ncrn \·olt a!apvc16 ellentét. ez n1égsCn1 volt
cEvszcrli feladai. Idós tulajdonosoknak 1néQ 10 évi!!
1 ··1
i-~,i
l1,1c1·
11:·,1ocl1'1·"
·'.'-„i\'.1.
• • ·~'· J.l
!:\.,
:_.'..:
J ,-:- . ul k'1pl1·iss·:11·1l
é.
<-·, ,_,,_ < „. y::::.;::
·-'·l
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1990. április

GYÓGYSZE RÉSZET

176

Hivatásunk vezetői n1ind a tudományos, mind az álkésőbb - szakmai összefogás révén - enyhítették és
800 forinttal korábban nyugdijba mehettek. Özvegye- talános színvonalat nagyban en1elték, a szakma tekinik ennek felét kapták. Az államosítás lebonyolításána k télyét növelték. A közleményben csak néhány nevet
módja, a kártalanítás elmaradása sokakban bizonyos említettünk az elhunytak közül. Utólag megállapíthapasszivitást váltott ki. Mindez a továbbiakban bizonyos tó, hogy ezen évtizedben szerencsésen értékes velépéshátrány! jelentett, más rokon szakmákhoz képest. zetőgárda állt az élen.
Az említett tények tanúsítják, hogy az 1940-50-es
A:z élet azonban megy tovább, egy hivatás nem állhat
meg semmilyen körülmények között. Ezt ismerték fel évtized a magyar gyógyszerészet jövőjét alapozta meg.
Ezekre az alapokra az 1950 utáni állami gyógyszerészet
azok a személyek, akik - a laikus irányítás mellett is tudott támaszkodni. Hivatásunk így tudott átvészelni
is
Megjegyzenlehetőségeit.
fejlődés
keresték a szakmai
egy nehéz időszakot és az új helyzetben is - többé-kedő ugyan, hogy a munkás-vezetők között is több hasznos partner akadt. A kor úttörői között több, a fiata- vésbé - fennmaradni.
Az elődök példája kell, hogy ösztönözze az utódolabb korosztályhoz tartozó gyógyszerész is összefogott,
akik sok esetben éppen !,'YÓgyszerész családok tradí- kat. Minden körülmények között fontos a szakmai egycióit is hozták magukkal. Keresték a tudományos hala- ség kialakítása, az állandó tudományos fejlődés, a hivadás lehetőségeit, kiadványokat jelentettek meg, elindí- tás megismertetésé nek szolgálata.
Ehelyütt mondok köszönetet azon kollegáknak,
tották a hálózatfejlesztést, stb. Magját képezték annak
a visszaemlékczéshez értékes adatokat szolgáltatakik
a vezetőgárdánaki n1ely még hosszú évekig vitte a
Béla, Buczkóné Dr. Háló Eszte1; Dr. Csejtei
Bartha
tak:
fejlesztését.
gyógyszerészi hivatás

Jstvdn, Dr. Hortváth Dénes, D1: f(edvessy György, D1:
J(6hegyi!n1réné, Dr. RédigerBé/a, D1: J/éghAntaf, Dt:
Zborav Bertalan.

Befejezés
Az 1940-50 közötti időszak nemcsak mozgalmas,
hanem eredményes is volti noha a II. világháború nagy
törést jelentett. De éppen az 1940-es indítás hozott
közvetlen a háború után - egy darabig- újabb lendületet.
A jellemző események, tények közül kiemelendő,
hogy nőtt a gyógyszertárak szakmai színvonala. Az
OKI-val való kapcsolat a hálózat számára nagy fejlő
dést jelentett. A négy éves képzés bevezetése új al~pok
ra fektette az oktatást, kihatása széles körű volt. Uj irányok kaptak helyet a felsőoktatásban, erősödött az oktatói kar. Párhuzamosan fejlődött, szervezetten indult
el a továbbképzés is.
Kiemelendő, hogy a korábbi tradíciók nyomán, közvetlen a háború után a gyógyszeripar is hamarosan
nemzetközi mércével is
talpraállt. Hogy színvonala
- rangos lett, ebben döntő szerepe volt az 1948-tól
szerkesztésre került \'. Tvlagyar Gyógyszerkönyvnek.

IRODALOM
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